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Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelai-

toskuntayhtymässä 

 

Nimi Virka- tai luotta-

mustehtävä 

Sidonnaisuusilmoitukset 

Risto Kortelainen 

Kuntayhtymän joh-

taja, Etelä-Savon so-

siaali- ja terveyspal-

velujen kuntayhtymä 

 

Johtokunnan pu-

heenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

(ESSOTE) johtaja ja hallituksen esittelijä 

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoi-

mielimen (vate) valmistelujohtaja ja esittelijä 

UNA Oyj; hallituksen jäsen 

IslabVerkko Oy; hallituksen jäsen 

Ei muita luottamustoimen kannalta merkittäviä tehtäviä. 

b) muut tehtävät: 

Kehitysvammaisten palvelusäätiön (KVPS) hallituksen jäsen 

(valtakunnallinen, kotipaikka Tampere). 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 15.2.2022 

Juha Hartikainen 

Professori, ylilääkäri 

Itä-Suomen yliopisto 

Johtokunnan varsi-

nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Ei luottamustoimen kannalta merkittäviä tehtäviä. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei luottamustoimen kannalta merkittävää varallisuutta.  

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 28.2.2022 

Antti Hedman 

Johtajaylilääkäri, Poh-

jois-Savon sairaan-

hoitopiiri 

Johtokunnan jäsen Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

KYS Invest Oy; hallituksen jäsen. 

IslabVerkko Oy; hallituksen pj. 

Niuvanniemen sla; johtokunnan jäsen 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 
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Merkittävä varallisuus 

Ei luottamustoimen kannalta merkittävää varallisuutta.  

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 16.2.2022 

Ilkka Naukkarinen 

Hallintojohtaja, Siun 

sote - Pohjois-Karja-

lan sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen kunta-

yhtymä 

Johtokunnan varsi-

nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Siun Työterveys Oy; hallituksen puheenjohtaja 

Meidän IT ja Talous Oy; hallituksen puheenjohtaja 

       Efetta Oy; hallituksen varapuheenjohtaja 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelu-

toimielimen 1. varapuheenjohtaja (päättyy 14.3.2022) 

IslabVerkko Oy; hallituksen varapuheenjohtaja 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Siun soten toimitusjohtajan varahenkilöys ja varaesittelijä yhty-

mähallituksessa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 18.2.2022 

Riitta Smolander 

Asiamies Kyyhkylä-

säätiö 

Johtokunnan varsi-

nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Kyyhkylä-säätiö; asiamies 

Kyyhkylä Oy; hall. jäsen 

Ei muita luottamustoimen kannalta merkittäviä tehtäviä. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei luottamustoimen kannalta merkittävää varallisuutta.  

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 28.2.2022 

Saara Tavi 

Sairaanhoitopiirin 

johtaja 

 

Johtokunnan varsi-

nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 
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b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei luottamustoimen kannalta merkittävää varallisuutta.  

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 16.2.2022 

Johannan Bjerre-

gård Madsen 

Henkilöstöjohtaja, 

Siun sote 

Johtokunnan varsi-

nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Järvi-Suomen Terveys Oy; hallituksen jäsen 

SAKUPE Oy; hallituksen jäsen 

a) muut tehtävät: 

Kunta- ja hyvinvointityönantaja; yritysjaoston jäsen 

JBM Consulting Oy; hallituksen jäsen, toimitusjohtaja 

 

Merkittävä varallisuus 

       Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

JBM Consulting Oy yritystoiminta, sivutoiminen, henkilös-

töjohtamisen koulutus- ja konsultointi 

 

Ilmoitus vastaanotettu 27.1.2022 

Jarmo J. Koski 

Johtajaylilääkäri, 

Etelä-Savon sosiaali- 

ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymä 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

b) kunnan nimeämänä edustajana:  

Etelä-Savon Työterveys Oy; hallituksen jäsen. 

Järvi-Suomen Terveys Oy: hallituksen jäsen 

c) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

       Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 27.1.2022 

Heikki Löppönen 

Professori, Itä-Suo-

men yliopisto 

Ylilääkäri (sivuvirka), 

KYS 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 
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Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Itsenäinen sivutoiminen ammatinharjoittaja, Lääkärikeskus 

Mehiläinen. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 28.1.2022 

Sakari Kela 

Lakimies, Siun sote  

 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Suomen Sairaalalakimiehet ry., hallituksen jäsen 

 

Ilmoitus vastaanotettu 28.1.2022 

Olavi Airaksinen 

Sairaalan johtaja, KYS 

PSSHP  

 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Ammatinharjoittaja, lääkärin vastaanotto Terveystalossa ja 

Pihlajalinnassa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 20.4.2022 

Susanna Wilén 

Sairaalapalveluiden 

palvelujohtaja, Siun 

sote  

 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

c) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

d) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 
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Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 27.1.2022 

Minna Marjakangas 

Hallintojohtaja, ISSHP 

 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 28.1.2022 

Eija Jestola 

Terveysjohtaja, Ylä-

Savon sote kuntayh-

tymä 

 

Johtokunnan vara-

jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 2.2.2022 

Ahti Myllys 

Valtuuston varapj, 

ISSHP 

 

Tarkastuslautakun-

nan puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 

b) muut tehtävät: 

Yritysomistus 50 % Kuljetusliike Ahti ja Esko Myllys Ky. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin KY Sosteri, valtuuston varapu-

heenjohtaja. 

Rantasalmen Kunta, kunnanvaltuuston jäsen 
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Ilmoitus vastaanotettu 29.1.2022 

Minna Varis 

toimitusjohtaja, yrit-

täjä 

Verkkolammen hoi-

tokoti Oy 

Tarkastuslautakun-

nan varapuheenjoh-

taja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

P-K sosiaali –ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö; 

hallituksen jäsen 

b) muut tehtävät: 

Toimitusjohtaja, yrittäjä, Verkkolammen hoitokoti Oy 

  

Merkittävä varallisuus 

Ei tehtävien hoidon kannalta merkittävää varallisuutta. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa  

Ei muita luottamustoimen kannalta merkittäviä sidonnai-

suuksia. 

 

Ilmoitus vastaanotettu 3.2.2022 

Merja Miettinen 

Toimitusjohtaja, Itä-

Suomen laborato-

riokeskuksen liikelai-

toskuntayhtymä (IS-

LAB) 

toimitusjohtaja Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-

vissa yhtiöissä 

a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Servica Oy; hallituksen varapuheenjohtaja 

Monetra Oy; hallituksen jäsen  

IslabVerkko Oy; hallituksen jäsen  

Pohjois-Savon Monetra Oy; hallituksen puheenjohtaja 

b) muut tehtävät: 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Merkittävä varallisuus 

Ei ilmoitettavaa. 

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä virka- tai luotta-

mustehtävän hoidossa 

Ei ilmoitettavaa 

 

Ilmoitus vastaanotettu 28.2.2022 

 


