
1

OM Oikeusministeriö

Lähettäjä: Hannu Kananen <hannu.kananen@front.fi>
Lähetetty: torstai 19. huhtikuuta 2018 12.23
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Kopio: Leinonen Antti (OM); Hannu Kananen
Aihe: FW: VL: Jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen 

tuomioistuinmenettelyyn liittyvän lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmään 
OM 16/41/2016

Liitteet: Jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen 
tuomioistuinmenettelyyn liittyvän lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmä.pdf; 
Asettamispäätösluonnos seurantaryhmä (kuluttajaluotto ja summaarinen 
tuomioistuinmenettely).pdf; Luonnos toimeksiannoksi.pdf

Tärkeys: Suuri

Tervehdys, 
 
Vahvistan, että Vertaislainayhdistys ry:n edustajaksi seurantaryhmän jäseneksi ehdotetaan / nimetään 
allekirjoittanutta, yhdistyksen puheenjohtajaa. 
 
Yhdistyksen aktiivisina osallisina toimivat jäsenyhteisöjen nimeämät hallituksen jäsenet. Tällä hetkellä, hallituksen 
jäsenenä toimineen Mirja Palolan ilmoitettua hiljan eroamisestaan hallituksesta päättäessään työsuhteensa Fixura 
Oyj:ssä piakkoin muihin tehtäviin siirtyessään, ei aktiivisia hallituksen jäseninä ole kuin miespuolisia jäseniä. Tällä 
perusteella yhdistyksen puolesta nais-ehdokasta ei voida lyhyellä aikajänteellä asettaa. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
 

 
Hannu Kananen  
Hallituksen puheenjohtaja 
Matkap. 040 525 4553 ǀ hannu.kananen@front.fi  
 
Front Group Oy ǀ Pohjoisesplanadi 35 Ab, 5. krs, 00100 HELSINKI 
Puh. 09 6829 800 ǀ Faksi 09 6829 8010 ǀ www.front.fi 
 
Huomiothan ympäristön ennen kuin tulostat tämän viestin 
Tämän viesti saattaa sisältää luottamuksellista ja/tai salassa pidettävää tietoa ja on tarkoitettu yksinomaan asiakkaan tai vastaanottajan 
yksityiseen käyttöön. Mikäli olette saaneet viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan tästä välittömästi lähettäjälle sekä tuhoamaan 
viesti käyttämättä, jakamatta tai kopioimatta sitä.  
 
Front edellyttää sijoituspalvelu- ja rahanpesusääntelyn mukaisesti ennen sijoitusneuvontaa asiakkaan tunnistamista ja tuntemista 
ja  asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointia asiakkaan ja kulloistenkin tuotteiden tai palveluiden osalta sekä ennen sijoittamista varojen 
alkuperän selvittämistä. Mahdollinen tuote- tai markkinointiaineisto voi käsittää yleistä tuote- tai palveluesittelyä ja/tai markkinakatsausta, 
joka ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi, ellei Frontin edustaja ole erikseen 
niin ilmaissut. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan informaatiotarkoituksiin tai jatkokeskustelun pohjustukseksi. Materiaali voi sisältää virheitä 
ja Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätökset aina lopullisiin vahvistettuihin asiakirjoihin ja tuote- /palvelukuvauksiin. Aineistoa laadittaessa on 
pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto perustuu lähteisiin, joita Front pitää luotettavina. Front tai sen työntekijät 
eivät takaa aineistossa annettujen tietojen, mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä 
tai siinä esitettyjen asioiden soveltuvuutta lukijalle.   
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Heikkilä Aleksi (OM) <aleksi.heikkila@om.fi> 
Date: 2018-04-12 15:06 GMT+03:00 
Subject: VL: Jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen tuomioistuinmenettelyyn liittyvän 
lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmään OM 16/41/2016  
To: "lainaaja@lainaaja.fi" <lainaaja@lainaaja.fi> 

Tiedoksenne Suomen Vertaislainayhdistys ry:lle osoitettu jäsenen nimeämispyyntö. 

  

Lähettäjä: Heikkilä Aleksi (OM)  
Lähetetty: torstai 12. huhtikuuta 2018 15.01 
Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö <valtiovarainministerio@vm.fi>; Työ- ja elinkeinoministeriö 
<kirjaamo@tem.fi>; 'kirjaamo@stm.fi' <kirjaamo@stm.fi>; HO Helsinki <helsinki.ho@oikeus.fi>; KO Helsinki 
virastoposti kirjaamo <helsinki.ko@oikeus.fi>; KO Vantaa <vantaa.ko@oikeus.fi>; AVI Kirjaamo Etelä-Suomi 
<kirjaamo.etela@avi.fi>; Finanssivalvonta <kirjaamo@finanssivalvonta.fi>; KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi>; 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry <ek@ek.fi>; 'fa@finanssiala.fi' <fa@finanssiala.fi>; Keskuskauppakamari 
<keskuskauppakamari@chamber.fi>; 'laura.sarasoja@helsinki.fi' <laura.sarasoja@helsinki.fi>; 
'kati.rantala@helsinki.fi' <kati.rantala@helsinki.fi>; 'karoliina.majamaa@helsinki.fi' 
<karoliina.majamaa@helsinki.fi>; Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry <info@kuluttajaliitto.fi>; 
'pj@luottomiehet.fi' <pj@luottomiehet.fi>; Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry <info@asml.fi>; Suomen 
Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>; Suomen Lakimiesliitto r.y. <palvelut@lakimiesliitto.fi>; 
'jyrki.lindstrom@intrum.com' <jyrki.lindstrom@intrum.com>; Laitinen Riikka (HO) <riikka.laitinen@oikeus.fi>; 
Suomen Yrittäjät ry <toimisto@yrittajat.fi>; 'info@takuusaatio.fi' <info@takuusaatio.fi>; 'mirja.palola@fixura.com' 
<mirja.palola@fixura.com>; 'asiakaspalvelu@ferratum.fi' <asiakaspalvelu@ferratum.fi>; 'asiakaspalvelu@credit24.fi' 
<asiakaspalvelu@credit24.fi>; 'lainahakemus@lainaamo.fi' <lainahakemus@lainaamo.fi>; 'edunvalvonta@op.fi' 
<edunvalvonta@op.fi>; 'lakiasiat@s-pankki.fi' <lakiasiat@s-pankki.fi>; Suomen Asiakastieto Oy 
<asiakaspalvelu@asiakastieto.fi>; 'asiakaspalvelu@limiitti.fi' <asiakaspalvelu@limiitti.fi>; 
'asiakaspalvelu@4finance.fi' <asiakaspalvelu@4finance.fi> 
Aihe: Jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen tuomioistuinmenettelyyn liittyvän 
lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmään OM 16/41/2016  

  

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). 
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