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Sidonnaisuusrekisteri
Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)

Appelgrén Marjo,
kuntayhtymän hallituksen
varajäsen

(YV 28.5.2019 § 26)

Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Merkittävä varallisuus (mm.

Keminmaan Energia,
hallituksen varajäsen

Ei ole

Ei ole

merkittävä kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos liittyy
elinkeino-/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim. ammattiin
liittyvät osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos liittyy
elinkeinotoimintaan)

Eilittä Tuula, kuntayhtymän
valtuuston jäsen,
tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Halonen Hilkka,
yhtymähallituksen jäsen

Ei ole

Toimitusjohtaja Meriva SR
työhön kuntoutus ja –
valmennus

Ei ole

Ei ole

Hamari Helvi, kuntayhtymän
hallituksen varajäsen,
valtuuston jäsen

Rantakairan Sähkön hallituksen
jäsen

Simon sotaveteraanien
asuntosäätiö, hallituksen
puheenjohtaja

Ei ole

Ei ole
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Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)
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Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Merkittävä varallisuus (mm.
merkittävä kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos liittyy
elinkeino-/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim. ammattiin
liittyvät osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos liittyy
elinkeinotoimintaan)

Hemminki Pertti,
kuntayhtymän hallituksen
varajäsen, valtuuston jäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Isoherranen Juhani,
sairaanhoitopiirin tekninen
johtaja

Kemin Seudun Osuuspankki,
hallituksen jäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Jestilä Teija, kuntayhtymän
hallituksen varajäsen

OP Kemin edustajisto

Merivan hallintoneuvoston
jäsen

Ei ole

Ei ole

Juntunen Jouko,
kuntayhtymän hallituksen
varajäsen

Kemin Energia, hallituksen
varajäsen

Ei ole

Ei ole

Lapin liiton maakunnan
yhteistyöryhmän (MYR)
jäsen

Arinan edustajisto
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Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)

Lankila Matti,
kuntayhtymän hallituksen
jäsen , valtuuston varajäsen

Ei ole
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Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Merkittävä varallisuus (mm.
merkittävä kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos liittyy
elinkeino-/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim. ammattiin
liittyvät osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos liittyy
elinkeinotoimintaan)

TP-47, johtokunnan jäsen

½ tilasta Rantalankila,

Karungin Palvelukoti ry,
hallituksen jäsen,
Lappilaiset kylät ry,
hallituksen puheenjohtaja,
Raumon kyläyhdistys ry,
hallituksen jäsen, Keskustan
Raumon py, johtokunnan
puheenjohtaja, Aineen
taidemuseon ystävät ry,
hallituksen puheenjohtaja,
Länsi-Pohjan
Hevosurheilukeskus,
hallituksen puheenjohtaja

½ tilasta Heikkilä

Ei ole
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Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)

Luosujärvi Riitta,
sairaanhoitopiirin johtaja

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin
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Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Merkittävä varallisuus (mm.

Ei ole

Sijoitusasunto Turussa

Ei ole

merkittävä kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos liittyy
elinkeino-/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim. ammattiin
liittyvät osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos liittyy
elinkeinotoimintaan)

kuntapalvelut, johtokunnan jäsen,
Laboratorioliikelaitoskuntayhtymä
Nordlab, johtokunnan jäsen
Medieco Oy, hallituksen jäsen

Marttala Timo,
kuntayhtymän valtuuston
jäsen, tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtaja

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Miettunen Ulla,
kuntayhtymän hallituksen
jäsen

Sea Kemi Oy:n hallituksen jäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Muhonen Marjo,
yhtymähallituksen jäsen,
hallituksen
varapuheenjohtaja

Ei ole

Ehyt ry:n valtuuston jäsen

Ei ole

Ei ole
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Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)
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Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Merkittävä varallisuus (mm.
merkittävä kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos liittyy
elinkeino-/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim. ammattiin
liittyvät osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos liittyy
elinkeinotoimintaan)

Ponkala Markku,
kuntayhtymän valtuuston II
varapuheenjohtaja,
hallituksen varajäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Rissanen Maritta, ylihoitaja
hoitotyö ja sairaanhoidon
tukipalvelujen tulosalueen
vt. hallintoylihoitaja

Koulutuskuntayhtymä Lappian
hallituksen jäsen, Oulunkaaren
kuntayhtymän valtuuston jäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Roivainen Hannu,
kuntayhtymän valtuuston
puheenjohtaja

Ei ole

Kunnallisalan
kehittämissäätiö

Ruotsalainen Martti,
kuntayhtymän hallituksen
puheenjohtaja

Rantakairan sähkö Oy, hallituksen
jäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)
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Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Merkittävä varallisuus (mm.
merkittävä kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos liittyy
elinkeino-/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim. ammattiin
liittyvät osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos liittyy
elinkeinotoimintaan)

Syväjärvi Heli,
kuntayhtymän valtuuston
varapuheenjohtaja,
hallituksen varajäsen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Tiilikainen Aaro,
yhtymähallituksen jäsen

yhtymähallituksen jäsen

Ei ole

2 h + k omistukseen
oikeuttavat osakkeet
Asunto Oy Kaivonhovi (1/2)

Ei ole

½ omistusoikeus Kulmala ja
Ojala metsätilat yhteensä
7,9 ha
Tähtinen Maria,
sairaanhoitopiirin
talousjohtaja

Ei ole

Ei ole

Ei ole
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Luottamushenkilön/virkamiehen tiedot

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä (kunnan nimeämänä
edustajana tai muut tehtävät)

Johto- ja
luottamustehtävät
liiketoimintaa
harjoittavissa säätiöissä,
yhdistyksissä ja vastaavissa
(yhteisön nimi, toimiala,
tehtävä)

Merkittävä varallisuus
(mm. merkittävä
kiinteistöjen tai asuntoosakkeiden omistus, jos
liittyy elinkeino/sijoitustoimintaan)

Muut sidonnaisuudet,
joilla voi olla merkitystä
luottamustoimen
hoitamiseen (esim.
ammattiin liittyvät
osakkuudet/omistukset,
takaukset/vakuudet jos
liittyy
elinkeinotoimintaan)

Vesterinen Soili,
henkilöstöjohtaja

NordLab laboratorioliikelaitoskuntayhtymä, johtokunnan
varapuheenjohtaja Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin edustajana

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ylimartimo Eero,
kuntayhtymän hallituksen
jäsen

Riverpankin hallituksessa kunnan
edustajana

Ei ole

Ei ole

Ei ole

