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OM Oikeusministeriö

Lähettäjä: Johanna Askolin-af Ursin <johanna.askolin-afursin@asianajajaliitto.fi>
Lähetetty: perjantai 8. joulukuuta 2017 10.34
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Kopio: Heidi Enne
Aihe: Jäsenen nimeämispyyntö työryhmään valmistelemaan lapsidirektiivin kansallista 

täytäntöönpanoa

Hei, 
Ehdotamme asianajaja Auni Särkkää Suomen Asianajajaliiton edustajaksi työryhmään 
valmistelemaan lapsidirektiivin kansallista täytäntöönpanoa.  
 
Ikävä juttu, että meiltä löytyi vain yksi ehdokas.  
 
Auni Särkkä 
Asianajotoimisto Auni Särkkä 
Pasilankatu 8, 00240 Helsinki 
puh. 040 720 6072, 020 734 6888 
auni.sarkka@pp.inet.fi 

 

Yst. terv. Johanna Askolin-af Ursin 
 
Johanna Askolin-af Ursin 
viestintäasiantuntija, VTM 
 
Suomen Asianajajaliitto 
PL 194 (Simonkatu 12 B) 
00101 Helsinki 
puh. +358 9 6866 1233 
gsm +358 50 3878 311 
s-posti: johanna.askolin-afursin@asianajajaliitto.fi 
twitter: @AskolinafUrsin 
 
asianajajaliitto.fi 
 
Asianajajaliitto toivottaa oikein hyvää joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2018.  
Joulukorttien lähettämisen sijaan tuemme Amnestyn tärkeää ihmisoikeustyötä. 
 
 
------------------------------ 
Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä 
tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi. 
 
Detta meddelande är konfidentiellt och avsett endast för mottagaren. Ifall Ni inte är den avsedda mottagaren, 
vänligen informera avsändaren om detta och förstör meddelandet omedelbart. 
 
This e-mail is confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient, please notify the 
sender of this e-mail and destroy the message immediately. 
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Lähettäjä: Ojala Mikko (OM) [mailto:mikko.ojala@om.fi]  
Lähetetty: perjantai 1. joulukuuta 2017 14.40 
Vastaanottaja: OM Kpo <kpo.om@om.fi>; Sisäministeriö <kirjaamo@intermin.fi>; STM Kirjaamo 
<kirjaamo.stm@stm.fi>; VKSV <vksv@oikeus.fi>; rise@om.fi; Helsingin käräjäoikeus <helsinki.ko@oikeus.fi>; 
Suomen Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi> 
Kopio: Pulkkinen Kirsi (OM) <kirsi.m.pulkkinen@om.fi> 
Aihe: Jäsenen nimeämispyyntö työryhmään valmistelemaan lapsidirektiivin kansallista täytäntöönpanoa 
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Jakelussa mainituille 
  
Jäsenen nimeäminen työryhmään valmistelemaan lapsidirektiivin kansallista 
täytäntöönpanoa 

  
Oikeusministeriön tarkoituksena on asettaa oheisen 
asettamispäätösluonnoksen mukainen työryhmä valmistelemaan rikoksesta 
epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä annetun direktiivin (ns. lapsidirektiivi, 2016/800) kansallista 
täytäntöönpanoa. Pyydämme ystävällisesti nimeämään edustajanne 
työryhmään. 
  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § 
edellyttää, että toimikunnissa ja työryhmissä on sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tämän johdosta työryhmän jäseneksi 
pyydetään nimeämään sekä nais- että miesehdokas. 
  
Pyydämme ilmoitusta ehdokkaistanne viimeistään perjantaina 8.12.2017 
sähköpostitse oikeusministeriön osoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi. 
  
Lisätietoja antaa tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puhelin 02951 
50438, sähköposti etunimi.m.sukunimi(at)om.fi. 
  
  
  
  
Lainsäädäntöjohtaja                                 Lena Andersson 

  
  
  
LIITE                                     

Luonnos työryhmän asettamispäätökseksi 
  
JAKELU                                

Oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto 



3

Sisäministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Rikosseuraamuslaitos 
Helsingin käräjäoikeus 
Suomen Asianajajaliitto 

  
  


