
 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet 
 

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksissaan muutokset, jotka ilmenevät tässä luettelossa, päivämäärä on tarkastuslautakunnan kokouspäivämäärä. 
Tämä ajantasaistettu yhteenveto saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 

Nimi Tehtävä Pohjois-Savon 
liitossa 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa har-
joittavissa yhteisöissä 
 

Merkittävä 
varallisuus 

Muut sidonnaisuudet, 
joilla voi olla merkitystä 
tehtävän hoitamiseen 

Ei  
sidon-
nai-
suuk- 
sia 

  Liiton nimeämänä 
edustajana: yhteisön 
nimi, toimiala, tehtävä 

Muut tehtävät 
   

 
    

25.1.2022 

 

Eestilä Markku maakuntavaltuusto, pj.   Osakkeet: 
Uponor 

Perustuslakivaliokunta, varajä-
sen 
Valtiovarainvaliokunta varajä-
sen 
Maatalousjaosto, puheenjoh-
taja 
Työ- ja elinkeinojaosto, lisäjä-
sen 
Maa- ja metsätalousvalio-
kunta, jäsen 
Yleisradio Oy hallintoneu-
vosto, jäsen 
Parlamenttienvälinen liitto 
IPU, Suomen ryhmän johto-
kunta, varajäsen 
 

 

Hedman Pia maakuntahallitus, 1. varapj. Kuntataloustyöryhmä, jä-
sen 
Itä-Suomen neuvottelu-
kunta, jäsen 

Navitas Kehitys Oy hallitus, va-
rapj. 
Pohjois-Savon Op, edustajiston 
jäsen 

 Varkauden kaupungin val-
tuusto, jäsen,  hyvinvointiltk, 
varapj. 
Varkauden ev.lut.srk kirkko-
valtuusto, varapj, kirkkoneu-
vosto, jäsen 
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Heikkinen Päivi 
 

maakuntahallitus, varajäsen 
maakuntavaltuusto, jäsen 

    x 

Holopainen Jouni maakuntahallitus, varapj.  Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, 
hallituksen pj. 

 Kansallinen kokoomus rp. 
puoluehallituksen jäsen 
Kuopion kaupunki, hyvinvoin-
nin edistämisen lautakunta, 
jäsen 
Savo-Karjalan Kokoomus ry, 
pj. 
Pohjois-Savon käräjäoikeus, 
lautamies 

 

Holopainen Tenho 
 

maakuntahallitus, varajäsen Ei antanut ilmoitusta.     

Hynninen Kati maakuntahallitus, jäsen  Pohjois-Savon Osuuspankki, 
edustajiston jäsen 

 Varkauden kaupunki, kaupun-
ginhallituksen pj. 

 

Hynninen Erkki 
 

maakuntahallitus, varajäsen  
maakuntavaltuusto, varajä-
sen 

    x 

Isola Annaelina vs. suunnittelujohtaja 
kaavoituspäällikkö 

    x 

Kaipainen Tanja maakuntahallitus, jäsen 
 
 
 

    x 
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Karhu Tiina maakuntahallitus, varajäsen 
maakuntavaltuusto, varajä-
sen 

   Iisalmen kaupunginvaltuusto, 
jäsen 
Iisalmen kaupunginhallitus, jä-
sen 
Iisalmen Teollisuuskylä, halli-
tuksen jäsen 
Ylä-Savon seutusopimuksen 
johtokunta, Iisalmen kaup. 
edustaja 
Suomen Hevostietokeskus, Ii-
salmen kaup. varaedustaja 
Iisalmen kaupungin yhteistyö-
ryhmä, työnantajan edustaja 
Iisalmen vammaisneuvosto, Ii-
salmen kaup.hall. edustaja 
Ilvolasäätiö, hallituksen jäsen 
YTYÄ-hanke, Iisalmen kaupun-
gin edustaja 
 

 

Kartimo-Kröger 
Susanna 

maakuntahallitus, varajäsen     x 

Kastari Tuija tarkastuslautakunta, varajä-
sen 
maakuntavaltuusto, jäsen 

   Erkki Kastari Oy, toimitusjoh-
taja 
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Kauppinen Sanna maakuntahallitus, varajäsen Ei antanut ilmoitusta.    
 

 

Kautto Jani tarkastuslautakunta, varapj. 
maakuntavaltuusto, jäsen 
 

   Joroisten kunnanhallitus, pj.  

Kivelä Antti maakuntahallitus, pj.  Avirma Oy, pääomistaja (100 
%), hallituksen pj. 
Monetra Pohjois-Savo, hallituk-
sen varapj. 
Kuopion Ravirata Oy, hallituk-
sen jäsen 

 Pohjois-Savon Liikunta ry, pj. 
Suomen Sydänliitto ry, halli-
tuksen jäsen 

 
 

Kokkonen Mira maakuntahallitus, jäsen  Ylä-Savon Osuuspankki, halli-
tuksen jäsen 

 Pohjois-Savon Keskusta, pj. 
2022- 
Kiuruveden kaupunki, hallituk-
sen jäsen 2021–2025 
 

 

Korhonen Marko maakuntajohtaja 
 

    x 

Kukkonen Eero tarkastuslautakunta, varajä-
sen 
maakuntavaltuusto, jäsen 
 

 Metsäkartanosäätiön hallitus, 
varapj. 
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Lahtinen Timo tarkastuslautakunta, varajä-
sen 
maakuntavaltuusto, varajä-
sen 
 

   Iisveden Martat, hallituksen 
jäsen 
Västinniemen erä ry, hallituk-
sen jäsen 
Suonenjoen metallityöväen 
amm.osasto 233 ry, hallituk-
sen varajäsen 

 

Miettinen Tarja hallintojohtaja 
hankehallinnoija  

Snellman instituutin halli-
tuksen jäsen 
Yliopistosäätiön hallituk-
sen jäsen 
 

Pohjois-Savon kansanopisto-
seura ry:n johtokunnan pj. 

