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OM Oikeusministeriö

Lähettäjä: Heikkilä Aleksi (OM)
Lähetetty: tiistai 6. maaliskuuta 2018 10.55
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Aihe: VL: Jäsenen nimeäminen lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän 

seurantaryhmään OM 21/41/2015

 
 
-----Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Pasi Kallio [mailto:pasi.kallio@sll.fi] 
Lähetetty: tiistai 6. maaliskuuta 2018 10.52 
Vastaanottaja: Heikkilä Aleksi (OM) <aleksi.heikkila@om.fi> 
Kopio: Päivi Lundvall <paivi.lundvall@sll.fi> 
Aihe: Re: Jäsenen nimeäminen lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän seurantaryhmään OM 21/41/2015 
 
Oikeusministeriölle 
 
Viitaten nimeämispyyntöönne 19.2.2018, OM 21/41/2015 
 
Jäsenen nimeäminen lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän seurantaryhmään. 
 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää nimeämispyynnöstä ja esittää 
- varsinaiseksi jäseneksi ympäristöjuristi Pasi Kallio 
- varajäseneksi toiminnanjohtaja Päivi Lundvall 
 
Lisäksi pyydämme lähettämään lausuntopyynnöt, nimeämiskirjeet ym. asiakirjat jatkossa osoitteeseen 
lausunnot@sll.fi  
 
Yhteistyöterveisin  
 
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY 
 
Harri Hölttä  Päivi Lundvall 
puheenjohtajatoiminnanjohtaja  
 
 
ystävällisin terveisin, 
 
Pasi Kallio 
Ympäristöjuristi 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
pasi.kallio@sll.fi 
040 671 9555 
 
 
 
 
 
> Heikkilä Aleksi (OM) <aleksi.heikkila@om.fi> kirjoitti 6.3.2018 kello 9.41: 
>  
> Hei, 
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>   
> Onkohan oheinen jäsenen nimeämispyyntö tullut tietoonne? 
>   
> Ystävällisin terveisin, 
> Aleksi Heikkilä 
>   
> **************************************************** 
> Aleksi Heikkilä 
> Tutkija / Forskare / Researcher 
> Oikeusministeriö / Justitieministeriet / Ministry of Justice  
> Lainvalmisteluosasto / Lagberedningsavdelningen / Law Drafting  
> Department Yksityisoikeuden yksikkö / Enheten för privaträtt / Civil  
> Law Unit Eteläesplanadi / Södra esplanaden 10 PL / PB  / PO BOX 25 
> FI-00023 VALTIONEUVOSTO / STATSRÅDET / GOVERNMENT Puh. / Tel. +358 
> 2951 50283 Sähköposti / E-post / E-mail: aleksi.heikkila@om.fi 
>   
>   
> Lähettäjä: Heikkilä Aleksi (OM) 
> Lähetetty: maanantai 19. helmikuuta 2018 16.21 
> Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö <valtiovarainministerio@vm.fi>; 
> Työ- ja elinkeinoministeriö <kirjaamo@tem.fi>; 'kirjaamo@defmin.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' 
> <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' 
> <kirjaamo@fingrid.fi>; Energia-alan Keskusliitto ry <info@energia.fi>;  
> 'info@paikallisvoima.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' <info@slc.fi>;  
> 'toimisto@sll.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. 
>   
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> 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> 
 


