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Luomala Irene (OM)

Lähettäjä: Heidi Enne <Heidi.Enne@asianajajaliitto.fi>
Lähetetty: 29. syyskuuta 2015 14:58
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Kopio: Aalto Mari (OM)
Aihe: VL: Jäsenen nimeämispyyntö työryhmään - uudelleenlaaditun 

maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämä kansallisen lainsäädännön muuttaminen 
ja konkurssilain tarkistaminen

Liitteet: Työryhmän jäsenen nimeämispyyntö.pdf; Luonnos työryhmän 
asettamispäätökseksi.pdf

Tärkeys: Suuri

Hei, 
  
esitämme Suomen Asianajajaliiton edustajiksi otsikon työryhmään asianajajia Pauliina Tenhunen ja Sami 
Uoti. Heidän yhteystietonsa alla: 
  
Asianajaja Pauliina Tenhunen 
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy  
PL 233, 00131 Helsinki 
puh. 020 776 5406 
pauliina.tenhunen@castren.fi 
  
Asianajaja Sami Uoti 
Asianajotoimisto Uoti, Sotamaa & Co Oy  
Puh. (09) 686 0650 
Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki 
sami.uoti@usco.fi 
  
Parhain terveisin 
  
Heidi Enne 
tiedottaja, FM 
  
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
PL 194 (Simonkatu 12 B) 
00101 Helsinki 
puh. +358 9 6866 1221 
gsm +358 40 510 8238 
fax +358 9 6866 1299 
s-posti: heidi.enne@asianajajaliitto.fi 
  
asianajajaliitto.fi 
  
* * * * * * * * * * * * * *   
Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole 
viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti 
välittömästi. 
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Detta meddelande är konfidentiellt och avsett endast för mottagaren. Ifall Ni inte är den avsedda 
mottagaren, vänligen informera avsändaren om detta och förstör meddelandet omedelbart. 
  
This e-mail is confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient, please 
notify the sender of this e-mail and destroy the message immediately. 
  
  
  
  

Lähettäjä: OM Lausunnot [mailto:lausunnot@om.fi]  
Lähetetty: 17. syyskuuta 2015 10:23 
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö <Oikeusministerio@om.fi> 
Kopio: Helsingin hovioikeus <helsinki.ho@oikeus.fi>; Helsingin käräjäoikeus <helsinki.ko@oikeus.fi>; Verohallinto 
<verohallinto@vero.fi>; Finanssialan Keskusliitto <fk@fkl.fi>; Suomen Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>; 
Suomen Yrittäjät ry <toimisto@yrittajat.fi> 
Aihe: Jäsenen nimeämispyyntö työryhmään - uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämä 
kansallisen lainsäädännön muuttaminen ja konkurssilain tarkistaminen 
  
OIKEUSMINISTERIÖ 
  
Lainvalmisteluosasto     
    16.9.2015 OM 25/41/2015  
  
  
Asia:              Jäsenen nimeäminen työryhmään; uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen 

edellyttämä kansallisen lainsäädännön muuttaminen ja konkurssilain tarkistaminen. 
  
  

Oikeusministeriön tarkoituksena on asettaa oheisen asettamispäätösluonnoksen mukainen 
työryhmä. Pyydämme ystävällisesti nimeämään edustajanne työryhmään. 
  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § edellyttää, että 
toimikunnissa ja työryhmissä on sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 
Tämän johdosta työryhmän jäseneksi pyydetään nimeämään sekä nais- että miesehdokas.  
  
Pyydämme ilmoitusta ehdokkaistanne viimeistään keskiviikkona 30.9.2015 sähköpostitse 
oikeusministeriön osoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi. 
  
Lisätietoja antaa tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puhelin 02951 50502, 
sähköposti etunimi.sukunimi(at)om.fi. 
  
  
  
Ylijohtaja                                                                        Asko Välimaa 

  
  
  
  
LIITE              Luonnos työryhmän asettamispäätökseksi 


