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Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister
Rinne och ministrarna Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero,
Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni,
Harakka, Mikkonen och Ohisalo)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen och som gäller medlemmarna i
den regering som utnämnts den 6 juni 2019.
Helsingfors den 19 juni 2019

Statsminister Antti Rinne

Understatssekreterare Timo Lankinen
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Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Antti Rinne
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:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Ca 200 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Mäntsälä kommunfullmäktige
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: Mika Tapani Lintilä
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:
Egnahemshus i Toholampi
Bostad i Helsingfors
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån 108 000 euro
Konsumtionslån 50 % 21 000 euro
Gemensam borgen för dotterns bostadslån 131 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Pekka Haavisto
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Lumituuli Oy, 1 aktie
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Firma Pekka Haavisto; annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Bostadsfastighet i Helsingfors
Andel (2/9) i jordbruksfastighet i Tammerfors
Andel (1/3) i Jouko Haavistos dödsbo och andel (1/3) i Anja Haavistos dödsbo, som äger aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet i Helsingfors samt en andel i en jordbruksfastighet i Tammerfors
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Skulder för fastigheter och renoveringar, totalt 530 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Finlands Settlementförbund, ordförande för förbundsstyrelsen, avsked begärts 5.6.2019
Kyrkans Utlandshjälp, styrelsemedlem, avsked begärts 5.6.2019
Bolidens välgörenhetsfond Bcause, styrelsemedlem, avsked begärts 5.6.2019
European Institute of Peace EIP, styrelseordförande, avsked begärts 5.6.2019
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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Anna-Maja Henriksson
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Fortum 105 st.
Neste 78 st.
Nokia 20 st.
Nordea Bank Fdr 42 st.
Telia Company Ab 87 st.
Stockmann A 50 st.
Stage Zero Oy 1921 st.
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Hälften av ett egnahemshus, Jakobstad
Hälften av en sommarbostad, Mässkär, Jakobstad
1/5 av en sommarbostad, Havsviken, RNr 3:309, Vestsundsby, Jakobstad
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån 120 000 euro
Lån för fritidsbostad 30 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Jakobstads stadsfullmäktige, ledamot
Österbottens förbund, ledamot i landskapsfullmäktige
Högskolestiftelsen i Österbotten, medlem i delegationen
SLS, finansrådet, 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.
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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:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Björneborgs stadsfullmäktige, ledamot
Björneborgs stadsfullmäktige, ordförande
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Styrgruppen för utvärdering av organisationsreformens konsekvenser och av ledningssystemen i Björneborg, avsked begärts 12.6.
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, medlem i representantskapet,
avsked begärts 5.6
Åbo universitet, delegationen för pedagogiska fakulteten, medlem, avsked begärts 5.6.
Åbo universitet, delegationen för samhällsvetenskapliga fakulteten, medlem, avsked begärts
5.6.
Konsumentförbundet, styrelseordförande, avsked begärts 5.6.
Finsk-estniska kulturstiftelsen, styrelsemedlem, avsked begärts 5.6.
Finnvera Abp, vice ordförande för förvaltningsrådet, avsked begärts 5.6.
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: 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 Osuuskunta Metsäliitto 1 615,13 euro.
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Antinmäentila, mjölkproduktion, skogsbruk, försäljning av utbildningstjänster
Leppä Lomat, uthyrning av stugor
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Egen åkerareal 51 ha, skog 213 ha samt 3 st. stugor som hyrs ut och 2 st. egnahemshus som
hyrs ut
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Lån för anskaffande av fastigheter och företagslån 540 600 euro tillsammans med maken.
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Ordförande för Koirakiven Nuorisoseura och Koirakiven maa- ja kotitalousseura
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Pertunmaa kommunfullmäktige, ledamot
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Osuuskauppa Suur-Savo, medlem i representantskapet
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: Annika Saarikko
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
OP-pensionsförsäkring 2 800 euro
OP-fondförsäkring 40 400 euro
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Bostadsaktie 3 r+k i Åbo, ägs tillsammans med maken
Bostadsaktie 3 r+k+b i Helsingfors, ägs tillsammans med maken
Egnahemshus i Oripää, ägs tillsammans med maken. Min fars mor har livslång boenderätt i
huset.
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån 397 000 euro tillsammans med maken
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Tiukulastiftelsen, styrelseledamot
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Åbo stadsfullmäktige, ledamot
Egentliga Finlands landskapsfullmäktige, 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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Sirpa Paatero
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Kotsura Oy 4 % 10 aktier
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Bostad i Kotka
Placeringsförsäkringar ca 160 000 euro
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadsskuld tillsammans med maken 260 585 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Kotka stadsfullmäktige
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 Samuli Kaikkonen
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:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån 300 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Understödsstiftelsen för landsförsvaret, ordförande
Centerns partistyrelse och partifullmäktige, medlem
HOK-Elanto, medlem i representantskapet (avsked begärts)
Pyhäjärvi-säätiö, medlem i förvaltningsrådet (avsked begärts)
Delegationen för Suomen 4H-liitto (avsked begärts)
Organ som utsetts av riksdagen:
SITRA, ledamot i förvaltningsrådet (kommer att begära avsked)
Ledamot i Finlands Banks bankfullmäktige (kommer att begära avsked)
Ledamot i Finansinspektionens förvaltningsråd (kommer att begära avsked)
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Tusby kommunfullmäktige, ledamot
Nylands landskapsfullmäktige, ledamot (avsked begärts)
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: Thomas Blomqvist
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Aktieägande
Aktia Bank 300 st.
