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valtioneuvoston vaihdoksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2011

Valtioneuvoston jäsenten ilmoitettua asettavansa paikkansa valtioneuvostossa käytettäväk-
seni vapautan valtioneuvoston jäsenyydestä:

pääministeri Mari Johanna Kiviniemen,
pääministerin sijaisen, valtiovarainminis-

teri Jyrki Tapani Kataisen,
ulkoasiainministeri Cai-Göran Alexander

Stubbin,
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri

Paavo Matti Väyrysen,
oikeusministeri Tuija Kaarina Braxin,
sisäasiainministeri Anne Elisabeth Holm-

lundin,
maahanmuutto- ja eurooppaministeri Ast-

rid Gunilla Margareta Thorsin,
puolustusministeri Jyri Jukka Häkämiehen,
hallinto- ja kuntaministeri Tapani Olavi

Töllin,
opetusministeri Henna Maria Virkkusen,
kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Erik

Wallinin,
maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa

Anttilan,
liikenneministeri Anu Helena Vehviläisen,
viestintäministeri Suvi Helmi Tellervo

Lindénin,
elinkeinoministeri Reijo Mauri Matias

Pekkarisen,
työministeri Anni Milja Maaria Sinne-

mäen,
sosiaali- ja terveysministeri Juha Tapani

Rehulan,
peruspalveluministeri Paula Sinikka Risi-

kon,
ympäristöministeri Paula Ilona Lehtomäen

sekä
asuntoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren.

Samalla nimitän valtioneuvoston jäseniksi:
pääministeriksi eduskunnan valinnan mu-

kaisesti puolueen puheenjohtaja, yhteiskunta-
tieteiden maisteri, kansanedustaja Jyrki Ta-
pani Kataisen ja hänen ehdotuksestaan

ulkoasiainministeriksi valtiotieteen tohtori,
ekonomi, kansanedustaja Erkki Sakari Tuo-
miojan,

eurooppa- ja ulkomaankauppaministeriksi
ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään
valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainmi-
nisteriön toimialaan kuuluvia asioita filoso-
fian tohtori, kansanedustaja Cai-Göran Ale-
xander Stubbin,

kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön
sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian
toimialaan kuuluvia asioita maatalous- ja
metsätieteiden maisteri, Euroopan parlamen-
tin jäsen Heidi Anneli Hautalan,

oikeusministeriksi varatuomari, pankkila-
kimies, kansanedustaja Anna-Maja Kristina
Henrikssonin,

sisäasiainministeriksi sekä käsittelemään
opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan
kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja,
lääkäri, lääketieteen lisensiaatti, kansanedus-
taja Päivi Maria Räsäsen,

puolustusministeriksi puolueen puheenjoh-
taja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
Stefan Erik Wallinin,

valtiovarainministeriksi puolueen puheen-
johtaja, luokanopettaja, kasvatustieteiden
maisteri, kansanedustaja Jutta Pauliina Urpi-
laisen,



hallinto- ja kuntaministeriksi valtiovarain-
ministeriöön filosofian lisensiaatti, kansan-
edustaja Henna Maria Virkkusen,

opetusministeriksi rehtori, yhteiskuntatie-
teiden maisteri, kansanedustaja Jukka Tapani
Gustafssonin,

kulttuuri- ja urheiluministeriksi opetus- ja
kulttuuriministeriöön sekä käsittelemään so-
siaali- ja terveysministeriön toimialaan kuu-
luvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtio-
tieteen ylioppilas, kansanedustaja Paavo
Erkki Arhinmäen,

maa- ja metsätalousministeriksi maanvilje-
lijä, valtiotieteen maisteri Jari Antero Koski-
sen,

liikenneministeriksi bioanalyytikko, kan-
sanedustaja Merja Sinikka Kyllösen,

elinkeinoministeriksi sekä käsittelemään
valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia
asioita valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
Jyri Jukka Häkämiehen,

työministeriksi työ- ja elinkeinoministeri-
öön sekä käsittelemään sisäasiainministeriön
toimialaan kuuluvia asioita työelämän asian-
tuntija, ministeri, kansanedustaja Lauri Ar-
mas Ihalaisen,

sosiaali- ja terveysministeriksi ammattikor-
keakoulun vararehtori, terveystieteiden toh-
tori, kansanedustaja Paula Sinikka Risikon,

peruspalveluministeriksi sosiaali- ja ter-
veysministeriöön toimittaja, kansanedustaja
Maria Guzenina-Richardsonin,

ympäristöministeriksi puolueen puheen-
johtaja, tutkija, valtiotieteen maisteri, kansan-
edustaja Ville Matti Niinistön sekä

asunto- ja viestintäministeriksi ympäristö-
ministeriöön sekä käsittelemään liikenne- ja
viestintäministeriön toimialaan kuuluvia
asioita opinto-ohjaaja, valtiotieteen maisteri,
kansanedustaja Krista Katriina Kiurun.
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