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Hei!
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen määräyksestä ilmoitan, että nimeämme yllä mainittuun
työryhmään Syyttäjälaitoksen miesehdokkaaksi erikoissyyttäjä Sampsa Hakalan Valtakunnansyyttäjän
toimistosta ja naisehdokkaaksi aluesyyttäjä Johanna Hakasen Etelä-Suomen syyttäjäalueelta.
Ystävällisin terveisin

Leena Metsäpelto
Valtionsyyttäjä / Statsåklagare
Syyttäjäntoiminnan yksikön päällikkö / Chefen för åtalsenheten
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto/Åklagarmyndigheten, riksåklagarens byrå
puh. / tfn 050 367 3418
leena.metsapelto@oikeus.fi
Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4
00530 Helsinki / Helsingfors
https://syyttajalaitos.fi
https://aklagarmyndigheten.fi
Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär
Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa
olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu teille, sen
käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos teillä on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu teille, olkaa hyvä
ja poistakaa se ja kaikki sen kopiot laitteistostanne. Muistakaa, että tällaisen viestin osalta olette lain mukaan vaitiolovelvollinen, ettekä
saa myöskään käyttää viestiä hyväksenne.
Tietosuoja / Dataskydd
Syyttäjälaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen
käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Syyttäjälaitoksen
tietosuojaseloste on saatavilla valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta tai osoitteesta: https://syyttajalaitos.fi/tietosuoja

Lähettäjä: noreply.vahva@gov.fi <noreply.vahva@gov.fi>
Lähetetty: maanantai 25. toukokuuta 2020 14.54
Vastaanottaja: Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren
<valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>
Aihe: Viesti asianhallintajärjestelmästä - Från ärendebehandlingssystem – From case management system
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 kanslis och
justitiekanslersämbetets gemensamma ärendehanteringssystem.
Svara inte på 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.

Asianumero/Ärendenummer/Case number : VN/12187/2020

VN/12187/2020
25.5.2020

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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Osastopäällikkö, ylijohtaja

Ari-Pekka Koivisto

LIITTEET

Luonnos työryhmän asettamispäätökseksi

JAKELU

Sisäministeriö
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Helsingin käräjäoikeus
Keskusrikospoliisi
Valtiovarainministeriö
Suomen Asianajajaliitto

ASETTAMISPÄÄTÖS
xx.x.2020

VN/12187/2020

Jakelussamainituille

Maksuvälinepetosdirektiivinkansallinentäytäntöönpano (luonnos 5.5.2020)
Työryhmänasettaminen
Oikeusministeriöon tänäänasettanuttyöryhmänvalmistelemaanmaksuvälinepetosdirektiivinkansallistatäytäntöönpanoa.
Toimikausi
Työryhmäntoimikausion 1.8.2020-31.12.2020.
Tausta
Euroopanparlamentinja neuvostondirektiivi muihin maksuvälineisiinkuin
käteisrahaanliittyvien petosten ja väärennystentorjunnasta ja neuvoston
puitepäätöksen 2001/413/YOSkorvaamisestahyväksyttiin huhtikuussa
2019 ((EU)2019/713).Jäsenvaltioidenon saatettavadirektiivin noudattamisenedellyttämätlait, asetuksetja hallinnollisetmääräyksetvoimaanviimeistään31.5.2021.
Direktiivi sisältäävähimmäissäännökset
muihin maksuvälineisiinkuin käteisrahaanliittyvien petosten ja väärennystensäätämisestärangaistavaksi
ja näidenrikostenrangaistuksista.Direktiivilläkorvataanneuvoston28. päivänä toukokuuta 2001 tekemä puitepäätös2001/413/YOSmuihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaanliittyvien petosten ja väärennystentorjunnasta.
Direktiivillä yhtenäistetäänmuihin maksuvälineisiinkuin käteisrahaanliittyvien petosten ja väärennystentorjuntaan liittyvää Euroopanunionin jäsenvaltioidenlainsäädäntöä.Direktiivilläpyritäänvastaamaanmuihin 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
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JAKELU
Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
TIEDOKSI
Oikeusministeriö
- kansliapäällikkö
- viestintäyksikkö
- kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto
Sisäministeriö
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Helsingin käräjäoikeus
Keskusrikospoliisi
Valtiovarainministeriö
Suomen Asianajajaliitto

Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document
Asia / Sak / Case:
VN/12187/2020
OM; Maksuvälinepetosdirektiivi-työryhmä
Asiakirja / Dokument / Document:
VN/12187/2020-OM-1
Jäsenen nimeämispyyntö maksuvälinepetosdirektiivin täytöntäänpanoa koskevaan
työryhmään
Allekirjoitukset
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