Apetit 475 st.
Ingman Group 24 st.
Metsä Board B 175 st.
Outokumpu 50 st.
Raisio stamaktie 300 st.
Metsäliitto osuuskunta grundandelar 2 600 euro
Metsäliitto osuuskunta tilläggsandelar A 3 295 euro
Ägarkund hos Andelsbanken
Ägarkundens avkastningsandel 3 000 euro
Fondplaceringar
OP-fondförsäkring 15 576 euro
OP-Moderat 12,0924 st.
OP-Modig A 30,8442 st.
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Jordbruk. Jord- och skogsbrukslägenhet Siggby Mellangård, Tenala.
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Fastighetshelhet Siggby Mellangård, Tenala.
Åkerareal 56,06 ha och skogsareal 62,0 ha.
Andra betydande inkomstkällor:
Inga andra betydande inkomstkällor.
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Privata lån 80 845 euro
Lån som har samband med idkande av näring 72 257 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
VR Group Ab, förvaltningsrådet, avsked begärts
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Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, ordförande för fullmäktige, avsked begärts
Utbildningsstiftelsen Sydväst, ordförande, avsked begärts
Andelsbanken Raseborg, ordförande för förvaltningsrådet, avsked begärts
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Raseborgs stadsfullmäktige, ordförande, kommer att begära avsked hösten 2019
Raseborgs stadsfullmäktige, ledamot
Kommunförbundet (Svenska delegationen), ordförande, avsked begärts
Svenska Finlands folkting, förtroendevald
Andra betydande bindningar:
Inga andra betydande bindningar.
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Förtroende- och förvaltningsuppdragen har nämnts ovan i punkterna ”Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar” och ”Förtroendeuppdrag inom kommuner och
andra offentliga samfund”.
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: Tytti Tuppurainen
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:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
385 000 euro, bostadslån
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Party of European Socialists PES, medlem i Presidencyn
Demarinaiset, styrelseordförande
Från följande uppdrag kommer jag att begära avsked utan dröjsmål:
Andelslaget Tradeka, medlem i representantskapet
Finlands FN-förbund ry, styrelseordförande
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, medlem i representantskapet
Stiftelsen Diakonissanstalten i Uleåborg, medlem i förvaltningsrådet
Uleåborgs universitet, medlem i delegationen
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Uleåborgs stadsfullmäktige, ledamot
Landskapsförbundet i Norra Österbotten, fullmäktigeordförande, – avsked från uppdraget som
ordförande begärs utan dröjsmål
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: Aino-Kaisa Pekonen
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Inget ägande.
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Inget företag avsett för utövande av näring eller yrke.
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Ingen annan betydande förmögenhet.
Andra betydande inkomstkällor:
Inga andra betydande inkomstkällor.
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Lån sammanlagt ca 392 000 euro. Bostadslån, stuglån samt renoveringslån.
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Inga förtroende- och förvaltningsuppdrag i andra företag eller sammanslutningar.
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Riihimäki stadsfullmäktige, ledamot.
Andra betydande bindningar:
Inga andra betydande bindningar.
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Alkos förvaltningsråd, medlem
HIV-stiftelsen, styrelseordförande
Fri från Narkotika rf, styrelsemedlem
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, medlem i representantskapet
Riihimäki stadsfullmäktige, 1:a vice ordförande
Tradeka, medlem i representantskapet
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: Li Andersson
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:
Bostad i Åbo och sommarstuga i Österbotten
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Lån för bostad i Åbo 110 968 euro
Lån för sommarstuga i Österbotten 39 029 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, medlem i representantskapet
(avsked begärts 6.6.2019)
Andelslaget Tradeka, medlem i representantskapet (avsked begärts 5.6.2019)
Åbo Stadsteater Ab, styrelsemedlem (avsked begärts 5.6.2019)
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Åbo stadsfullmäktige, ledamot 2012Egentliga Finlands förbund, ledamot i landskapsfullmäktige, 2017Egentliga Finlands förbund, 3:e vice ordförande för landskapsfullmäktige 2013-2019 (avsked
begärts 6.6.2019)
Åbo stad, inkomster från förtroendeuppdrag 2018: 2 887 euro
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: Sanna Marin
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:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Tammerfors stadsfullmäktige, ledamot 2017-2021
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: Ville Skinnari
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Miidia International Oy, ägarandel 100 % (verksamheten har avbrutits 7.6.2019).
Hockey Unlimited Ab, ägarandel 4,5 % (ägare Miidia International Oy).
Northforce Oy (bolaget har ingen verksamhet, i likvidation), ägarandel 0,37 %
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Miidia International Oy, konsultations- och idrottstjänster, verksamheten har avbrutits från
och med 7.6.2019.