 Terveys ja talous ry, hallituk-
sen jäsen 
Pohjois-Savon Terveys ja ta-
lous yhdistyksen sihteeri/ra-
hastonhoitaja 
 

 

Oksman Merja tarkastuslautakunta, jäsen 
maakuntavaltuusto, jäsen 
 

   Siilinjärven kunnanhallitus, 1. 
varapj. 
Kiinteistö Oy Isoharja hallituk-
sen jäsen 
 

 

Pehkonen Riikka vs. hallintojohtaja Pohjois-Savon kylät ry, 
hallituksen jäsen, Rauta-
vaaran kurssi- ja leirikes-
kussäätiön hallintoneu-
voston varajäsen, Snell-
man-Instituutti ry, halli-
tuksen varajäsen, Saimaan 
kanavan neuvottelukunta, 
varajäsen 
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Pentikäinen Pia 
 

maakuntahallitus, jäsen     x 

Piiparinen Auli tarkastuslautakunta, jäsen     Leppävirran kunta, kunnan-
hallituksen II varapj. 
Minela säätiö sr, hallituksen 
varapj. 

 

Pitkänen Juha maakuntahallitus, varajäsen 
maakuntavaltuusto, jäsen 

 Savon Kuitu Oy, hallituksen jä-
sen 
Jätekukko Oy, yhtiökokous 
edustaja 

   

Pirkkalainen Riikka maakuntavaltuusto, 2. va-
rapj. 

    x 

Pulkka Maria tarkastuslautakunta, varajä-
sen 

Ei antanut ilmoitusta.     

Pääkkö Sakari maakuntahallitus, varajäsen    Kuopion kaupunkirakenneltk, 
pj. 
Kuopion kaupunginvaltuusto, 
varajäsen 
Kuopion kaupunginhallitus, jä-
sen 
TVV Lippu- ja maksujärjes-
telmä, hallituksen jäsen 

 

Rautiainen Merja maakuntahallitus, jäsen Ei antanut ilmoitusta.  
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Rissanen Minna maakuntahallitus, varajäsen 
maakuntavaltuusto, jäsen 

  
 
 

sijoitusasunto 
(50 %) 

Lapinlahden kunnanvaltuusto, 
pj. 

 
 

Roponen Anne maakuntahallitus, varajäsen 
maakuntavaltuusto, varajä-
sen 

   Ylä-Savon Vihreät ry, pj. 
Pohjois-Savon Vihreät Naiset, 
varapj. 
Savo-Karjalan Vihreät ry, halli-
tuksen jäsen (2022 varajäsen) 
Vihreät Naiset, hallituksen va-
rajäsen 
Vihreät puoluevaltuuskunta, 
varajäsen ja poliittisen ohjel-
man työryhmän jäsen 2021–
2022 

 

Ruotsalainen Olavi tarkastuslautakunta, pj. 
maakuntavaltuusto, jäsen 

 Savon Energiaholding Oy, hal-
lintoneuvosto jäsen 
Suonenjoen palvelukotisäätiö, 
hallituksen vpj. 
PeeÄssän edustajisto, jäsen 
 

 Suonenjoen kaupunki, val-
tuuston 1. varapj. 

 

Semi Matti maakuntahallitus, jäsen 
maakuntavaltuusto, varajä-
sen 

Ei antanut ilmoitusta.     

Siponen Markku maakuntahallitus, varajäsen  
 
 

Milkkivei Oy (yhteisnavetta) 
osakas 
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Tuppurainen Jukka maakuntahallitus, jäsen     x 

Turpeinen Tero tarkastuslautakunta, varajä-
sen 

   Suonenjoen kaup.valtuusto, 
jäsen 
Suonenjoen kaup. tark.ltk, jä-
sen 

 

Uljonen Henri maakuntahallitus, jäsen     x 

Vehreävesa Satu aluekehitysjohtaja     x 

Väänänen Harri tarkastuslautakunta, jäsen  Ylä-Savon vesi, hallituksen jä-
sen 

 Lapinlahden kunnanvaltuusto, 
varapj. 
Eemil Halosen museo, hallin-
toneuvoston vpj. 
Psshp valtuusto, jäsen 
 

 

Väätäinen Tuula maakuntavaltuusto, 1. va-
rapj. 

 KPY edustajiston II varapj. 
ALKO hallintoneuvoston jäsen 
Tradeka edustajiston jäsen 

 Kuopion kaupunginvaltuusto, 
pj. 
kansanedustaja 

 


