SR 2/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Leppä, Terho
och Häkkänen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för
statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen.
Helsingfors den 18 maj 2017

Statsminister Juha Sipilä

Understatssekreterare Timo Lankinen
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Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister Jari Leppä
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Kemira 30 st.
Tikkurila 7 st.
Telia Company 228 st.
Suur-Savon Sähkö 30 st.
Andelar i Andelslaget Producenternas Mjölk 1 670 st.
Andelar i Metsäliitto Osuuskunta 1 615,13 €
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Antinmäen tila mjölkproduktion, skogsbruk, försäljning av utbildningstjänster
Leppä Lomat uthyrning av semesterstugor
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Egen åker 46 ha, skog 196 ha, semesterstugor till uthyrning 3 st. och egnahemshus till
uthyrning 1 st.
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
Lån för anskaffning av fastigheter och företagslån på 650 751 € tillsammans med makan.
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Ordförande för Koirakiven Nuorisoseura och Maa- ja kotitalousseura
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Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Ledamot av kommunfullmäktige i Pertunmaa, jag avsäger mig uppdraget som fullmäktiges ordförande vid utgången av perioden i juni 2017.
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Ledamot av fullmäktige för Osuuskauppa Suur-Savo
Jag har anhållit om avsked från följande förtroendeuppdrag:
Ledamot i Veikkaus förvaltningsråd
Ledamot i Södra Savolax Skogsråd
Styrelseledamot i Suomen Nuoriso-opisto
Ledamot i landskapsfullmäktige för Södra Savolax
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min
tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister Sampo Terho
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Fondandelar:
137 000 euro
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Bostadsaktie
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar även förbindelser som ingåtts för tredje part:
Bostadslån 330 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Ordförande för Suomalaisuuden liitto
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Helsingfors stadsfullmäktige från och med juni
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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister Antti Häkkänen
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:
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Suur-Savon Sähkö Oy, ledamot av förvaltningsrådet
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Ledamot av Mäntyharju kommunfullmäktige
Ledamot av landskapsfullmäktige (har för avsikt att avstå från uppdraget inom den
närmaste framtiden)
Delegationen för frivilligt försvar
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.
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