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Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri
Kataisen ja ministereiden Urpilainen, Tuomioja, Stubb, Vapaavuori, Virkkunen, Kos-

kinen, Arhinmäki, Henriksson, Kyllönen,
Huovinen, Haglund ja Viitanen ilmoittamat
muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014
Pääministerin estyneenä ollessa, sosiaali- ja terveysministeri

Paula Risikko

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

2

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Jyrki Katainen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
MUUTOS: Rahasto-osuuksia OP Kiina –rahastosta (arvo n. 7000 euroa), arvo n.7900
euroa, rahasto-osuuksia OP Aasian tiikerit – rahastosta (arvo n. 6500 euroa), arvo n.
7000 euroa
Nordea kasvurahasto Pohjoismaat (arvo 9200 euroa).
Kone 10 kpl, M-Real B 115 kpl, Nokia 30 kpl, Outokumpu 20 kpl, Marimekko 15 kpl.
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Asunto Espoossa yhdessä Mervi Kataisen kanssa.
Asunto Siilinjärvellä.
Loma-asunto
Muut merkittävät tulolähteet:
Kokoomuksen puheenjohtajapalkkio 1000 e/kk
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina (158 000 e)148 000 e yhdessä Mervi Kataisen kanssa.
Laina loma-asuntoa varten (152 000 e)118 000 e yhdessä Mervi Kataisen kanssa.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Kokoomuksen puheenjohtaja
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: Jutta Pauliina Urpilainen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Puhelinosake, Anvia Oyj
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
--Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Asunto Kokkolassa
Asunto Helsingissä yhdessä Juha Mustosen kanssa
Sijoitusyksiö Helsingissä yhdessä Juha Mustosen kanssa
Muut merkittävät tulolähteet:
--Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina (193 000 e)181 000 euroa
MUUTOS: Asuntolaina sijoitusasuntoon noin 8 000 euroa
MUUTOS: Autolainaa ja asunnon remonttilainaa (56 300 e) 44 136 euroa yhdessä
Juha Mustosen kanssa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
--Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja
Kokkolan 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: Erkki Tuomioja
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Vihreä Lanka Oy
25 osaketta
Elisa Oyj
493 kpl
Oy A-Star Ab
10 kpl
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
--Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Asuinhuoneisto Helsingissä
Asuinkiinteistö Tuusulassa
Sijoitusasunto Helsingissä
Muut merkittävät tulolähteet:
--Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
--Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Osuusliike HOK-Elannon edustajiston jäsen
Paasikivi-seuran varapuheenjohtaja
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
MUUTOS: Helsingin kaupungin historiatoimikunnan jäsen, toimikausi jatkuu
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: Alexander Stubb
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Osuus eläkerahastossa ja eläkevakuutus
Eläkerahasto: Euroopan parlamentti, summa 47 074 €
MUUTOS: Aurum Eläkevakuutus, (summa 65 316,04 e), 72 870,21 e
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
European Sport Service Oy (perheyritys), jonka toimiala on urheilualan tiedonvälitys
ja lisensointi.
Olen yrityksen hallituksen jäsen ja omistan 8/30 yrityksen osakkeista.
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Omakotitalo Espoossa yhdessä puolison kanssa
25 % isäni asunnosta (Asunto-osakeyhtiö Salpa, Lehdesniityntie 3 H, 00340 Helsinki)
(peritty)
Muut merkittävät tulolähteet:
Osingot European Sport Service Oy -yritykseltä.
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: asuntolaina (700 983,27 euroa) 684 187,58 euroa yhdessä puolison kanssa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
--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: Jan Vapaavuori
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Pickala Golf (1 osake)
St. Laurence Golf (1 osake)
Linna Golf (1 osake)
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
¼ vapaa-ajan kiinteistöstä Hattulassa
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina 10 000 euroa
MUUTOS: Vapaa-ajan asunnon hankinta- ja remonttilaina (170 000) 155 000 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
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: Henna Maria Virkkunen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
---Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
---Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Omakotitalo Jyväskylässä Matti Mäkisen kanssa
Muut merkittävät tulolähteet:
---Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina (298 000) 280 000 euroa yhteisesti Matti Mäkisen kanssa
Lisälaina otettu syksyllä 2012 talon peruskorjaukseen.
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kansallinen Kokoomus rp varapuheenjohtaja
MUUTOS: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy hallituksen jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Jyväskylän 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: Jari Koskinen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
MUUTOS: Oy Potwat Ltd 5 kpl, Aina Group A 5 kpl, Huhtamäki 202 kpl, Jokeri Hc
A 1kpl, M-real B 105 kpl, Metsä-Board B 320 kpl, Nordea Bank Fdr 224 kpl, Outokumpu 400 kpl, Pohjola Pankki A 765 kpl, Rauma-Repola Optod 25 kpl, Talvivaaran
kaivososakeyhtiö 120 kpl, Tieto 60 kpl, Wulff-yhtiöt 200 kpl, YIT (50) 90 kpl, Rapidaile 150 kpl, Caverion 90 kpl
Rahasto-osuudet
Op-Venäjä 3,4706 kpl
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Maatila Hauholla, pellot vuokrattuna
Toimitusjohtaja Rapidaile Oy, sijoitustoiminta
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
2 yksiötä Helsingissä (lasten käytössä)
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: pankkilaina 55 000 41 000 euroa, osakaslainaa (Rapidaile Oy:tä varten)
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Toimitusjohtaja, Rapidaile Oy
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 2013Muut 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: Paavo Arhinmäki
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:
MUUTOS: asuntolaina (10 000 euroa) ei lainaa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
HOK-Elannon edustajisto

