
Koko nimi Luottamustehtävä tai virkatehtävä Hyvinvointialueen 

nimeämänä edustajana

Muut tehtävät Merkittävä varallisuus Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän 

hoidossa

Ahava Marja Aluehallituksen jäsen - - - Etra-liiton hallituksen puheenjohtaja

Ahola Eero Aluevaalilautakunnan puheenjohtaja - Hsy hallitus, varajäsen. 

Pääkaupunkiseudun 

Vesi Oy hallitus, jäsen. 

Keski- Uudenmaan 

vesiensuojelun 

liikelaitos-

kuntayhtymän 

johtokunta, jäsen. 

Pähkinähoito oy 

hallitus, jäsen. Länsi-

Vantaan kokoomus ry 

hallitus ja vpj.

Kokoomuksen Vantaan 

kunnallisjärjestön 

hallitus, varajäsen.

- -

Aidanjuuri Tanja Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen, 

eduskunta-avustaja

Alatalo Ilppo Aluevaalilautakunnan varapuheenjohtaja - As oy Lehmus-Kaleva, 

isännöitsijä

- -

Andersson Kaj Vice ordförande i Nationalspråksnämnden - - - Vice ordf. Svenska kommittén i Vanda

Aronkytö Timo Hyvinvointialuejohtaja - - - -

Aura Anssi Aluevaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja, 

aluehallituksen varajäsen

- - GoGoCar Oy, 

ohjelmistojen 

kehittäminen / 

ulkomainosala, 

Toimitusjohtaja

- Aura & Turunen Oy, 

Kiinteistöjen ja 

huoneistojen 

omistaminen / 

listaamattomien 

yhtiöiden omistaminen, 

hallituksen jäsen / 

osaomistaja

- - Uudenmaan liitto, hallituksen jäsen

- Vantaan kaupunki:

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan jäsen

Bibani Gashaw Aluehallituksen varajäsen - - - -



Eerola Antero Aluehallituksen jäsen - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, 

tarkastuslautakunnan varajäsen, Uudenmaan liiton valtuuston jäsen, 

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan Vasemmistoliiton 

piirihallituksen jäsen, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 

mediajaoston varapuheenjohtaja

Enjala Terhi Aluehallituksen jäsen - Keravan 

Lääkintävoimistelu Oy 

toimitusjohtaja ja 

hallituksen 

puheenjohtaja, Fysio 

Kerava Oy 

toimitusjohtaja ja 

hallituksen 

puheenjohtaja, Lahden 

Kipupiste Oy  

toimitusjohtaja ja 

hallituksen 

puheenjohtaja

-  Keravan kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen 

sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja, Helsingin- ja 

Uudenmaan sairannhoitopiirin HUS valtuuston varajäsen, Suomen 

Kuntoutusyrittäjät varapuheenjohtaja 2021-2022, Suomen Vodder 

lymfaterapeutit ry:n puheenjohtaja 2021-2022

Gilbert Olga Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja - Hus-kuntayhtymän 

hallituksen jäsen

- Vantaan kaupunginhallituksen varajäsen, Vantaan lääkäreiden 

luottamusmies (päättyy kesällä 2022), Vantaan Vihreät Naiset ry: n 

puheenjohtaja, terveyskeskuslääkäri Vantaan kaupungilla

Haapalainen Tuija Aluevaltuuston vaalilautakunnan 

varapuheenjohtaja, aluehallituksen varajäsen

- - - Vantaan kaupunginhallituksen varajäsen, Vantaan seurakunnan yhteisen 

kirkkovaltuuston jäsen, Rekolan seurakuntaneuvoston jäsen

Hako Jukka Aluehallituksen jäsen - 1) Kellastupa Oy, 

kustannustoiminta, 

tomitusjohtaja 2) 

Avaimella oy, vuokraus- 

ja sijoitustoiminta, 

hallituksen jäsen 3) 

Valtakunnallinen 

valmennus- ja 

liikuntakeskus Oy, 

liikunta, hallituksen 

puheenjohtaja 4) 

Kolmen kampuksen 

urheiluopisto oy, 

ammatillinen koulutus, 

hallituksen 

puheenjohtaja 

- 1) Urheiluopistosäätiö sr, liikuntakasvatuksen tukeminen, toimitusjohtaja 

2) Kansallisooppera ja -baletti sr, kulttuuri,hallituksen jäsen 3) Vantaan 

Orkesteri ry, musiikki, hallituksen jäsen 4) Työväen Arkiston säätiö sr, 

arkistotyö, hallituksen jäsen 5) Suomen Kotiseutuliitto ry, kulttuurityö, 

hallituksen jäsen 6) Vantaan sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry, 

poliittinen työ, hallituksen jäsen

Hokkanen Mikko Konsernipalvelujen toimialajohtaja, 

edunvalvontajaoston esittelijä

Apotti Oy hallituksen 

jäsen

- - -

Hoviniemi Matilda Aluehallituksen varajäsen - - - Vantaan kaupungin varavaltuutettu

Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen



Juurikkala Timo Aluehallituksen varajäsen - Britti-Helmet Ky, 

omistaja 

(antiikkimoottoripyörie

n varaosien myynti)

- -

Kaira Lauri Aluehallituksen jäsen - Tekijänoikeusjärjestö 

Gramexissa 

edunvalvonnasta 

vastaava johtaja. 

