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Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
(Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen,
Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko ja Virolainen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä
tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa.
Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019

Pääministeri Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen
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Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Petteri Orpo
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Kone 60 kpl, Neste Oil 150 kpl, [Nokia 802 kpl], OriolaKD B 240 kpl, UPM 300 kpl, Ponsse 200 kpl
Rahasto-osuudet:
OP-Amerikka indeksi A 67,6140 kpl OP-Kiina A 3,4461 kpl
OP-eläkevakuutussäästö
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Omakotitalo
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
[440 000 euroa] 228 000 euroa puoliksi puolison kanssa, eli [220 000 euroa] 114 000
euroa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Snellman-säätiön hallitus
TPS-säätiön hallitus
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Turun kaupunginvaltuusto
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Kokoomuksen pj
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston vj.
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Anu Vehviläinen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Rivitalo-osakehuoneisto Joensuussa
Vapaa-ajanasunto Kontiolahdella
Mummonmökki Leppävirralla
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Lainaa yhteensä [228 000 euroa] 225 000 euroa, josta asunto- ja vapaa-ajanasuntolainaa [215 000] 199 000 euroa ja muuta lainaa 26 000 euroa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Valamo-Säätiön valtuuskunnan jäsenyys
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Sanni Grahn-Laasonen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Ei omia omistuksia. Puolisollani on noin kolmen prosentin omistus 10monkeys.com
Ltd Oy -nimisessä yrityksessä, joka tekee matematiikan oppimispelejä lapsille. Osakkeet on ostettu lokakuussa 2013.
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Kerrostaloasunto Helsingissä yhdessä puolison kanssa
Rivitaloasunto Forssassa yhdessä puolison kanssa
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Kaksi asuntolainaa yhdessä puolison kanssa yhteensä [507 029 euroa] 467 527 euroa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Varapuheenjohtaja, Kokoomus rp
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Forssan kaupunginvaltuusto, jäsen
Forssan kirkkovaltuusto, jäsen
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)

Ministeri: Kimmo Tiilikainen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Afarak group 2000 kpl, Componenta [690 kpl] 250 kpl, Metso 100 kpl, Outotec 400
kpl, [Pöyry 400 kpl]
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Maatila 20 ha, 1/3 osuus noin 80 hehtaarin metsätiloista, omakotitalo Ruokolahdella,
asunto-osake Helsingissä
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Timo Soini
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Elisa Oyj
Metso Oyj
Outokumpu Oyj
Wärtsilä Oyj [20 osaketta]
Outotec Oyj
Sampo Oyj

50 osaketta
20 osaketta
150 osaketta
60 osaketta
200 osaketta
20 osaketta

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina puoliksi vaimon kanssa [95 000 euroa] 81 000 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
SMP:n ja Perussuomalaisten tukisäätiön varapuheenjohtaja
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Jussi Lauri Juhani Niinistö
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:

Muut merkittävät tulolähteet:

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina puolison kanssa, osuus lainasta [126 000 euroa] 108 700 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Paasikivi-Seuran valtuuskunnan jäsen
Maanpuolustuksen kannatussäätiön puheenjohtaja
JRT-säätiön hallituksen jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen
Muut merkittävät sidonnaisuudet:

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Anne Berner
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Oy Vallila Interior
osuus perheyhtiössä [30,35 %] 30 %
Sophos Capital Oy
100 %
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15
[50 %] 0 kpl
Lumo Störsvik Oy
8 kpl
SingOn Oy
[5000 kpl] 0 kpl osakkeita

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Oy Vallila Interior Ab (perheyritys), jonka toimiala on tekstiilitukkukauppa
Hallituksen puheenjohtaja, omistusosuus 30,00%
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Sijoitusasunto Helsingissä
Sijoitusasunto Espoossa
Sijoitusasuntoja Vantaalla
[Liikehuoneisto (sijoitus) Helsingissä] ei omistusta
Loma-asunto Espanjassa
Muut merkittävät tulolähteet:
Osingot Vallila Interior Oy:ltä sekä vuokratuloja sijoitusasunnoista.
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Ei velkoja eikä sitoumuksia.
Sijoitusasuntolaina saldo [160 000 e] 0 euroa
Sijoitusasuntolaina saldo [16 000 e] 0 euroa
Loma-asuntolaina [350 000 e] 0 euroa
[Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, 50%:n omistusosuus, osakkeet on pantattu Oy Vallila
Interior Ab:n vastuista.]

