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OM Oikeusministeriö

Lähettäjä: Heidi Enne <Heidi.Enne@asianajajaliitto.fi>
Lähetetty: keskiviikko 7. maaliskuuta 2018 11.16
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Kopio: Leinonen Antti (OM)
Aihe: VL: VL: Jäsenen nimeäminen lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän 

seurantaryhmään OM 21/41/2015

Tärkeys: Suuri

Hei, 
 
Valitettavasti olemme myöhässä ilmoituksessamme johtuen lomakauden vuoksi aiheutuneesta 
sekaannuksesta. Toivottavasti voitte kuitenkin vielä ottaa ehdotuksemme huomioon. Esitämme Suomen 
Asianajajaliiton ehdokkaina otsikon työryhmään joko asianajaja Saara Parosta tai asianajaja Kimmo 
Koskentaustaa. Heidän yhteystietonsa alla: 
 
Asianajaja Saara Paronen 
Borenius Asianajotoimisto Oy  
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki 
Ohival./matkapuh. 020 713 3512 / 040 521 3687 
saara.paronen@borenius.com 
 
Asianajaja Kimmo Koskentausta 
Asianajotoimisto Evon Lakipalvelu Oy  
Tuulosentie 1 
14810 Tuulos 
puh. 010 574 1460 
kimmo.koskentausta@evonlakipalvelu.fi 
 
Voisitteko ystävällisesti vahvistaa, mikäli ehdotuksemme vielä ehtii mukaan. Paljon kiitoksia. 
 
Parhain terveisin 
 
Heidi Enne 
 
Heidi Enne  
tiedottaja, FM 
  
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
PL 194 (Simonkatu 12 B) 
00101 Helsinki 
puh. +358 9 6866 1221 
gsm +358 40 510 8238 
s-posti: heidi.enne@asianajajaliitto.fi 
  
asianajajaliitto.fi 
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* * * * * * * * * * * * * *   
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. 
 
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: Heikkilä Aleksi (OM) [mailto:aleksi.heikkila@om.fi]  
Lähetetty: maanantai 19. helmikuuta 2018 16.21 
Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö <valtiovarainministerio@vm.fi>; Työ- ja elinkeinoministeriö 
<kirjaamo@tem.fi>; kirjaamo@defmin.fi; Sisäministeriö <kirjaamo@intermin.fi>; Liikenne- ja 
viestintäministeriö <kirjaamo@lvm.fi>; KO Kanta-Häme <kanta-hame.ko@oikeus.fi>; AVI Kirjaamo 
Etelä-Suomi <kirjaamo.etela@avi.fi>; Liikennevirasto <kirjaamo@liikennevirasto.fi>; ELY Kirjaamo 
Uusimaa <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi>; KUNTALIITTO <kirjaamo@kuntaliitto.fi>; 
kirjaamo@hyvinkaa.fi; Kuopion kaupunki <kirjaamo@kuopio.fi>; Oulun kaupunki 
<kirjaamo@ouka.fi>; Kirjaamo Pirkkala (pirkkala.fi) <kirjaamo@pirkkala.fi>; Vantaan kaupunki 
<kirjaamo@vantaa.fi>; Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry <ek@ek.fi>; kirjaamo@fingrid.fi; Energia-
alan Keskusliitto ry <info@energia.fi>; info@paikallisvoima.fi; Suomen Yrittäjät ry 
<toimisto@yrittajat.fi>; Suomen Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>; Laitinen Riikka (HO) 
<riikka.laitinen@oikeus.fi>; Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry <kirjaamo@mtk.fi>; 
info@slc.fi; toimisto@sll.fi; Senaattikiinteistöt <senaatti@senaatti.fi>; Kirjaamo Metsähallitus 
<kirjaamo@metsa.fi> 
Kopio: OM Oikeusministeriö <Oikeusministerio@om.fi>; Halmela Sirpa (OM) <sirpa.halmela@om.fi> 
Aihe: Jäsenen nimeäminen lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän seurantaryhmään OM 
21/41/2015 
  
Oikeusministeriö on asettamassa työryhmää valmistelemaan ehdotuksen lunastuslain ja eräiden 
muiden lakien tarkistamiseksi. Työryhmän työtä seuraamaan ja arvioimaan asetetaan 
seurantaryhmä. Seurantaryhmän toimikausi päättyy 28.2.2019 ja se kokoontuu arviolta kuukauden 
välein. 
  
Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainittuja nimeämään mies- ja naisehdokkaansa seurantaryhmän 
jäseneksi. Jos sekä mies- että naisehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, tämä pyydetään 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § huomioon ottaen 
perustelemaan nimeämisehdotuksessa. 
  
Ehdotus seurantaryhmän jäseneksi pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: 
oikeusministerio@om.fi viimeistään perjantaina 2.3.2018. 
  
Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen (p. 02951 50264, etunimi.T.sukunimi@om.fi) 

<Jäsenen nimeämispyyntö lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän seurantaryhmä.pdf> 

<Asettamispäätösluonnos lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmä.pdf> 

<Asettamispäätösluonnos lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän seurantaryhmä.pdf> 
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BIRD & BIRD  
 
For information on the international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated 
businesses (together "Bird & Bird"), our offices, our members and partners, regulatory information, privacy, 
complaints procedure and the use of e-mail see www.twobirds.com/LN  
 
Any e-mail sent from Bird & Bird may contain information which is confidential and/or privileged. Unless you are the 
intended recipient, you may not disclose, copy or use it; please notify the sender immediately and delete it and any 
copies from your systems. You should protect your system from viruses etc.; we accept no responsibility for damage 
that may be caused by them.  
 
To the extent permitted by law, we may monitor electronic communications for the purposes of ensuring compliance 
with our legal and regulatory obligations and internal policies. We may also collect email traffic headers for analysing 
patterns of network traffic and managing client relationships. For further information see 
www.twobirds.com/LNPrivacy  
 
For the terms on which we receive from, hold for or make available to a client or third party client money see 
www.twobirds.com/CM  
 
Bird & Bird Attorneys Ltd. is a company incorporated in Finland. The regulatory authority in Finland is the Finnish Bar 
Association, whose By-Laws and Code of Conduct are available at http://www.asianajajaliitto.fi/en  