- Vantaan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja 

valtuustovaliokunnan varapuheenjohtaja. Luovan työn tekijät ja yrittäjät 

ry:n hallituksen jäsen. Maire Taposen Säätiön hallituksen jäsen. Lions Club 

Vantaa / Pähkinärinteen hallituksen jäsen.  

Karhu Suvi Aluehallituksen varajäsen - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu, Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan 

jäsen

Karjalainen Anne Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja - Työelämän 

osaamisverkosto Askel 

Oy, hallituksen 

puheenjohtaja

- Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

HOK-Elanto, hallintoneuvoston jäsen

Keravan energia Oy, Sipoon energia Oy, Keravan Lämpövoima Oy, 

hallituksen jäsen

Karlsson Patrik Nationalspråksnämnden, 

ordförande/puheenjohtaja

- - - Vanda stad, fullmäktigeledamot o. medlem i social- och 

hälsovårdnämnden (2022),  Folkhälsan i Östra Helsinge r.f, ordförande

Kasonen Mika

Vantaa- Keravan / Keski-Uudenmaan 

pelastuslautakunnan puheenjohtaja

- - - -

Kaukola Ulla Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu, Vantaan kaupunginhallituksen ja 

konsernijaoston jäsen, Uudenmaan maakuntahallituksen jäsen

Kaukonen-Nyholm Henna 

Hyvinvointialueen aluehallituksen alaisten 

jaostojen esittelijänä

Kiljunen Kimmo Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan 

puheenjohtaja

- Postin Oyj:n 

hallintoneuvoston 

puheenjohtaja

HOK/Elannon 

hallintoneuvoston jäsen

- Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen, Vantaan kaupunkitilalautakunnan 

varapj., HOK/Elannon hallintoneuvoston jäsen, Postin hallintoneuvoston 

pj., Inkerikeskuksen hallituksen pj.

Kivimäki Otso Aluehallituksen varajäsen - Osakas ja hallituksen 

jäsen HIP Helsinki Oy, 

Osakas ja hallituksen 

jäsen Oy Prikatti AB, 

Osakas ja hallituksen 

jäsen Aviator Properties 

Oy, Osakas ja 

hallituksen jäsen K2O 

Property Oy, Osakas 

Newsec Advisory 

Finland Oy

- -



Korventaival Nina Aluehallituksen jäsen - Keravan 

kuvataidekoulun 

hallituksen pj 

(yksityinen 

taideoppilaitos), 

Kehitysvammatuki 57 

ry:n toiminnanjohtaja, 

työsuhde 

(palveluntuottaja 

kehitysvammapalvelut). 

- Keravan kaupunginvaltuuston jäsen, Keravan kaupunginhallituksen 

varajäsen, Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, HUS valtuuston 

jäsen (Keravan edustaja), Keravan kirkkovaltuuston jäsen, Keravan 

kirkkoneuvoston varajäsen, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n 

hallituksen jäsen (palveluntuottaja mt-palvelut). 

Koski Harri Aluehallituksen varajäsen - - - Keravan kaupunginvaltuutettu, Keravan kaupunginhallituksen varajäsen, 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Keravan kokoomuksen 

varapuheenjohtaja

Kähärä Sirkka-Liisa Aluevaltuuston puheenjohtaja - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu, kaupunkikulttuurilautakunnan pj.,

HOK-Elannon edustajiston jäsen

Lahnalampi-Lahtinen 

Minna

Vanhuspalvelujen toimialajohtaja, vanhusten 

palvelut -jaoston esittelijä

Salomaan säätiön 

hallituksen jäsen

- - -

Landstedt Jyrki

Pelastusjohtaja, Pelastustoimen toimialan 

toimialajohtaja, Pelastuslautakunnan esittelijä

- - -

Uudenmaan pelastusliiton hallituksen puheenjohtaja

Lehmuskallio Paula Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja - Myllykylän 

