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Sedan statsrådets medlemmar anmält att de ställer sina platser i statsrådet till mitt förfo-
gande, befriar jag från medlemskap i statsrådet:

statsminister Mari Johanna Kiviniemi,
statsministerns ställföreträdare, finansmi-

nister Jyrki Tapani Katainen,
utrikesminister Cai-Göran Alexander

Stubb,
utrikeshandels- och utvecklingsminister

Paavo Matti Väyrynen,
justitieminister Tuija Kaarina Brax,
inrikesminister Anne Elisabeth Holmlund,
migrations- och Europaminister Astrid Gu-

nilla Margareta Thors,
försvarsminister Jyri Jukka Häkämies,
förvaltnings- och kommunminister Tapani

Olavi Tölli,
undervisningsminister Henna Maria Virk-

kunen,
kultur- och idrottsminister Stefan Erik

Wallin,
jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa

Anttila,
trafikminister Anu Helena Vehviläinen,
kommunikationsminister Suvi Helmi Tel-

lervo Lindén,
näringsminister Reijo Mauri Matias Pekka-

rinen,
arbetsminister Anni Milja Maaria Sinne-

mäki,
social- och hälsovårdsminister Juha Tapani

Rehula,
omsorgsminister Paula Sinikka Risikko,
miljöminister Paula Ilona Lehtomäki samt
bostadsminister Jan Pellervo Vapaavuori.

Tillika utnämner jag till medlemmar av
statsrådet:

till statsminister i enlighet med riksdagens
val partiordföranden, magistern i samhällsve-
tenskaper, riksdagsledamoten Jyrki Tapani
Katainen och på hans förslag till

utrikesminister politices doktorn, ekono-
men, riksdagsledamoten Erkki Sakari Tuo-
mioja,

Europa- och utrikeshandelsminister i utri-
kesministeriet samt att behandla ärenden som
hör till statsrådets kanslis och finansministe-
riets ansvarsområden filosofie doktorn, riks-
dagsledamoten Cai-Göran Alexander Stubb,

utvecklingsminister i utrikesministeriet
samt att behandla ärenden som hör till stats-
rådets kanslis ansvarsområde agronomie- och
forstmagistern, ledamoten i Europaparlamen-
tet Heidi Anneli Hautala,

justitieminister vicehäradshövdingen,
bankjuristen, riksdagsledamoten Anna-Maja
Kristina Henriksson,

inrikesminister samt att behandla ärenden
som hör till undervisnings- och kulturminis-
teriets ansvarsområde partiordföranden, läka-
ren, medicine licentiaten, riksdagsledamoten
Päivi Maria Räsänen,

försvarsminister partiordföranden, politi-
ces magistern, riksdagsledamoten Stefan Erik
Wallin,

finansminister partiordföranden, klasslära-
ren, pedagogie magistern, riksdagsledamoten
Jutta Pauliina Urpilainen,



förvaltnings- och kommunminister i fi-
nansministeriet filosofie licentiaten, riksdags-
ledamoten Henna Maria Virkkunen,

undervisningsminister rektorn, magistern i
samhällsvetenskaper, riksdagsledamoten
Jukka Tapani Gustafsson,

kultur- och idrottsminister i undervisnings-
och kulturministeriet samt att behandla ären-
den som hör till social- och hälsovårdsmini-
steriets ansvarsområde partiordföranden, po-
litices studenten, riksdagsledamoten Paavo
Erkki Arhinmäki,

jord- och skogsbruksminister jordbrukaren,
politices magistern Jari Antero Koskinen,

trafikminister bioanalytikern, riksdagsleda-
moten Merja Sinikka Kyllönen,

näringsminister samt att behandla ärenden
som hör till finansministeriets ansvarsområde
politices magistern, riksdagsledamoten Jyri
Jukka Häkämies,

arbetsminister i arbets- och näringsministe-

riet samt att behandla ärenden som hör till
inrikesministeriets ansvarsområde arbetslivs-
experten, ministern, riksdagsledamoten Lauri
Armas Ihalainen,

social- och hälsovårdsminister prorektorn
för yrkeshögskola, doktorn i hälsovetenska-
per, riksdagsledamoten Paula Sinikka Ri-
sikko,

omsorgsminister i social- och hälsovårds-
ministeriet journalisten, riksdagsledamoten
Maria Guzenina-Richardson,

miljöminister partiordföranden, forskaren,
politices magistern, riksdagsledamoten Ville
Matti Niinistö samt

bostads- och kommunikationsminister i
miljöministeriet samt att behandla ärenden
som hör till kommunikationsministeriets an-
svarsområde yrkesvägledaren, politices ma-
gistern, riksdagsledamoten Krista Katriina
Kiuru.
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