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Tasavallan Presidentin avoin kirje
valtioneuvoston vaihdoksesta

Valtioneuvoston jäsenten ilmoitettua asettavansa paikkansa valtioneuvostossa käytettä-
väkseni vapautan valtioneuvoston jäsenyydestä: 

pääministeri Cai-Göran Alexander Stubbin, 
pääministerin sijaisen, valtiovarainministeri Antti Juhani Rinteen, 
ulkoasiainministeri Erkki Sakari Tuomiojan, 
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Anneli Toivakan, 
kehitysministeri Sirpa Hannele Paateron,
oikeusministeri Anna-Maja Kristina Henrikssonin, 
sisäministeri Päivi Maria Räsäsen, 
puolustusministeri Carl-Christoffer Haglundin,
liikenne- ja kuntaministeri Paula Sinikka Risikon, 
opetus- ja viestintäministeri Krista Katriina Kiurun, 
maa- ja metsätalousministeri Antti Petteri Orpon, 
elinkeinoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren, 
työministeri Lauri Armas Ihalaisen, 
sosiaali- ja terveysministeri Laura Kaarina Rädyn, 
peruspalveluministeri Krista Anri Susanna Huovisen, 
ympäristöministeri Sanni Kaisa Grahn-Laasosen,
kulttuuri- ja asuntoministeri Pia-Liisa Viitasen.

Samalla nimitän valtioneuvoston jäseniksi: 
pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, diplomi-in-

sinööri, kansanedustaja Juha Petri Sipilän ja hänen ehdotuksestaan
ulkoasiainministeriksi sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuulu-

via asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Timo Juhani
Soinin,

ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön yrittäjä, kauppatietei-
den maisteri, kansanedustaja Lenita Anneli Toivakan,

oikeus- ja työministeriksi oikeusministeriöön sekä käsittelemään työ- ja elinkeinominis-
teriön toimialaan kuuluvia asioita kemian laborantti, kansanedustaja Jari Tapani Lindströ-
min,

sisäministeriksi yrityspalvelujohtaja, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Antti Pet-
teri Orpon,

puolustusministeriksi filosofian tohtori, kansanedustaja Jussi Lauri Juhani Niinistön,
valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, filosofian tohtori, kansanedustaja
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liikenne- ja viestintäministeriksi sekä käsittelemään oikeusministeriön toimialaan kuu-
luvia asioita kauppatieteiden maisteri, yrittäjä, kansanedustaja Anne Bernerin,

kunta- ja uudistusministeriksi valtiovarainministeriöön sekä käsittelemään valtioneu-
voston kanslian toimialaan kuuluvia asioita filosofian maisteri, kansanedustaja Anu Hele-
na Vehviläisen,

opetus- ja kulttuuriministeriksi valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Sanni Kaisa
Grahn-Laasosen,

maatalous- ja ympäristöministeriksi maa- ja metsätalousministeriöön ja ympäristömi-
nisteriöön maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja Kimmo Kalevi Tiilikai-
sen,

elinkeinoministeriksi filosofian tohtori, kansanedustaja Olli Ilmari Rehnin,
sosiaali- ja terveysministeriksi perushoitaja, kansanedustaja Hanna Katariina Män-

tylän,
perhe- ja peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön sosionomi, kansan-

edustaja Juha Tapani Rehulan.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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