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OM Oikeusministeriö

Lähettäjä: Jari Hytönen <jari.hytonen@tact.fi>
Lähetetty: maanantai 16. huhtikuuta 2018 17.04
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Aihe: Vastaus jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen 

tuomioistuinmenettelyyn liittyvän lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmään 
OM 16/41/2016 Tunnus: 1818923

Aihe:  Vastaus jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen tuomioistuinmenettelyyn 
liittyvän lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmään OM 16/41/2016 
 
Tunnus: 1818923  
 
Ehdotamme seurantaryhmään ensisijijaisesti oikeustieteen kandidaatti Jari Hytöstä, joka toiminut vuodesta 
1990 perintäalalla ja vuodesta 2008 rahoitusalalla pienlainatoiminnassa. Jari Hytönen on toiminut nykyisen 
Lindorff Oy:n perinnästä vastaavana johtajana vuoteen 2004.  Tämän jälkeen hän on toiminut mm. 
perimistoimisto Transcom Finland Oy:n (2004 - 2006) ja Kontanto Oy:n (2011 - 2015) toimitusjohtajana ja 
rekisteriin merkittynä perintätoiminnasta vastaavana henkilönä sekä Ikassa Oy:n rekisteriin merkittynä 
perintätoiminnasta vastaavana henkilönä (2008 - 2010). Hytönen on toiminut kuluttajaluottoalalla toimivan 
Risicum Capital Oy:n nykyinen DFC Nordic Oy kehityspäällikkönä 2008 - 2010 välisen ajan ja niin ikään 
kuluttajaluottoalalla toimivan Tact Finance Oyj hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lukien ja sekä 
Aluehallintoviraston rekisteriin merkittynä henkilö, jonka luotettavuus on todettu. 
 
Jari Hytönen 
0400 121 112 
jari.hytonen@tact.fi 
 
Toissijaisesti ehdotamme seurantaryhmän jäseneksi oikeustradenomi Jarkko Mäensivua, joka on toiminut 
2005 - 2007 välisenä aikana kansainvälisen rahoituskonserni  GE Capital CDF:n myyntijohtajana 
Suomessa,  2008-2011 välisen ajan GE Capital Ab, filial i Finlandin toimitusjohtajana Suomessa,  2011-2015 välisen ajan 
GE Capital CDF:n myyntijohtajana pohjoismaissa,  2016-05/2018 välisen ajan kansainvälisen rahoituskonserni Fargo 
Capital financen Business leader Pohjoismaissa ja 06/2018 lukien Tact Finance Oyj:n toimitusjohtajana. 
 
Jarkko Mäensivu 
050 4000 580 
jarkko.maensivu@tact.fi 
 
Yrityksemme ei ole nimennyt seurantaryhmään ehdokkaaksi naisehdokasta, koska yrityksemme 
palveluksessa on vain kaksi naispuolista henkilöä, joista toisen toimi on lisäksi osa-aikainen, eikä 
kummallakaan henkilöllä ole sellaista koulutusta tai työkokemusta, joista olisi hyötyä seurantaryhmän 
työskentelyssä. 
 
Kunnioittaen, 
Jari Hytönen 
--  

Jari Hytönen CCO 
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Aihe: Jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen tuomioistuinmenettelyyn liittyvän lainsäädännön 
valmistelutyön seurantaryhmään OM 16/41/2016 

Tunnus: 1818923 

 

Oikeusministeri Antti Häkkänen on käynnistänyt kuluttajaluottoihin ja summaariseen tuomioistuinmenettelyyn liittyvän 
lainsäädännön valmistelun. Valmistelu tehdään virkatyönä ministerin linjauksia noudattaen. Valmistelun tueksi asetetaan 
seurantaryhmä, jonka toimikausi päättyy 31.8.2018. 
  
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 keskiviikkona 18.4.2018. 
  
Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen (p. 02951 50264, etunimi.T.sukunimi@om.fi). 
  
 