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Helsingin kaupunginvaltuusto

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: Anna-Maja Henriksson
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Comptel 75
Fortum 105
Neste Oil 26
Nokia 20
Nordea Bank Fdr 42
Pohjola Pankki A 192
Teliasonera 87
Stockmann A 50
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Kesäasunto: Mässkär, Pietarsaari
1/5 kesäasunnosta, Havsviken Rno 3:309, Vestersundinkylä, Pietarsaari
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina (5 190 euroa) 3 190 euroa
MUUTOS: Vapaa-ajanasunnon laina (46 860 euroa) 53 000 euroa
MUUTOS: Laina kulkuneuvoon (9 718 euroa) 5 300 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Pohjanmaan liitto, Maakuntavaltuusto, jäsen
Högskolestiftelsen i Österbotten delegationen, jäsen
Jäsen Helsingin yliopiston ruotsinkielisessä neuvottelukunnassa

Muut merkittävät sidonnaisuudet:
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Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Folkhälsan, edustajiston jäsen
Kuntaliitto, ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäsen

Nylands brigads Gille, neuvottelukunta
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Merja Sinikka Kyllönen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Omakotitalo (omassa käytössä)
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina yhdessä puolison kanssa (27 560) 20 000 euroa
MUUTOS: Autolaina yhdessä puolison kanssa (10 000) 9000 euroa
Asuntolainan takausvastuu (veli) 20 000 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Suomussalmen kunnanvaltuuston jäsen (valtuutettu)
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: Susanna Huovinen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Oy Metasport Ltd (5 kpl)
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Omakotitalo omassa käytössä.
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolaina 139 503 e 131 518 e
MUUTOS: Autolaina 5 196 e 4 109 e
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
MUUTOS: Itellan hallintoneuvoston jäsen
MUUTOS: WWF:n hallintoneuvoston jäsen
SDP:n puoluehallituksen 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: Carl Christoffer Haglund
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Pörssinoteeratuissa yhtiöissä:
Aktia Oyj 142 osaketta
Fiskars Oyj 40 osaketta
Nokia Oyj 500 osaketta
Nokian Renkaat Oyj 20 osaketta
Okmetic Oyj 70 osaketta
Orion Oyj 85 osaketta
Saga Furs Oyj 40 osaketta
Sampo Oyj 25 osaketta
Scanfil Oyj 500 osaketta
Upm-Kymmene Oyj 50 osaketta
Ei -pörssinoteeratuissa yhtiöissä:
Nordic Sports Marketing Oy 43 osaketta
Rahasto-osuudet:
Aktia Capital B, 5199,32 rahasto-osuutta
MUUTOS: Aktia America, 1296,88 rahasto-osuutta
Fondita Nordic, Micro CAP B 13,8952 rahasto-osuutta
Fondita European, Small CAP B 24,7156 rahasto-osuutta
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
–
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Yhdessä puolison kanssa 145 osaketta 500:stä espoolaisessa asunto-osakeyhtiössä
Muut merkittävät tulolähteet:
–
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Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Yhdessä puolison kanssa asuntolaina (404 250,09) 383 724 euroa Aktiassa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Svenska handelshögskolanin säätiö, valtuuston jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
MUUTOS: Svenska Finlands Folkting, jäsen
Espoon kaupunginvaltuusto, valtuutettu
MUUTOS: Delegationen för Skolornas Stafettkarneval, 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: Pia Viitanen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Rivitalo-osake Tampereella yhdessä puolison kanssa
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös
kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
n. 66 000 euron asuntolaina yhdessä puolison kanssa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Sosialidemokraattisen puolueen puoluevaltuusto, puheenjohtaja 2012–
MUUTOS: Työväen sivistysliitto, puheenjohtaja.
MUUTOS: Kalevi Sorsa-säätiö, hallituksen jäsen.
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Tampereen kaupunginvaltuusto 1997–
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.