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Hälften av familjens egnahemshus och fritidsfastighet
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån ca 147 000 euro. Renoveringslån för fritidsfastighet ca 23 000 euro. Övriga lån
sammanlagt ca 55 000 euro. Personlig borgen för egen företagsverksamhet 9 000 euro (småföretagarlån Miidia International Oy).
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Suomen vapaa-ajan kalastajat ry, ordförande (jag har begärt avsked från uppdraget).
Revisorssuppleant för Folkpensionsanstalten (jag har begärt avsked från uppdraget).
Finlands Industriinvestering Ab, medlem i investeringsrådet (jag har begärt avsked från uppdraget).
Medlem i statens idrottsråd (jag har begärt avsked från uppdraget).
Jag har begärt avsked från följande uppgifter/uppdrag:
Hockey Unlimited Ab, styrelsemedlem, uppdraget avslutats 6.6.2019
Asianajotoimisto Lexia Oy, Special Advisor, uppdraget avslutats 31.5.2019
Trailmaker Ab, Advisor, uppdraget avslutats 31.5.2019
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Lahtis 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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Katri Kulmuni
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:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån 100 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Centern i Finland r.p., vice ordförande
Apollo Group Oy, styrelsemedlem
Pohjola-Norden, ordförande (avsked begärts 9.6.2019)
Samfundet Finland-Ryssland, styrelseordförande (avsked begärts 9.6.2019)
Arktiska Föreningen i Finland, vice ordförande (avsked begärts 9.6.2019)
Alexanderinstitutet, delegationen (avsked begärts 10.6.2019)
Delegationen för Suomen 4H-liitto (avsked begärts 10.6.2019)
Stödföreningen för Selkosen Keskitie, sekreterare
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Torneå stadsfullmäktige, ledamot, avsked från ordförandeskapet begärts 9.6.2019
Samarbetsorganisationen Provincia Bothniensis (avsked begärts 9.6.2019)
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: Timo Harakka
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Ahlstrom-Munksjö 350, Alibaba Group Holding 50, Altia 544, Bavarian Nordic 800, Cargotec
100, Caverion 1500, Cramo 569, Daimler 30, Delta Air Lines 80, E-On SE 900, F-Secure
2800, FedEx 50, Fiskars 500, Fortum 800, Harvia 323, Icon 60, Ilkka 1 262, Ilkka 2 198, Investor 250, JD com. 200, Kemira 400, Kesko 25, Konecranes 300, Lassila & Tikanoja 400,
Metso 200, Metsä Board 600, Neste 1200, Nokia 1000, Nokian Tyres 350, Nordea Bank 950,
Novo Nordisk 250, Orion 580, Outokumpu 500, Ponsse 100, Stora Enso 400, Volkswagen 70,
Valmet 200, Volvo 200. Börsvärde 9.6.2019: 273 828 euro. Äänekosken Kaupunkisanomat
Oy 34/100 aktier. Aido Healthcare Oy 10/941 aktier.
Kansakunta Oy (100 %, affärsverksamheten lagts ned 11.6.2019); ägande: Cargotec 300, Caverion 250, Kone 800, Sampo 600, YIT 250. Börsvärde 9.6.2019: 75 442 euro. Deslax Oy
(Helsinki Seagulls) 100/36.440
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Fonderna Aberdeen Indian Equity 24,923; East Capital Balkan 629,2619; Nordnet Superfonden Finland 29,7177; LokalTapiola Välfärd 102,82; Pyn Elite 201,8420. Marknadsvärde
9.6.2019: 69 126 euro. Ärvd bostad och placeringsbostäder i Jyväskylä (2), Nystad och Äänekoski, anskaffnings- och beskattningsvärde sammanlagt ca 190 000 euro.
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Lån för inkomstens förvärvande 81 125 euro.
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
(Avsked begärts 10.6.2019: Förvaltningsrådet för HOK-Elanto och förvaltningsrådet för Dövas Servicestiftelse. Meddelande till Aido Healthcare Oy:s bolagsstämma 19.6 att jag inte är
tillgänglig för styrelseuppdrag).
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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Krista Mikkonen
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Lumituuli Oy, aktier 2 st.
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Egnahemshus i Joensuu tillsammans med maken
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån tillsammans med maken 19 000 euro
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Joensuu 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.
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STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)
Minister: Maria Ohisalo
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:
Aktieägande och annat ägande i företag:
Placeringsportfölj 9.6.2019, marknadsvärde 11 404 euro:
Nordiska aktier
Övriga aktier
Fonder

2 286 euro
5 351 euro
3 767 euro

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:
Andra betydande inkomstkällor:
Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser
som ingåtts för tredje parts räkning:
Bostadslån 505 000 euro (tillsammans med maken Miika Johansson)
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:
Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot
Uudenmaan liitto - Nylands förbund, ledamot i landskapsfullmäktige
Andra betydande bindningar:
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:
Arbetsplatsen som forskare vid Y-Säätiö (obetald ledighet)
Högskoleutbildade samhällsvetare rf (07204006), medlem i förbundsfullmäktige
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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