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Sidonnaisuusrekisteri   (Tarkastuslautakunta 5.11.2021 § 10)  

Luottamushenkilön/virka-
miehen 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 
asunto-osakkeiden omistus, jos 
liittyy elinkeino-
/sijoitustoimintaan) 

Muut sidonnaisuudet, 
joilla voi olla merkitystä 
luottamustoimen 
hoitamiseen (esim.  ammattiin 

liittyvät osakkuudet/omistukset, 
takaukset/vakuudet jos liittyy 
elinkeinotoimintaan) 

Hamari Helvi, valtuuston jäsen, 
hallituksen varajäsen 

 Rantakairan Sähkö Oy, 
hallituksen jäsen, Simon 
sotaveteraaniasuntosäätiön 
hallituksen puheenjohtaja 

  

Hemminki Pertti, 
kuntayhtymän valtuuston 
jäsen, tarkastuslautakunnan 
varapuheenjohtaja 

 Ei ole Ei ole Ei ole 

Isoherranen Juhani, 
tukipalvelujen tulosalueen 
johtaja 

Kemin Seudun Osuuspankki, 
hallituksen jäsen 

Ei ole Ei ole Ei ole 

Kalliokulju Tiina, 
henkilöstöjohtaja 

Ei ole Ei ole ½ sijoitusasunnon 
osakkeet (Asunto Oy, 
Kiulukankaan Kaneli, 
Oulu) 

Ei ole 
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Luottamushenkilön/virka-
miehen 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 
asunto-osakkeiden omistus, jos 
liittyy elinkeino-
/sijoitustoimintaan) 

Muut sidonnaisuudet, 
joilla voi olla merkitystä 
luottamustoimen 
hoitamiseen (esim.  ammattiin 

liittyvät osakkuudet/omistukset, 
takaukset/vakuudet jos liittyy 
elinkeinotoimintaan) 

Luosujärvi Riitta, 
kuntayhtymän johtaja 

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-
Lapin kuntapalvelut, johtokunnan 
jäsen, 
Laboratorioliikelaitoskuntayhtymä 
Nordlab, johtokunnan jäsen 
Medieco Oy, hallituksen jäsen 

Ei ole Sijoitusasunto Turku Ei ole 

Marttala Timo, kuntayhtymän 
hallituksen jäsen 

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, 
kuntayhtymäyhtymän 
hallituksen varapuheenjohtaja 

Ei ole Ehyt ry:n valtuuston jäsen Ei ole Ei ole 

Ollikkala Jouni, valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole 
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Luottamushenkilön/virka-
miehen 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 
asunto-osakkeiden omistus, jos 
liittyy elinkeino-
/sijoitustoimintaan) 

Muut sidonnaisuudet, 
joilla voi olla merkitystä 
luottamustoimen 
hoitamiseen (esim.  ammattiin 

liittyvät osakkuudet/omistukset, 
takaukset/vakuudet jos liittyy 
elinkeinotoimintaan) 

Pesonen Hanna, valtuuston III 
varapuheenjohtaja 

Ei ole Tenergia Oy, hallituksen 
jäsen, Tervolan Vesi Oy, 
hallituksen jäsen, Tervolan 
vuokratalot, hallituksen 
jäsen 

Ei ole Ei ole 

Pirttimaa Pertti, valtuuston 
jäsen, tarkastuslautakunnan 
puheenjohtaja 

Ei Ei Ei ole Ei ole 

Puotiniemi Tiina, 
kuntayhtymän hallituksen 
varajäsen 

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole 

Rissanen Maritta, 
hallintoylihoitaja, 
kuntayhtymän johtaja 2. 
varahenkilö 

 

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole 
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Luottamushenkilön/virka-
miehen 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 
asunto-osakkeiden omistus, jos 
liittyy elinkeino-
/sijoitustoimintaan) 

Muut sidonnaisuudet, 
joilla voi olla merkitystä 
luottamustoimen 
hoitamiseen (esim.  ammattiin 

liittyvät osakkuudet/omistukset, 
takaukset/vakuudet jos liittyy 
elinkeinotoimintaan) 

Roivainen Hannu,  
kuntayhtymän valtuuston 
puheenjohtaja 

Ei ole Kunnallisalan 
kehittämissäätiö 

 Ei ole 

Ruotsalainen Martti, 
kuntayhtymän hallituksen 
puheenjohtaja 

Rantakairan sähkö Oy, hallituksen 
jäsen 

Ei ole Ei ole Ei ole 

Savikuja Jyrki, kuntayhtymän 
hallituksen jäsen 

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole 

Taskila Jyri J., kuntayhtymän 
johtajaylilääkäri, 
kuntayhtymän johtaja 1 
varahenkilö 

Ei  Ei ole Ei ole Ei ole 

Tähtinen Maria, kuntayhtymän 
talousjohtaja 

Ei ole Ei ole Ei ole  

 