Teollisuuskiinteistöt 

hallitus pj

HSY hallitus jäsen

- Vantaan kaupunginvaltuutettu

Kasvatuksen - ja oppimisen ltk pj

Suomen Voimistelusäätiö hallitus pj

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto vpj

Tikkurilan srk neuvosto vpj

Letto Pirkko Aluehallituksen jäsen - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 

puheenjohtaja, HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan varapuheenjohtaja

Leväpelto Kirsi Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen 

toimialajohtaja, aikuissosiaalityö- ja 

vammaispalvelut -jaoston esittelijä

- - - -

Lindtman Jouko Aluehallituksen varajäsen - - - Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja

Liukko Kati-Johanna

Terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja, 

terveydenhuollon palvelut -jaoston esittelijä

- - - -

Luokkala Pirjo Aluehallituksen jäsen - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu

Mikkonen Hanna-Leena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen 

toimialajohtaja sekä lasten, nuorten ja perheiden 

palvelut -jaoston esittelijä

- - - -



Niikko Mika Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja - Vantaan Energian 

hallituksen jäsen

- Kansanedustaja, Vantaan kaupungin kaupunginvaltuutettu ja 

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, Kansaneläkelaitoksen 

valtuutettu, Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen, HOK-Elannon 

edustajiston jäsen, Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen.

Orpana Anitta Aluehallituksen varajäsen - - - Vantaan kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen

Osman Muktar Aluehallituksen varajäsen - - - -

Paananen Aleksi Tarkastuslautakunnan esittelijä - - - -

Peura Sirpa Aluehallituksen varajäsen - Lähiapteekki Syke, 

apteekkari. Remomedi 

Oy, digitaalisten 

palvelujen 

kehittäminen, 

hallituksen pj.  Patika 

Oy, 

terveydenhoitotarvikkei

den vähittäiskauppa, 

toimitusjohtaja.

Lähiapteekki Syke 100 

%, Remomedi Oy 

osakas, Patika Oy 

osakas.

-

Purojärvi Teemu Aluehallituksen jäsen - - - -

Raja-Aho Maarit Aluehallituksen puheenjohtaja - - - Kaupunginvaltuutettu, AMI-säätiön hallituksen jäsen, Taitotalon 

hallituksen jäsen, Uudenmaan Maakuntavaltuuston jäsen, 

tarkastuslautakunnan jäsen/Vantaa, HUS-valtuuston jäsen, HUS 

tarkastuslautakunnan varajäsen

Rantamäki Pia Sairaalapalvelujen palvelualuejohtaja - Yksilöasioiden jaoston 

esittelijä

- -

Riikka Liljeroos vt. Hallintojohtaja, lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnan esittelijä

- - -

Rokkanen Sakari Aluehallituksen jäsen - - - Vantaan kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen jäsen

Roos Eeva Aluehallituksen varajäsen - - - -

Sainio Jari Aluehallituksen jäsen - Yrjö ja Hanna Oy, 

hallitus

- Vantaan kaupunginvaltuusto, Yrjö ja Hanna hoivapalvelut Oy

Salusjärvi-Juopperi 

Helena

Suun terveydenhuollon palveluiden 

palvelualuejohtaja

- - - -

Syrjäläinen Sini Aluehallituksen varajäsen - KaSi hyvinvointipalvelut 

oy, toimitusjohtaja.

- Keravan kaupunginvaltuuston jäsen. Toiminnanjohtaja yhdistyksessä Keski-

Uudenmaan nuorisoasuntoyhdistys. Keravan Polku ry:n puheenjohtaja.

Särkelä Riitta  Aluehallituksen jäsen - Ensi- ja turvakotien 

liitto ry, pääsihteeri, 

Kansaneläkelaitoksen 

hallituksen jäsen

- Ensi- ja turvakotien liitto ry, pääsihteeri; Soste Suomen sosiaali ja terveys 

ry, hallituksen varapuheenjohtaja; Hyvinvointiala HALI ry, 

varapuheenjohtaja; Lastensuojelun keskusliitto ry, hallituksen jäsen; 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA, hallituksen jäsen



Tawasoli Eva Aluehallituksen jäsen - - - Marjatta Säätiö ry, hallituksen jäsen, Vantaan kaupunginvaltuutettu, 

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Terhi Tehola Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisten 

palvelujen palvelualuejohtaja

- Yksilöasioiden jaoston 

esittelijä

- -

Tirkkonen Jouni Aluehallituksen varajäsen - - - -

Tulikorpi Laura Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan 

varapuheenjohtaja

- Toimitusjohtaja 

yrityksessä Open 

Potentiaali Oy

- Keravan kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan 

puheenjohtaja, Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen sihteeri

Vacker Marjo Aluehallituksen varajäsen - - - Kaupunginvaltuutettu Vantaa, kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen

Varis Mirja Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen 

palvelualuejohtaja

Yksilöasioiden jaoston 

esittelijä

- -


