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Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmars bindningar

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser
för statsrådsmedlemmarnas bindningar som
avses i 63 § i grundlagen beträffande stats-

minister Stubb och ministrarna Tuomioja,
Vapaavuori, Henriksson, Kiuru, Ihalainen,
Haglund, Orpo, Räty och Grahn-Laasonen.

Helsingfors den 5 februari 2015
Statsminister

Alexander Stubb

Lagstiftningsråd Sanna Helopuro

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Alexander Stubb
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Jag har del i en pensionsfond och har tecknat en pensionsförsäkring.
Pensionsfond: Europaparlamentet, summa 47 074 euro
Aurum pensionsförsäkring, summa 72 870,21 euro
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
European Sport Service Oy (familjeföretag) med informationsförmedling och licensiering inom
sport och idrott som verksamhetsområde. Jag är medlem i företagets styrelse och innehar 8/30 av
aktierna i företaget.
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Egnahemshus i Esbo tillsammans med makan
25 % av faderns lägenhet (Bostadsaktiebolag Salpa, Lövängsvägen 3 H, 00340 Helsingfors) (ärvd)
Andra betydande inkomstkällor:
Utdelning från företaget European Sport Service Oy
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån 679 068,74 euro 670 259,89 euro tillsammans med makan
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: Samlingspartiet, ordförande
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Erkki Tuomioja
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Vihreä Lanka Oy
25 aktier
Elisa Abp
493 aktier
Oy A-Star Ab
10 aktier
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Bostadslägenhet i Helsingfors
Bostadsfastighet i Tusby
Placeringsbostad i Helsingfors
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part:
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Andelslaget HOK-Elantos fullmäktige, ledamot
Paasikivi-Samfundet, vice ordförande
ÄNDRING: Vapaus Valita Toisin rf. styrelsemedlem
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Medlem i Helsingfors stads historiekommitté, mandatperioden fortsätter
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Jan Vapaavuori
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Pickala Golf (1 aktie)
St. Laurence Golf (1 aktie)
Linna Golf (1 aktie)
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
¼ av fritidsfastighet i Hattula
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Lån för anskaffning och renovering av fritidsbostad 148 000 euro 238 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Anna-Maja Henriksson
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Comptel 75
Fortum 105
Neste Oil 26
Nokia 20
Nordea Bank Fdr 42
ÄNDRING: Pohjola Pankki A 192
Teliasonera 87
Stockmann A 50
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Sommarbostad: Mässkär, Jakobstad
1/5 av sommarbostad, Havsviken Rnr 3:309, Vestersundby, Jakobstad
Andra betydande inkomstkällor: Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån 3 190 euro
ÄNDRING: Lån för fritidsbostad 53 000 euro 60 000 euro
Lån för fordon 5 300 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Österbottens förbund, ledamot i landskapsfullmäktige
Ledamot i delegationen för Högskolestiftelsen i Österbotten
Medlem i delegationen för den svenskspråkiga verksamheten vid Helsingfors universitet
Andra betydande bindningar: Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Folkhälsan, arbetande ledamot
Kommunförbundets svenska delegation, medlem
Nylands brigads Gille, delegationen
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Krista Kiuru
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån 95 400 euro 69 000 euro
Bostadslån 102 400 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
SDP:s 3. vice ordförande
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Björneborgs stadsfullmäktige, ledamot
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Ordförande i Konsumentförbundet
Vice ordförande i Finlands FN-förbund
Ledamot i Björneborgs kyrkliga samfällighets fullmäktige
Ordförande i Samfundet Finland-Ungern
Medlem i förvaltningsrådet för handelslaget Satakunnan Osuuskauppa
Ordförande i STETE (Den finländska kommittén för europeisk säkerhet)
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Lauri Ihalainen
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Telefonaktie, Elisa
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Makarnas gemensamma fritidsbostad i Pihtipudas
Lägenhet i Villmanstrand
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån 83 600 euro 33 800 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Stiftelsen Metsämiesten säätiö, styrelsemedlem
Finlands Ishockeyförbund, medlem i förbundsfullmäktige
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Carl Christoffer Haglund
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Noterade bolag:
Aktia Abp 142 aktier
Fiskars Abp 40 aktier
Nokia Abp 500 aktier
Nokian Renkaat Abp 20 aktier
Okmetic Abp 70 aktier
Orion Abp 85 aktier
Saga Furs Abp 40 aktier
Sampo Abp 25 aktier
Scanfil Abp 500 aktier
Upm-Kymmene Abp 50 aktier
Fondandelar:
Aktia Capital B, 5199,32 fondandelar
Aktia America, 1296,88 fondandelar
Fondita Nordic, Micro CAP B 13,8952 fondandelar
Fondita European, Small CAP B 24,7156 fondandelar
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
145/500 aktier i bostadsbolag i Esbo tillsammans med makan
Andra betydande inkomstkällor: Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån hos Aktia tillsammans med makan 383 724 euro 354 077,37
euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Svenska forlkpartiet r.f., ordförande
Medlem i Stiftelsen för Svenska handelshögskolans fullmäktige

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Esbo stadsfullmäktige, ledamot
Delegationen för Skolornas Stafettkarneval, medlem
Andra betydande bindningar: Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Petteri Orpo
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Biotie Therapies 5 000 aktier, Kone 60 aktier, Metso 50 aktier, Neste Oil 100 aktier,
Nokia 802 aktier, Oriola-KD B 200 aktier, Outokumpu 120 aktier, Outotec 150 aktier,
Ponsse 200 aktier, Raisio 300 aktier, Talvivaara 6 500 aktier, Valmet 50 aktier
Fondandelar:
OP-Amerika Index A 67,6140 st., OP-Kina A 3,4461 st. OP-pensionsbesparing
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Bostad i Åbo
Andra betydande inkomstkällor: Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån 76 038 euro 62 000 euro tillsammans med makan
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Åbo Mässcentrum, förvaltningsrådet
Snellman-Säätiö, styrelsen
Turun Palloseuran Säätiö, styrelsen
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö, ordförande
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Åbo stadsfullmäktige
Andra betydande bindningar: Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Egentliga Finlands förbund, landskapsfullmäktige, ersättare
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Laura Räty
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Groundhog Holding Oy - 100 %
Fortum 490 aktier
Nokia 550 aktier
Sampo A 240 aktier
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
½ av en bostadslägenhet i Helsingfors
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Bostadslån 318 000 euro 310 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Stiftelsen för ortopedisk och traumatologisk forskning, ledamot i förvaltningsrådet
Andelslaget HOK-Elanto, ledamot av fullmäktige
Suomen Latu, delegationen
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Biträdande stadsdirektör i Helsingfors (tjänstledig)
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Sanni Grahn-Laasonen
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Höghuslägenhet i Helsingfors tillsammans med maken
Radhuslägenhet i Forssa tillsammans med maken
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
ÄNDRING: Två bostadslån tillsammans med maken, totalt 609 851 euro 599 239 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Vice ordförande, Samlingspartiet r.p.
Styrelsemedlem, Naiset yhdessä ry
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Forssa stadsfullmäktige, vice ordförande
Forssa kyrkofullmäktige, medlem
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.

