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Hartolan kunta / kp 

SIDONNAISUUSREKISTERI 2021-2025       

         
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia luottamushenkilöitä: 
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- 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 srk kirkkoneuvosto, pj 
Alatalon vanhustentalosäätiö; hallituksen pj 
Itä-Hämeen museoyhdistys; hallituksen jäsen 

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

1 varapuheenjohtaja Ruoppi Mikko  As Oy Yrittäjäkerho; hallituksen pj, OP Järvi-Häme; 
hallintoneuvoston pj 
Muut: RHY Sysmä; hallituksen jäsen, LC Hartola; 
hallituksen jäsen 

 

2 varapuheenjohtaja Pajunen Pekka Ei ilmoitettavaa  

 
Kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet 

Puheenjohtaja Raitala Pekka Hartola Golf Oy, hallituksen pj, 
Sysmän Sanomat Oy, hallitus 
Muu: Lea Raitala, Kiku ja Vasalli tj 

 

Varapuheenjohtaja Tero Mäyrä Päijänne-Leader hallitus, jäsen;  
Muut: MTK Hartola johtokunnan jäsen, Hartolan 
reserviläiset hallitus, Partiolippukunta Tainiovirran 
Taimenet hallitus, Mhy Päijät-Häme valtuutettu 

 

jäsen Matti Tanskanen Koy Vasalli; hallituksen pj  

Jäsen Anne Joutsijärvi Ei ilmoitettavaa  

Jäsen Maija Pentikäinen 
Laine 

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin hallintoneuvoston 
jäsen, Hartolan Voima ry:n johtokunnan jäsen, 
Riihiniemen nuorisoseura ry:n puheenjohtaja 

 

Jäsen  Sanna-Kaisa Tervala MLL Hartolan yhdistys, hallituksen jäsen  

Jäsen Wille Neoff Päijät-Hämeen joukkoliikenneltk; kh:n edustaja  

Varajäsen Tapio Nieminen As Oy Vuorilaakso hallituksen jäsen, 
muut: EKI-ohjaus, Putkijärven Nuorisoseura ry:n pj, 
Autoliiton Itä-Hämeen osasto ry:n pj 

 

Varajäsen Taija Glad ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Iida Niemi ei ilmoitettavaa  
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Varajäsen Jarkko Fågel SuurSavon Sähkön hallintoneuvoston jäsen  

Varajäsen Merja Olkkonen ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Markku Karnaattu Sysmän säästöpankki säätiö; hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

Varajäsen Erkki Päiveröinen Muut;Pääomistaja Arkkitehtitoimisto H-P Arkkitehdit Oy  

 
Ympäristölautakunnan jäsenet sekä varajäsenet 

Puheenjohtaja Markku Karnaattu Sysmän säästöpankki säätiö; hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

Varapuheenjohtaja Ismo Palm Muu: Koneurakointi Kaitra Oy; osakas  

jäsen Toni Pöyry ei palauttanut  

Jäsen Elina Juutinen ei ilmoitettavaa  

Jäsen Inga Huilla ei ilmoitettavaa  

Jäsen Hilda Järvinen ei ilmoitettavaa  

Jäsen Sanna Vuokila ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Mika Heikkilä Koitin-Pertunmaan hallintoneuvoston jäsen  

Varajäsen Tuomo Liukkonen Muu: MTK Hartola, puheenjohtaja  

Varajäsen Marika Turunen ei palauttanut  

Varajäsen Anna Korhonen ei palauttanut  

Varajäsen Marjut Virlander ei ilmoitettavaa  

Varajäsen Olli Eskola ei palauttanut  

Varajäsen Janina Sarvilahti Ei ilmoitettavaa  

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtaja Jarkko Fågel SuurSavon Sähkön hallintoneuvoston jäsen  

Varapuheenjohtaja Dorotea Kyytsönen Muu: Silmukka koukussa ry:n pj  

 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtaja Maija Pentikäinen-
Laine 

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin hallintoneuvoston 
jäsen, Hartolan Voima ry:n johtokunnan jäsen, 
Riihiniemen nuorisoseura ry:n puheenjohtaja 

 

Varapuheenjohtaja Merja Olkkonen ei ilmoitettavaa  

jäsen Iida Niemi ei ilmoitettavaa  
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jäsen Toni Miller Itä-Hämeen opiston/kansalaisopistotoiminnan 
johtokunnan jäsen Muut; Hartolan vanhempainyhdistys 
ry:n pj 

 

jäsen Heigo Henno ei ilmoitettavaa  

jäsen  Erkki Päiveröinen Muut; Pääomistaja Arkkitehtitoimisto H-P Arkkitehdit Oy  

jäsen Matti Hakala ei ilmoitettavaa  

jäsen Matti Tanskanen Kiinteistöyhtiö Vasallin hallituksen pj  

varajäsen Jere Porvari Koitin-Pertunmaan OP hallintoneuvosto; Tainiovirran 
srk valtuusto ja nevosto; Hartolan Voima yleisurheilu pj 

 

varajäsen Kirsi Lång ei palauttanut  

varajäsen Anna-Liisa Parikka ei palauttanut  

varajäsen Pertti Mäkinen ei ilmoitettavaa  

varajäsen Aarne Salakka ei ilmoitettavaa  

varajäsen Veli-Pekka Lehtosaari Kilut Oy Hallituksen pj, Eilesta Oy Hallituksen pj, Vopit 
Oy hallituksen jäsen 

 

varajäsen Raili Tonteri Hartolan Voima, johtokunnan jäsen  

 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtaja Eva Varis ei ilmoitettavaa  

Varapuheenjohtaja Taisto Tervo Asuntotaso Oy toimitusjohtaja  

 
Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät 

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä Ei ilmoitettavaa  

Hallintojohtaja Katja Koskula Ei ilmoitettavaa  

Sivistystoimen johtaja Katja Koskula Ei ilmoitettavaa  

Rehtori Tiina Kotila-Paaso Ei ilmoitettavaa  

Rakennustarkastaja Juha Mara / Heinola Junior Pelicans hallituksen jäsen  

Teknisen toimen johtaja Janne Myntti Kotirauhasäätiö, Heinolan Kotirauha lastenkodin 
hallituksen pj 

 

Ympäristötarkastaja Roope Kukkonen ei ilmoitettavaa  

 
 


