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SIDONNAISUUSREKISTERI 
Kuntalain 84 §:n mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus koskee kuntayhtymän val-
tuuston puheenjohtajistoa, hallituksen jäseniä, tarkastuslautakunnan jäseniä sekä kuntayhtymän 
johtajaa, joka toimii esittelijänä. 
 

 
Luottamushenkilöt 
 
Laitila Susanna 
valtuuston puheenjohtaja 

Luottamustehtävät 
Alavuden kaupunki, valtuuston jäsen ja halli-
tuksen jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen/puheenjohtaja 

Kuvaja Matti  
valtuuston 1. varapuheenjohtaja 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Sevas Oy, hallituksen jäsen  
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen/1. varapuheenjohtaja 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
MAT-RA Oy, yrityskaupat ja kiinteistönvälitys, 
toimitusjohtaja 

Behm Niina 
valtuuston 2. varapuheenjohtaja 

Luottamustehtävät 
Seinäjoen kaupunki, valtuuston varajäsen, hal-
lituksen varajäsen ja elinvoimalautakunnan jä-
sen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
KOY Seinäjoen Myllypuistokoti, hallituksen pu-
heenjohtaja 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä val-
tuuston jäsen/2. varapuheenjohtaja 

Kivisaari Pekka 
hallituksen puheenjohtaja 

Luottamustehtävät 
Lapuan kaupunki, valtuuston jäsen ja hallituk-
sen 1. varapuheenjohtaja 
Kunnan nimeämäni edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen  
Muut tehtävät 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen/puheenjohtaja 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Kotico Oy, hallituksen jäsen 
Kotico Avopalvelut Oy, toimitusjohtaja 
Lapuan Kotiasunnot Oy, hallituksen jäsen 
Lakea Oy, hallituksen jäsen 

Santala Heikki 
hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 

Luottamustehtävät 
Kauhajoen kaupunki, valtuuston jäsen  
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, 
johtokunnan jäsen 
Kunnan nimeämäni edustajana 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, valtuuston 
jäsen 



       2 (3) 
 
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä     
Eskoontie 52, 60280 SEINÄJOKI   31.3.2022 
 
 

 

 

Muut tehtävät  
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen/varapuheenjohtaja 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Attendo Oy, palvelukodin johtaja 

Ukonmäki Kauko 
hallituksen jäsen 

Luottamustehtävät 
Alajärven kaupunki, valtuuston jäsen/varapu-
heenjohtaja 
Muut tehtävät 
Lehtimäen erityiskansanopisto, hallituksen jä-
sen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen 

Ranne Lea 
hallituksen jäsen 

 

Filppula Juhani 
hallituksen jäsen 

Kunnan nimeämänä edustajana 
JIK Ky, tilaajalautakunnan jäsen 
Muut tehtävät 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen 

Salo-Tuisku Marianne 
hallituksen jäsen 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Koulutuskuntayhtymä Sedu, valtuuston jäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 

Kujanpää Raija 
hallituksen jäsen 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Pohjanmaan hyvinvointialue, hallituksen jäsen 
Muut tehtävät 
Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen 

Kankaanpää Mauri 
hallituksen jäsen 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Kiinteistö Oy Sahuri, hallituksen jäsen 
Kiinteistö Oy Isojoen Virastotalo, hallituksen 
jäsen 
Muut tehtävät  
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Isojoen Lämpö Oy, hallituksen jäsen 

Kivimäki Riitta 
hallituksen jäsen 

Luottamustehtävät 
Ilmajoen kunta, valtuuston jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston 
jäsen 
Muut tehtävät 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, halli-
tuksen jäsen 
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Ojaniemi Markku 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Kauhajoen kaupunki, Yksityiset tiekunnat, kau-
pungin edustaja 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen  
Muut tehtävät 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, tarkas-
tuslautakunnan jäsen/puheenjohtaja 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Maatalousyhtymä Ojaniemi R&M, viljan viljely, 
osakas 

Konttas Juha 
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 

Luottamustehtävät 
Seinäjoen kaupunki, valtuuston jäsen ja kau-
punkiympäristölautakunnan jäsen/varapuheen-
johtaja 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Lakeuden Vesi Oy, hallituksen jäsen/puheen-
johtaja 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen  
Muut tehtävät 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, tarkas-
tuslautakunnan jäsen/varapuheenjohtaja 
Seinäjoen seudun kehitysvammaisten tuki ry., 
hallituksen jäsen 

Kivineva Erja 
tarkastuslautakunnan jäsen 

Muut tehtävät 
JIK Ky:n erityishuollon johtoryhmä, asiantunti-
jajäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, tarkas-
tuslautakunnan jäsen 

Roumio Tiina 
tarkastuslautakunnan jäsen 

Luottamustoimet 
Kauhavan kaupunki, kaupunginhallituksen jä-
sen 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, alueval-
tuuston varajäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
HärmäMedi,  
Muut tehtävät 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, tarkas-
tuslautakunnan jäsen 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Oma maatalousyritys 

 
Viranhaltijat 
 
Kaija Metsänranta 
kuntayhtymän johtaja 
 

Ei ilmoitettavaa 
 
 

 