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
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Hallinto- ja luottamustehtävät Vallila ryhmän yhtiöissä:
Oy Vallila Interior Ab, hallituksen puheenjohtaja, konsernin emoyhtiö
Oy Vallila Collection Ab, hallituksen jäsen, konserniyhtiö
Oy Vallila Contract Ab, hallituksen jäsen, konserniyhtiö
Oy Vallila Interior International Ltd, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö
Interior Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö
Oy Interior Invest Ab, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö
As Oy Espoon Rantatähdyke, hallituksen jäsen, konserniyhtiö
Laurinkallio Oy, hallituksen jäsen, konserniyhtiö
Kiinteistö Oy Focus Gate Logistics, hallituksen jäsen, konserniyhtiö
Menstoor Oy, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö
Fembition Oy, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, konsernin osakkuusyhtiö
[Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, hallituksen puheenjohtaja]
Muut hallinto- ja luottamustehtävät:
Uuden Lastensairaalan tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja
[Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, hallituksen puheenjohtaja]
[Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala, hallituksen puheenjohtaja]
Women Corporate Directors Finland ry, hallituksen puheenjohtaja
Sydäntutkimussäätiö, hallituksen jäsen
Helsingin Diakonissalaitos, hallintoneuvoston jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Kai Mykkänen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Sampo A 10 kpl
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Perheen asunto Espoossa yhdessä puolison kanssa.
Lisäksi sijoitusasunto yhdessä puolison kanssa.
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina noin [550 000 euroa] 520 000 euroa yhdessä puolison kanssa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Kaupunginvaltuutettu, Espoo
Muut merkittävät sidonnaisuudet:

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Pirkko Anneli Mattila
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Kiinteistöt:
Vuokramaa 0,38 ha, jolla omakotitalo pohjapinta-ala 120 m2 puolison kanssa
Kiinteistö puolison kanssa 1/2, maatalousmaa 1,3 ha sekä metsämaa 2,2 ha
Yhtymäosuus 1/11 maatalousyhtymästä,
Osuus 1/11 metsä-, maatalous- ja joutomaasta noin 111 ha
Osuus 5/330 metsä- ja joutomaasta noin 8 ha
Osakehuoneistot:
Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 52, osuus ½ noin 16,4 m2 huoneisto
Asunto-osakeyhtiö Säveltäjänpiha 6, osuus ½ noin 44,5 m2 huoneisto
Yhtymäosuudet:
Maatalousyhtymä, osuus varallisuudesta 1/11
Yhtymäosuus 5/330 maatalouden ja muusta tulosta, sekä varallisuudesta
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Luotot:
Tulonhankkimisvelka [37 238 euroa] 28 453 euroa
Asuntovelka [48 152 euroa] 37 034 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Sininen tulevaisuus –eduskuntaryhmä, Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry. puheenjohtaja
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Muhoksen kunnanvaltuusto, jäsen
tarkastuslautakunta, jäsen
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Puoliso Pekka Mattila, liitto solmittu 30.7.1989
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Sampo Terho
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Rahasto-osuudet: [137 000 euroa] 146 000 euroa
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Asunto-osake
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina [330 000 euroa] 282 000 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Helsingin kaupunginvaltuutettu
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Antti Häkkänen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina [290 000 euroa] 230 000 euroa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Suur-Savon Sähkö Oy, hallintoneuvoston jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsen
Savonlinnan Oopperajuhlien valtuuston jäsen
[Maakuntavaltuuston puheenjohtaja]
[Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta]
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Annika Saarikko
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Op-Eläkevakuutus [2 700 euroa] 2 500 euroa
Op-Sijoitusvakuutus [29 100 euroa] 34 200 euroa
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Asunto-osake 3h+k Turussa, omistus yhdessä puolison kanssa
Asunto-osake 3h+k+s Helsingissä, omistus yhdessä puolison kanssa
Omakotitalo Oripäässä, johon isäni äidillä on elinikäinen asumisoikeus.
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolainat [437 000 euroa] 409 000 euroa yhdessä puolison kanssa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Tiukulan säätiön hallitus, jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Turun kaupunginvaltuusto, jäsen
Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto, jäsen
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Anne-Mari Virolainen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Caverion Corporation 113 kpl
Fortum 200 kpl
Kone B 90 kpl
Neste 125 kpl
Nokia 550 kpl
Nokian Renkaat 60 kpl
Nordea Bank [85 kpl] 185 kpl
Novo Nordisk B 65 kpl
Sampo 70 kpl
Sanoma 250 kpl
Wärtsilä [70 kpl] 210 kpl
YIT-yhtymä 113 kpl
Seligson OMXH25 UCITS ETF 25 kpl
Golf –osakkeet, Harjattula golf ja Hartola golf
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
½-osuus omakotitalo, Lieto
½-osuus vapaa-ajanasunto, Sysmä
½-osuus osakehuoneisto, Helsinki (omassa käytössä)
½-osuus sijoitusasunto, Helsinki
½-osuus sijoitusasunto, Turku
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asunto-osakkeisiin lainaa [175 400 euroa] 204 384 euroa.
Lasten asuntolainojen ja maksukyvyn takaukset [98 200 euroa] 127 571 euroa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
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Liedon kunnanvaltuusto, varapuheenjohtaja
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Varsinais-Suomen maakuntahallitus
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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