Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle liikenneministeri Anu Vehviläisen ja asuntoministeri Jan

Vapaavuoren ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Pääministeri Matti Vanhanen

Hallitusneuvos Seija Salo

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Anu Vehviläinen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Karelliskeskus Oy:n yksi osake
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Omassa käytössä oleva asunto Joensuussa yhdessä puolison kanssa, omassa käytössä oleva
kesäasunto Kontiolahdella yhdessä puolison kanssa
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste – myös kolmannen
tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: 114 900 euroa asunto- ja muuta velkaa
Luottamus - ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
MUUTOS: Saanut eron Joensuun Osuuspankin edustajiston jäsenyydestä sekä Pohjois-Karjalan
Osuuskaupan (PKO) edustajiston jäsenyydestä
MUUTOS: Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, ero pyydetty
11.9.2007
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen.
MUUTOS: Saanut eron Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen jäsenyydestä, Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton hallituksen varajäsenyydestä ja Muovi- metalliklusterin puheenjohtajuudesta. Lisäksi
saanut eron Joensuun kaupunginhallituksen jäsenyydestä, hallituksen suunnittelujaoston
varapuheenjohtajan tehtävästä, henkilöstöjaoston varajäsenyydestä, Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton valtuutetun tehtävästä, kuntaliitoksen seurantaryhmän jäsenyydestä ja kaikista
muista kaupungin luottamustehtävistä paitsi kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Jan Vapaavuori
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Linna Golf Oy 1 kpl
Pickala Golf Oy 1 kpl
St. Laurence Golf 1 kpl
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Lifestyle Sports Finland Oy, 50 % omistus ja hallituksen puheenjohtaja, toimiala
urheilutapahtumien järjestäminen ym.
(Toimintaa ei ole aloitettu.)
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
--Muut merkittävät tulolähteet:
--Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen
tahon puolesta annetut sitoumukset:
MUUTOS: Asuntolainaa 190 000 €.
Luottamus - ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kansallissäätiön hallituksen jäsen.
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen.
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
MUUTOS: Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, eronnut
MUUTOS: Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan puheenjohtaja, eronnut
MUUTOS: Helsingin seudun yhteistyökokouksen puheenjohtaja, eronnut
MUUTOS: Kuntaliiton hallituksen varajäsen, eronnut
MUUTOS: Suomen Kaukalopallounionin hallituksen jäsen, eronnut
MUUTOS: Helsingin tennisstadion Oy hallituksen jäsen, eronnut
MUUTOS: Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen jäsen, eronnut

