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Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle ministerien
Paatero ja Grahn-Laasonen ilmoittamat pe-

rustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksistaan.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014
Pääministeri

Alexander Stubb

Hallitusneuvos Arno Liukko
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VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Sirpa Paatero
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
Kotsura oy 4%
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Asunto Helsingin keskustassa 50% omassa käytössä
Asunto Kotkassa omistus 50%
Omakotitalo Kotkassa 50% omassa käytössä
Auto ja vene 50%
Sijoitusvakuutus 78.500 €
Muut merkittävät tulolähteet:
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina
n. 11.000 € / 50%
n. 28.000 € /50%
Yhteensä n. 39.000 € / 50 %
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kotsura oy hallituksen varajäsen
(Y-2549169-4)
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Kotkan kaupunginvaltuusto
Kymenlaakson maakuntavaltuusto
Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Työväen urheiluliitto pj
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Tradeka edustajisto
Kuntaliitto hallitus
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.

VN 4/2014 vp

3

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)
Ministeri: Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:
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 609 851 euroa
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Varapuheenjohtaja, Kokoomus rp
Hallituksen jäsen, Naiset yhdessä ry
Eropyyntö tehty:
Kemijoki oy, hallintoneuvoston jäsen
Kansalliskustannus oy, hallituksen jäsen
Sairaalaklovnit ry, hallituksen jäsen
P.E. Svinhufvudin muistosäätiö, hallituksen jäsen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:
Forssan kaupunginvaltuusto, varapuheenjohtaja
Forssan kirkkovaltuusto, jäsen
Eropyyntö tehty:
Hämeen Maakuntavaltuusto, puheenjohtaja
Kehityspoliittinen toimikunta, varapuheenjohtaja
Hämeen yhteistyöryhmä, jäsen
Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunta, puheenjohtaja
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Muut merkittävät sidonnaisuudet:
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.

