FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro statsrådsskifte
asia

Utgiven i Helsingfors den 3 juni 2015

699/2015
Republikens Presidents öppna brev
om statsrådsskifte
Sedan statsrådets medlemmar anmält att de ställer sina platser i statsrådet till mitt förfogande, befriar jag från medlemskap i statsrådet:
statsminister Cai-Göran Alexander Stubb,
statsministerns ställföreträdare, finansminister Antti Juhani Rinne,
utrikesminister Erkki Sakari Tuomioja,
Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Anneli Toivakka,
utvecklingsminister Sirpa Hannele Paatero,
justitieminister Anna-Maja Kristina Henriksson,
inrikesminister Päivi Maria Räsänen,
försvarsminister Carl-Christoffer Haglund
trafik- och kommunminister Paula Sinikka Risikko,
undervisnings- och kommunikationsminister Krista Katriina Kiuru,
jord- och skogsbruksminister Antti Petteri Orpo,
näringsminister Jan Pellervo Vapaavuori,
arbetsminister Lauri Armas Ihalainen,
social- och hälsovårdsminister Laura Kaarina Räty,
omsorgsminister Krista Anri Susanna Huovinen,
miljöminister Sanni Kaisa Grahn-Laasonen,
kultur- och bostadsminister Pia-Liisa Viitanen.
Tillika utnämner jag till medlemmar av statsrådet:
till statsminister i enlighet med riksdagens val partiordföranden, diplomingenjören,
riksdagsledamoten Juha Petri Sipilä och på hans förslag till
utrikesminister samt att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde partiordföranden, politices magistern, riksdagsledamoten Timo Juhani Soini,
utrikeshandels- och utvecklingsminister i utrikesministeriet företagaren, ekonomie magistern, riksdagsledamoten Lenita Anneli Toivakka,
justitie- och arbetsminister i justitieministeriet samt att behandla ärenden som hör till
arbets- och näringsministeriets ansvarsområde kemilaboranten, riksdagsledamoten Jari
Tapani Lindström,
inrikesminister företagsservicechefen, politices magistern, riksdagsledamoten Antti
Petteri Orpo,
försvarsminister filosofie doktorn, riksdagsledamoten Jussi Lauri Juhani Niinistö,
finansminister partiordföranden, filosofie doktorn, riksdagsledamoten Cai-Göran Alexander Stubb,
kommunikationsminister samt att behandla ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde ekonomie magistern, företagaren, riksdagsledamoten Anne Berner,
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kommun- och reformminister i finansministeriet samt att behandla ärenden som hör till
statsrådets kanslis ansvarsområde filosofie magistern, riksdagsledamoten Anu Helena Vehviläinen,
undervisnings- och kulturminister politices magistern, riksdagsledamoten Sanni Kaisa
Grahn-Laasonen,
jordbruks- och miljöminister i jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet agronomie- och forstmagistern, riksdagsledamoten Kimmo Kalevi Tiilikainen,
näringsminister filosofie doktorn, riksdagsledamoten Olli Ilmari Rehn,
social- och hälsovårdsminister, primärskötaren, riksdagsledamoten Hanna Katariina
Mäntylä,
familje- och omsorgsminister i social- och hälsovårdsministeriet socionomen, riksdagsledamoten Juha Tapani Rehula.
Helsingfors den 29 maj 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Understatssekreterare Timo Lankinen
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