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Hartolan kunta / kp 

SIDONNAISUUSREKISTERI 2017-2021       

         
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan 
tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 
1.6.2017 alkaen. 
 
Sidonnaisuusilmoitukset tehdään kunnassa tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuudennoudattamista. Tarkastuslautakunta 
saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa (kuntalaki 121§).  Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen 
tekemisestä. 
 
Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on myös ilmoitettava viipymättä. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen 
mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 
 
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittuluottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Tämä tarkoittaa, 
että sidonnaisuusilmoitukset annetaan pääsääntöisesti valtuustokauden alkaessa. Valtuustokauden aikana jätetään yksittäisiä ilmoituksia, 
toimielinten jäsenten tai esittelijöiden vaihtuessa. 
 
Sidonnaisuusilmoituksiin saattaa poikkeustapauksissa sisältyä salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettävää tietoa ei julkaista yleisessä 
tietoverkossa. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa, että sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että 
salassa pidettävää tietoa tai tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoitukset, joihin sisältyy salassa pidettävää tietoa, 
käsitellään valtuustossa suljetussa kokouksessa. 
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee kuntalain 84.2 §:n mukaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä sekä toimielinten varajäseniä. Velvollisuutta ei sovelleta 
luottamushenkilöiden läheisiin, esimerkiksi perheenjäseniin. 
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Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia luottamushenkilöitä: 
 
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
- kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet 
- rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet sekä varajäsenet 
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
- teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 
Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät. 
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia viranhaltijoita: 
 
- kunnanjohtaja 
- hallintojohtaja 
- sivistystoimenjohtaja 
- rakennustarkastaja 
 
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.  
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. 
Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan 
toimielimen jäsenyyttä. 
Merkittävällä varallisuudella voidaan katsoa tarkoitettavan mm. merkittäviä kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksia. Oman 
asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 
Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa 
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Hartolan kunta / SIDONNAISUUSREKISTERI 
 
Asema Nimi Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 

harjoittavassa yhtiössä, muu sidonnaisuus 
Merkittävä varallisuus 

 
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

Puheenjohtaja Sankari Jeremias Tainionvirran seurakunnan kirkkoneuvosto; 
puheenjohtaja 
Alatalo-säätiö; hallituksen puh.johtaja 
Itä-Hämeen museoyhdistys; hallituksen jäsen 

Suur-Savon Sähkö Oy, 
osakas kuolinpesässä, 
joka omistaa osakkeita 

1 varapuheenjohtaja Jyrki Tarhonen Päijät-Hämeen pelastuslaitos; johtokunnan 
varapuheenjohtaja  

Kiinteistöjä 

2 varapuheenjohtaja Tiina Edelman ei ilmoitettavaa  

 
Kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet 

Puheenjohtaja Jarkko Fågel Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä; valtuutettu 
Koy Vasalli; hallituksen jäsen 
Suur-Savon sähkö; hallintoneuvoston jäsen 

 

Varapuheenjohtaja Matti Tanskanen Koy Vasalli; hallituksen jäsen  

Jäsen Anne Joutsijärvi ei ilmoitettavaa  

Jäsen Tapio Nieminen Yrittäjänä EKL-Ohjaus Tapio Nieminen, Putkijärven 
nuorisoseura ry pj, Autoliitto Itä-Hämeen os. ry pj, As. 
Vuorilaakso hallituksen jäsen 

 

Jäsen Tero Mäyrä ei ilmoitettavaa  

Jäsen  Satu Peltonen ei ilmoitettavaa  

Jäsen Merja Olkkonen ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Mikko Ruoppi Op Järvi-Häme; hallintoneuvoston jäsen 
Etelä-Suomen OP liitto; hallituksen jäsen 

 

Varajäsen Olli Eskola  metsää 50 ha ja ranta-
alue, Jääsjärvi 

Varajäsen Marita Lehtinen ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Mika Heikkilä Koitin-Pertunmaan hallintoneuvoston jäsen  

Varajäsen Hannu Kemppi ei ilmoitettavaa  
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Varajäsen Hilda Järvinen PHHYKY; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk:n 
jäsen 
Itä-Hämeen museoyhdistys; johtokunnan varajäsen 

 

 
 
Ympäristölautakunnan jäsenet sekä varajäsenet 

Puheenjohtaja Markku Karnaattu Sysmän säästöpankki; hallituksen varapuheenjohtaja  

Varapuheenjohtaja Mika Heikkilä Koitin-Pertunmaan hallintoneuvoston jäsen  

Jäsen Jaana Lampimaa ei ilmoitettavaa  

Jäsen Antero Laine ei ilmoitettavaa  

Jäsen Inga Huilla kyselylomaketta ei ole palautettu  

Jäsen Heikki Hakala ei ilmoitettavaa  

Jäsen Hilda Järvinen PHHYKY; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk:n 
jäsen 
Itä-Hämeen museoyhdistys; johtokunnan varajäsen 

 

Varajäsen Ossi Edelman ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Raili Tonteri ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Marika Turunen ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Jukka Nieminen Vuorenkylän Monipalvelut, yrittäjä  

Varajäsen Anna Korhonen kyselylomaketta ei ole palautettu  

Varajäsen Jukka Kärkkäinen ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Reino Peltonen kyselylomaketta ei ole palautettu  

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtaja Mikko Ruoppi Op Järvi-Häme; hallintoneuvoston jäsen 
Etelä-Suomen OP liitto; hallituksen jäsen 

 

Varapuheenjohtaja Aarne Salakka luottamusmies Lehto Components Oy  

 
 
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 

Puheenjohtaja Maija Pentikäinen-
Laine 

Koitin-Pertunmaan OP; hallintoneuvoston jäsen  

Varapuheenjohtaja Merja Olkkonen ei ilmoitettavaa  

Jäsen Juha Saarinen ei ilmoitettavaa  
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Jäsen Tuomo Liukkonen MTK Hartola; puheenjohtaja 
MHY Päijät-Häme; valtuuston jäsen 

 

Jäsen Kaisa Vigman ei ilmoitettavaa  

Jäsen Heigo Henno ei ilmoitettavaa  

Jäsen Erkki Päiveröinen H-P Arkkitehdit Oy; pääomistaja  

Varajäsen Helena Sankari Koy Vasalli, hallituksen jäsen 
V&H Sankari, hallituksen jäsen 

 

Varajäsen Marja-Leena Koivisto ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Jari Karsi ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Tapio Mattlar  maatilaosuus 

Varajäsen Sanna Valjakka kyselylomaketta ei ole palautettu  

Varajäsen Aarne Salakka ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Heikki Hakala ei ilmoitettavaa  

 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtaja Hannu Heinonen Ei ilmoitettavaa maatila 

Varapuheenjohtaja Pertti Mäkinen Metsä-Pepe ky, metsäalan konsultointi 
Hartolan Voima ry, puheenjohtaja 

 

 
Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät 

Kunnanjohtaja Merja Olenius Jorma Virtasen säätiö; hallituksen jäsen 
Alatalo vanhustentalosäätiö; hallituksen jäsen 

 

Hallintojohtaja Annika Blom Koy Vasalli; hallituksen jäsen  

Sivistystoimen johtaja Tiina Kotila-Paaso ei ilmoitettavaa  

vs. ympäristön-
suojelutarkastaja 

Sameli Männistö ei ilmoitettavaa  

Tekninen johtaja Janne Myntti ei ilmoitettavaa  

Rakennustarkastaja    

vs. tekninen johtaja    

 
 


