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Hyvinvointialueista annetun lain 89 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset ISLAB hyvin-
vointiyhtymässä 
 

Nimi Virka- tai luotta-
mustehtävä 

Sidonnaisuusilmoitukset 

Ilkka Pirskanen 
Pohjois-Karjalan 
hva 
 

Hallituksen puheen-
johtaja 

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 

Pohjois-Karjalan kauppakamari, hallituksen jäsen 
Salomaa säätiö, hallituksen jäsen 
Sairaanhoitopiirin johtajat ry, hallituksen jäsen 
 

Ilmoitus vastaanotettu 17.10.2022 

Eeva-Liisa Auvinen, 
Pohjois-Karjalan 
hva 

Hallituksen varsi-
nainen 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 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymä; yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue:  
- aluevaltuuston jäsen  
- aluehallituksen jäsen  
- aluevaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja  
- henkilöstöjaoston varajäsen  

 
Ilmoitus vastaanotettu 11.10.2022 

Pirkko Valtola, 
Etelä-Savon hva 

Hallituksen varsi-
nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Etelä-Savon hyvinvointialue; valtuutettu ja hallituksen 2. 
varapuheenjohtaja 
Mikkelin kaupungin valtuuston jäsen ja kaupunginhallituk-
sen jäsen 
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston jäsen 

b) muut tehtävät: 
Tanhuvaara Säätiön hallintoneuvoston jäsen 
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Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiön hallituksen jäsen 
 

Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Ei ilmoitettavaa 
 

Ilmoitus vastaanotettu 24.10.2022 

Sami Sipilä,  
Etelä-Savon hva 

Hallituksen varsi-
nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Järvi-Suomen terveys Oy; hallituksen pj. 
b) muut tehtävät: 

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö; hallituksen pj. 
Merkittävä varallisuus 

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

Ei ilmoitettavaa 
 
Ilmoitus vastaanotettu 7.10.2022 

Mia Simpanen,  
Pohjois-Savon hva 

Hallituksen varsi-
nainen jäsen, vara-
puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Pohjois-Savon aluevaltuutettu 
Pielaveden kunnanhallituksen pj 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajanohjaus- ja val-
vontajaoston jäsen 
Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston vpj 

b) muut tehtävät: 
Työ: Savon Yrittäjät ry:n asiakkuuspäällikkö 
 

Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Ei ilmoitettavaa 
 

Ilmoitus vastaanotettu 13.10.2022 

Antti Hedman,  
Pohjois-Savon hva 

Hallituksen varsi-
nainen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

KYS Invest Oy; hallituksen jäsen 
IslabVerkko Oy; hallituksen jäsen 
Niuvanniemen sla; johtokunnan jäsen 

b) muut tehtävät: 
Ei ilmoitettavaa 
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Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Ei ilmoitettavaa 
 

Ilmoitus vastaanotettu 2.11.2022 

Juha Hartikainen, 
Itä-Suomen yli-
opisto 

Hallituksen varsi-
nainen 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 2.11.2022 

Ilkka Naukkarinen, 
Pohjois-Karjalan 
hva 

Hallituksen varajä-
sen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Siun Työterveys Oy; hallituksen puheenjohtaja 
Meidän IT ja Talous Oy; hallituksen 2. vpj 
Efetta Oy; hallituksen puheenjohtaja 
IslabVerkko Oy; hallituksen varapuheenjohtaja 
ISLAB liikelaitoskuntayhtymä; johtokunnan jäsen 

b) muut tehtävät: 
Siun soten toimitusjohtajan 1. varahenkilö ja varaesittelijä 
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtajan 1. varahenkilö 
ja varaesittelijä 
 

Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Ei ilmoitettavaa 
 

Ilmoitus vastaanotettu 2.11.2022 

Tiina Mikkonen, 
Pohjois-Karjalan 
hva 

Hallituksen varajä-
sen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Ei ilmoitettavaa. 
b) 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 18.11.2022 

Mira Ilmoniemi, 
Etelä-Savon hva 

Hallituksen varajä-
sen 

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 

Etelä-Savon hyvinvointialueen 1. vpj 
 

Ilmoitus vastaanotettu 3.11.2022 

Santeri Seppälä, 
Etelä-Savon hva 

Hallituksen varajä-
sen 

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 25.11.2022 

Merja Rautiainen, 
Pohjois-Savon hva 

Hallituksen varajä-
sen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Siilinjärven Kotipolku Oy; hallituksen jäsen 
b) muut tehtävät: 

Osuuskauppa PeeÄssä; edustajiston jäsen 
1.1.2023 alkaen Osuuskunta KPY; edustajiston jäsen 
 

Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Pohjois-Savon Hyvinvointialue, hallituksen jäsen 
Siilinjärven kunta, kunnanvaltuutettu, hallituksen varapu-
heenjohtaja 
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Ilmoitus vastaanotettu 2.11.2022 

Jari Saarinen,  
Pohjois-Savon hva 

Hallituksen varajä-
sen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Niuvanniemen sairaalan johtokunnan jäsen 
Kultu säätiön hallituksen jäsen 

b) muut tehtävät: 
Sakara Trials Oy, hallituksen jäsen ja osakas 
 

Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Ei ilmoitettavaa 
 

Ilmoitus vastaanotettu 25.11.2022 

Veli-Matti Kosma, 
professori, ylilää-
käri, Itä-Suomen yli-
opisto 

Hallituksen varajä-
sen 

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 10.10.2022 

Merja Miettinen, 
ISLAB hyvinvoin-
tiyhtymä 

Toimitusjohtaja Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä 
a) kunnan nimeämänä edustajana:  

Monetra Oy, hallituksen jäsen 
Pohjois-Savon Monetra Oy, hallituksen puheenjohtaja 
Servica Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 

b) muut tehtävät: 
Ei ilmoitettavaa 
 

Merkittävä varallisuus 
Ei ilmoitettavaa 
 

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

Ei ilmoitettavaa 
 

Ilmoitus vastaanotettu 7.10.2022 

 


