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Valtioneuvoston jäsenten ilmoitettua asettavansa paikkansa valtioneuvostossa käytettäväkseni vapautan valtioneuvoston jäsenyydestä:
pääministeri Jyrki Tapani Kataisen,
pääministerin sijaisen, valtiovarainministeri Antti Juhani Rinteen,
ulkoasiainministeri Erkki Sakari Tuomiojan,
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Cai-Göran Alexander Stubbin,
kehitysministeri Pekka Olavi Haaviston,
oikeusministeri Anna-Maja Kristina Henrikssonin,
sisäministeri Päivi Maria Räsäsen,
puolustusministeri Carl Christoffer Haglundin,
liikenne- ja kuntaministeri Henna Maria
Virkkusen,
opetus- ja viestintäministeri Krista Katriina
Kiurun,
kulttuuri- ja asuntoministeri Pia-Liisa Viitasen,
maa- ja metsätalousministeri Jari Antero
Koskisen,
elinkeinoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren,
työministeri Lauri Armas Ihalaisen,
sosiaali- ja terveysministeri Paula Sinikka
Risikon,
peruspalveluministeri Krista Anri Susanna
Huovisen,
ympäristöministeri Ville Matti Niinistön.
Samalla nimitän valtioneuvoston jäseniksi:
pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, filosofian
tohtori, kansanedustaja Cai-Göran Alexander
Stubbin ja hänen ehdotuksestaan

ulkoasiainministeriksi valtiotieteen tohtori,
ekonomi, kansanedustaja Erkki Sakari Tuomiojan,
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeriksi
ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään
valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita yrittäjä,
kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja Lenita Anneli Toivakan,
kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön
sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian
toimialaan kuuluvia asioita kansanedustaja
Pekka Olavi Haaviston,
oikeusministeriksi varatuomari, pankkilakimies, kansanedustaja Anna-Maja Kristina
Henrikssonin,
sisäministeriksi sekä käsittelemään opetusja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia
asioita puolueen puheenjohtaja, lääkäri, lääketieteen lisensiaatti, kansanedustaja Päivi
Maria Räsäsen,
puolustusministeriksi puolueen puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri Carl Christoffer
Haglundin,
valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Juhani
Rinteen,
liikenne- ja kuntaministeriksi liikenne- ja
viestintäministeriöön sekä käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia
asioita ammattikorkeakoulun vararehtori, terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Paula
Sinikka Risikon,
opetus- ja viestintäministeriksi opetus- ja
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kulttuuriministeriöön sekä käsittelemään liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan
kuuluvia asioita opinto-ohjaaja, valtiotieteen
maisteri, kansanedustaja Krista Katriina Kiurun,
maa- ja metsätalousministeriksi yrityspalvelujohtaja, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Antti Petteri Orpon,
elinkeinoministeriksi sekä käsittelemään
valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia
asioita oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuoren,
työministeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön työelämän asiantuntija, ministeri, kansanedustaja Lauri Armas Ihalaisen,

sosiaali- ja terveysministeriksi apulaiskaupunginjohtaja, lääketieteen lisensiaatti Laura
Kaarina Rädyn,
peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Anri Susanna
Huovisen,
ympäristöministeriksi puolueen puheenjohtaja, tutkija, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Ville Matti Niinistön,
kulttuuri- ja asuntoministeriksi ympäristöministeriöön sekä käsittelemään opetus- ja
kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia
asioita hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja Pia-Liisa Viitasen.
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