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OM Oikeusministeriö

Lähettäjä: Finanssiala ry <fa@finanssiala.fi>
Lähetetty: maanantai 23. huhtikuuta 2018 12.01
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Kopio: Laitila Antti; Mäntyniemi Lea
Aihe: VS: 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

Hei, 
 
Pahoittelemme myöhästynyttä vastaustamme ja kiitämme mahdollisuudesta nimetä jäsen otsikossa mainittuun 
seurantaryhmään.  
 
Ehdokkaamme on lakimies Antti Laitila, jonka yhteystiedot alla: 
 
Lakimies Antti Laitila 
Finanssiala ry 
Itämerenkatu 11 – 13 
00180 HELSINKI 
puh. 020 793 4291 
antti.laitila@finanssiala.fi 
 
Valitettavasti meillä ei ole tällä hetkellä esittää vaihtoehdoksi tehtävään soveltuvaa naispuolista ehdokasta. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
FINANSSIALA RY 
 
Lea Mäntyniemi 
johtaja 
 

Lähettäjä: Heikkilä Aleksi (OM) [mailto:aleksi.heikkila@om.fi]  
Lähetetty: torstai 12. huhtikuuta 2018 15.01 
Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö <valtiovarainministerio@vm.fi>; Työ- ja elinkeinoministeriö 
<kirjaamo@tem.fi>; STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@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>; Finanssiala ry <fa@finanssiala.fi>; Keskuskauppakamari 
<keskuskauppakamari@chamber.fi>; laura.sarasoja@helsinki.fi; kati.rantala@helsinki.fi; 
karoliina.majamaa@helsinki.fi; Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry <info@kuluttajaliitto.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; 
Laitinen Riikka (HO) <riikka.laitinen@oikeus.fi>; Suomen Yrittäjät ry <toimisto@yrittajat.fi>; info@takuusaatio.fi; 
mirja.palola@fixura.com; asiakaspalvelu@ferratum.fi; asiakaspalvelu@credit24.fi; lainahakemus@lainaamo.fi; 
edunvalvonta@op.fi; lakiasiat@s-pankki.fi; Suomen Asiakastieto Oy <asiakaspalvelu@asiakastieto.fi>; 
asiakaspalvelu@limiitti.fi; asiakaspalvelu@4finance.fi 
Aihe: Jäsenen nimeämispyyntö kuluttajaluottoihin ja summaariseen tuomioistuinmenettelyyn liittyvän 
lainsäädännön valmistelutyön seurantaryhmään OM 16/41/2016  
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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). 
 


