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Luottamushenkilötoiminta  
  
  

Tervetuloa Hartolan kunnan luottamushenkilöksi. Ohje koskee varsinaisia jäseniä, 
sekä varajäseniä. 
 
1. Perustieto- ja muutosilmoitus 
https://hartola.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/luottamushenkiloasiat/  
 
Maksamisen edellytyksenä on, että jäsen ja varajäsen palauttavat perusilmoituksen 
ja mahdollisen perustietomuutoksen viipymättä kokouspalkkion maksamista 
hoitavalle sihteerille. 
 
2. Palkkiot ja vähennykset 
 
Valtuusto on päätöksellään 24.5.2021 § 31 hyväksynyt kokouspalkkiosummat. 
Palkkiot maksetaan pääsääntöisesti kuukausi jälkikäteen ja maksupäivä on kuun 
viimeinen pankkipäivä. 
 
Verokortti on toimitettava vuosittain, muutoin palkkioista pidätetään 60 % 
ennakonpidätys. Luottamushenkilön ollessa eläkeläinen, on muutosverokortti palkkaa 
varten tilattava erikseen verottajalta. 
 
Palkkalaskelma toimitetaan henkilön omaan verkkopankkiin sähköisesti. 
 
3. Puolueveron perintää varten: 
 
Toimita valtakirja, jos haluat palkkiosta pidätettävän puolueveron. 
  
4. Matkakorvaus 
 
Matkakorvauksen maksamisen edellytys on, että edestakaisen kodin ja kokouspaikan 
matkan pituus on 6 km tai yli. Etäkokokouksista ei makseta matkakorvusta. 

  
Mahdollisista maksatusvirheistä on ilmoitettava viipymättä kokouspalkkion 
maksajalle, joka tekee korjauksen seuraavan kuukauden laskelmaan. 

 
5. Sidonnaisuusilmoitus 
https://hartola.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/luottamushenkiloasiat/  
 
Ilmoitukselle annetaan kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus 
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. 
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6. Yhteydenpito 
 
Jokaiselle luottamushenkilölle luodaan Hartolan oma sähköpostiosoite 
(etunimi.sukunimi@hartola.fi), jonka kautta virallinen asiointi tapahtuu kunnan ja 
luottamushenkilön välillä. 
 
Luottamushenkilö saa kunnan puolesta (ei koske varajäseniä) henkilökohtaisen 
Lenovo-tabletin käyttöönsä sähköisen kokouskäytännön hoitamiseen. 
Luottamushenkilön lopettaessa ennen toimikautta, tulee tabletti palauttaa 
kunnanviraston asiakaspisteeseen 1.krs 
 
7. Hallintosääntö 
https://hartola.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/hallintosaanto/  
 
Hartolan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja 
kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin 
säädetty. 

  
 

Palauta lomakkeet (perustieto-, sidonnaisuusilmoitus ja mahdollinen valtakirja 
puolueveron perintää varten) luottamustoimen alkaessa, mahdollisimman pian 
palkkionmaksusta vastaavalle sihteerille, yhteystiedot alla. 
 
Tietoturva syistä, perustietolomaketta ei saa palauttaa julkisella sähköpostilla, se on 
toimitettava: 
 
Salattu s-posti etunimi.sukunimi@hartola.fi.secmail.com 
(toimii vain s-postista hartola.fi)   
 
Postitse:   Hartolan kunta 
  PL 16 
  19601 Hartola 
   
Käynti:  Hartolan virastotalo 
  1.krs asiakaspiste 
  Kuninkaantie 16 
 
Kokouspalkkioasioista vastaavat sihteerit: 

 
Tekninen- ja ympäristölautakunta ja niiden alaisuudessa 
olevat jaostot: 
Pirjo Kemppi 
p. +358 44 743 2293 

  pirjo.kemppi@hartola.fi  
 
  Kaikki muut toimielimet ja jaostot:  
  Minna Hakala 
  p. +358 44 743 2228  
  minna.hakala@hartola.fi  
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