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Jakelussa mainituille

Jäsenen nimeäminen maksuvälinepetosdirektiivin
täytäntöönpanoa koskevaan työryhmään

Oikeusministeriö on asettamassa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella maksuvälinepetosdirektiivin ((EU) 2019/713) kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tämän perusteella tarvittavat lainsäädäntömuutokset.
Jakelussa mainittuja pyydetään nimeämään työryhmään edustajansa työryhmän jäseneksi. Jäsenelle ei nimetä varajäsentä, mutta varsinainen jäsen voi väliaikaisesti lähettää kokoukseen sijaisen.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §
edellyttää, että työryhmissä on naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän vuoksi pyydetään
nimeämään sekä nais- että miesehdokas. Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, tämä pyydetään perustelemaan nimeämisehdotuksessa.
Ehdokkaat sekä näiden yhteystiedot pyydetään toimittamaan sähköpostitse oikeusministeriön osoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi viimeistään
keskiviikkona 3.6.2020.
Lisätietoja antaa tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, puh.
0295 150 244, sähköposti lena.andersson(at)om.fi.
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Jakelussa mainituille

Maksuvälinepetosdirektiivin

kansallinen täytäntöönpano (luonnos 5.5.2020)

Työryhmän asettaminen
Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan maksuvälinepetosdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa.
Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 1.8.2020-31.12.2020.
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi muihin maksuvälineisiin kuin
käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston
puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta hyväksyttiin huhtikuussa
2019 ((EU) 2019/713). Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31.5.2021.
Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi
ja näiden rikosten rangaistuksista. Direktiivillä korvataan neuvoston 28. päivänä toukokuuta 2001 tekemä puitepäätös 2001/413/YOS muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta.
Direktiivillä yhtenäistetään muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjuntaan liittyvää Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivillä pyritään vastaamaan muihin mak-
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suvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten lisääntyvään vahingollisuuteen. Direktiivin tarkoituksena on teknologianeutraalisen sääntelyn saavuttaminen. Direktiivi kattaa myös esimerkiksi virtuaalivaluuttoja koskevat teot.
Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin
täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tämän perusteella tarvittavat
lainsäädäntömuutokset. Työryhmän tulee arvioida myös muutosten taloudelliset vaikutukset. Työryhmän mietintö on laadittava hallituksen esityksen muotoon.
Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto
Jäsenet
Erityisasiantuntija Joni Korpinen, oikeusministeriö, kriminaalipolitiikka- ja
rikosoikeusosasto

xx
xx
xx
xx
Työryhmän puheenjohtaja toimii myös työryhmän sihteerinä.
Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.
Kustannukset

Työryhmä hoitaa tehtävänsä virkatyönä.

Osastopäällikkö, Ylijohtaja

Ari-Pekka Koivisto

Yksikönpäällikkö, Lainsäädäntöneuvos

Jussi Matikkala

3(3)

JAKELU

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
TIEDOKSI

Oikeusministeriö
kansliapäällikkö
viestintäyksikkö
kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto
Sisäministeriö
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Helsingin käräjäoikeus
Keskusrikospoliisi
Valtiovarain ministeriö
Suomen Asianajajaliitto

VALTIONEUVOSTO
STAT8RÄ DET
FINNIS1I GOVERNMENT

Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document
Asia/ Sak/ Case:
VN/12187 /2020
OM; Maksuvälinepetosdirektiivi-työryhmä
Asiakirja / Dokument I Document:
VN/1 218712020-OM-1
Jäsenen nimeämispyyntö maksuvälinepetosdirektijvin täytöntäänpanoa koskevaan
työryhmään
Allekirjoitukset/ Underskrifter / Signatures:
Allekirjoittaja
Undertecknare
Si ned b

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of si nature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued b

Koivisto Ari-Pekka

2020-05-25T14.50:39

C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\

91218471A

OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
31396a07d2dbd5a2376424d 1f09f4dd

Nappar Hilkka POL KRP
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:
Liitteet:

noreply.vahva@gov.fi
maanantai, 25. toukokuuta, 2020 14:54
POL_VP_KRP_kirjaamo
Viesti asianhallintajärjestelmästä - Frän ärendebehandlingssystem -- From case
management system
VN_12187_2020-OM-1Jäsenen nimeämispyyntö maksuvälinepetosdirektiivin
täytöntäänpanoa koskevaan työryhmään ja liitteet.pdf

Tämä viesti on lähetetty valtioneuvoston, tasavallan presidentin kanslian ja oikeuskanslerinviraston yhteisestä
asianhallintajärjestelmästä.

Älä vastaa tähän viestiin.

Det här meddelandet har skickats från statsrådets, republikens presidents kansi is och justitiekanslersämbetets
gemensamma ärendehanteringssystem.

Svara inte pd meddelandet.
This message has been sent from the joint case management system of the Government, the Office of the
President of the Republic and the Office of the Chancellor of Justice.

Please do not reply to this message.
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