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K u u s e l a  K im m o  ( O M )

Lähettäjä: Ikonen Sari Eksote <sari.ikonen@eksote.fi>
Lähetetty: 5. lokakuuta 2016 11:52
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Kopio: Kirjaamo (eksote.fi); Korhonen Anne; Kuitto Eija
Aihe: VL: Jäsenen nimeäminen lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmän seurantaryhmään
Liitteet: jasenen nimeaminen_20160929141215.pdf; Asettamispäätös lapsenhuoltolain 

uudistamistyöryhmä.docx

Hei, 
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri esittää, että edustajaksi valitaan palvelupäällikkö Anne Korhonen ja 
varaedustajaksi lastenvalvoja Eija Kuitto. 
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä ei ole tällaisessa asiantuntijatehtävässä mieshenkilöä, joten emme voi esittää 
miesehdokasta seurantaryhmään. 
 
Yhteystiedot ovat: 
Anne Korhonen, p. 040-535 1344 
sähköposti: anne.m.korhonen@eksote.fi 
 
Eija Kuitto, p. 040-755 5436 
sähköposti: eija.kuitto@eksote.fi 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Sari Ikonen 
 
*********************************** 
Johdon assistentti Sari Ikonen 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 
P. 040 196 3611 
Fax. 05 352 7800 
sari.ikonen@eksote.fi 
  
Valto Käkelän katu 3 C, 5. krs 
53130 Lappeenranta 
www.eksote.fi 
www.asiointi.eksote.fi 
 
********************************************************************************** 
Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan osoitetulle vastaanottajalle. Mikäli ette ole 
viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti välittömästi. Teillä ei 
ole lupaa ilmaista eikä käyttää tietoa, jonka olette vääränä vastaanottajana saanut tietoonne. 
 
 
 
 

Lähettäjä: OM Lausunnot [mailto:lausunnot@om.fi]  
Lähetetty: 29. syyskuuta 2016 14:40 
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 
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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>; Eksote kirjaamo <kirjaamo@eksote.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; info@isatlastenasialla.fi; ostermaje@gmail.com; Lastensuojelun Keskusliitto 
<toimisto@lskl.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; KUNTALIITTO 
<kirjaamo@kuntaliitto.fi>; eija.koivuranta@vaestoliitto.fi; Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry/tj Heljä Sairisalo 
<helja.sairisalo@yvpl.fi> 
Aihe: Jäsenen nimeäminen lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmän seurantaryhmään 
 
OIKEUSMINISTERIÖ                          29.9.2016                            OM 31/41/2015 
                                                                                                             OM010:00/2016 
 
 
 
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 

 
 
LIITTEET                          Jäsenen nimeämispyyntö (pdf-tiedostona) 

Luonnos lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmän asettamispäätökseksi 
 


