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Lähettäjä: olli.saunanoja@oikeus.fi
Lähetetty: 5. lokakuuta 2016 16:59
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Aihe: Vl: Jäsenen nimeäminen lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmän seurantaryhmään

Oikeusministeriölle  
 
Espoon käräjäoikeus ehdottaa seurantaryhmän jäseniksi  
 
- käräjätuomari Pia Hansson-Anttonen, joka toimii käräjäoikeudessa perhe- ja lapsiasioiden vastuutuomarina ja 
käsittelee käräjätuomarina lasten huoltoon ja tapaamiseen sekä elatusapuun liittyviä asioita ja toimii sovittelijana 
lapsiasioiden asiantuntija-avusteisessa tuomioistuinsovittelussa  
 
- käräjätuomari Kari Tuuli, joka käsittelee käräjätuomarina lasten huoltoon ja tapaamiseen sekä elatusapuun liittyviä 
asioita ja toimii sovittelijana lapsiasioiden asiantuntija-avusteisessa tuomioistuinsovittelussa  
 
Olli Saunanoja 
laamanni  
 
 

Vastaanottaja:        OM Oikeusministeriö <Oikeusministerio@om.fi>,  
Kopio:                Valtiovarainministeriö <valtiovarainministerio@vm.fi>, Ulkoasiainministeriö <kirjaamo.um@formin.fi>, Espoon käräjäoikeus 
<espoo.ko@oikeus.fi>, Pirkanmaan käräjäoikeus <pirkanmaa.ko@oikeus.fi>, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL <kirjaamo@thl.fi>, VRK Kirjaamo 
<kirjaamo@vrk.fi>, LAPS Lapsiasiavaltuutettu <lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi>, STM Tane <tane@stm.fi>, Kirkkohallitus <kirkkohallitus@evl.fi>, OA Helsinki 
<helsinki.oikapu@oikeus.fi>, AVI Kirjaamo Itä-Suomi <kirjaamo.ita@avi.fi>, "Kirjaamo (eksote.fi)" <kirjaamo@eksote.fi>, "sotet.kirjaamo@espoo.fi" 
<sotet.kirjaamo@espoo.fi>, "Elatusvelvollisten liitto ry/toiminnanjohtaja Jarmo Haapala" <toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi>, "Ensi- ja turvakotien liitto ry" 
<toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi>, "vaula.haavisto@sovittelu.com" <vaula.haavisto@sovittelu.com>, "info@isatlastenasialla.fi" <info@isatlastenasialla.fi>, 
"ostermaje@gmail.com" <ostermaje@gmail.com>, Lastensuojelun Keskusliitto <toimisto@lskl.fi>, "raili.tahtinen@jarvenpaa.fi" <raili.tahtinen@jarvenpaa.fi>, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry <mll@mll.fi>, Miessakit ry <miessakit@miessakit.fi>, Perhehoitoliitto ry <toimisto@perhehoitoliitto.fi>, 
Sateenkaariperheet ry <info@sateenkaariperheet.fi>, Suomen Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>, "at.piili@kolumbus.fi" <at.piili@kolumbus.fi>, 
KUNTALIITTO <kirjaamo@kuntaliitto.fi>, "eija.koivuranta@vaestoliitto.fi" <eija.koivuranta@vaestoliitto.fi>, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry/tj Heljä 
Sairisalo <helja.sairisalo@yvpl.fi>,    
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JÄSENEN NIMEÄMINEN LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN SEURANTARYHMÄÄN 
 
Oikeusministeriö asettaa 30.9.2016 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamiseksi. Työryhmän työtä seuraamaan ja 
arvioimaan asetetaan seurantaryhmä. Seurantaryhmän toimikausi päättyy 30.8.2017 ja se 
kokoontuu arviolta kahden 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 7.10.2016. 
 
Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen (p. 02951 50264, 
etunimi.T.sukunimi@om.fi) 
 
 
 
Lainsäädäntöjohtaja                                 Antti T. Leinonen 
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LIITTEET                          Jäsenen nimeämispyyntö (pdf-tiedostona) 
Luonnos lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmän asettamispäätökseksi 
 
[liite jasenen nimeaminen_20160929141215.pdf poistettu, poistaja: Olli 
Saunanoja/Espoo/KO/OIK/O_M] [liite Asettamispäätös lapsenhuoltolain 
uudistamistyöryhmä.docx poistettu, poistaja: Olli Saunanoja/Espoo/KO/OIK/O_M]  


