From:
Sent:
To:
Subject:

Kupari Anneli
23. marraskuuta 2020 15:55
Valtiovarainministerio VM
VL: Henkilötunnushanke

Hei
tämän voisi myös kirjata!
t. Anneli K
Lähettäjä: Aalto Jukka SM
Lähetetty: maanantai 23. marraskuuta 2020 15.53
Vastaanottaja: Kupari Anneli ; Karjalainen Anna-Maija (VM) ; Kivivasara Sami (VM)
Kopio: Aaltomaa Kauko SM ; Tuovinen Aino SM ; Piipponen Hanna POL POHA ; Ruutu Juhani POL POHA
Aihe: VS: Henkilötunnushanke
Hei Anneli!
Pohan edustaja olisi lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen ja varajäsen ylitarkastaja Juhani Ruutu.
Terv. Jukka
Lähettäjä: Anneli.Kupari@vm.fi <Anneli.Kupari@vm.fi>
Lähetetty: maanantai, 23. marraskuuta, 2020 15:50
Vastaanottaja: Aalto Jukka SM <Jukka.Aalto@intermin.fi>; Anna-Maija.Karjalainen@vm.fi;
Sami.Kivivasara@vm.fi
Aihe: VS: Henkilötunnushanke
Hei
Ehdotus on oikein hyvä. Saatteko nimettyä edustajan johtoryhmään jo tänään? Tarkoitus allekirjoittaa
huomenna.
Kiitoksin,
Anneli K

Anneli Kupari
Kehityspäällikkö, HETU uudistamishanke
PL 28 (Käyntiosoite Mariankatu 9), 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin +358 295 530 035 GSM: +358 50 462 3888
anneli.kupari@vm.fi
www.vm.fi

Lähettäjä: Aalto Jukka SM <Jukka.Aalto@intermin.fi>
Lähetetty: maanantai 23. marraskuuta 2020 15.28
Vastaanottaja: Karjalainen Anna-Maija (VM) <Anna-Maija.Karjalainen@vm.fi>; Kivivasara Sami (VM)
<Sami.Kivivasara@vm.fi>; Kupari Anneli <Anneli.Kupari@vm.fi>
Aihe: Henkilötunnushanke

Hei Anna-Maija, Sami ja Anneli!
Olisiko mahdollista saada ko. hankkeen ohjausryhmään vielä jäsen myös Poliisihallituksesta. Puhuin hetki
sitten asiasta SM:n poliisiosaston osastopäällikkö Kauko Aaltomaan kanssa ja meidän vahva toiveemme olisi
saada mukaan myös Pohan edustus. Hanke on hyvin merkittävä poliisin kannalta ja vaikuttaa kaikkiin
poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten järjestelmiin.
Terv. Jukka
Jukka Aalto
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Sisäministeriö
p. 0295 488510
jukka.aalto@intermin.fi
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, Helsinki
www.intermin.fi

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole
viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja
viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom).
Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den
avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om
tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller
uppgifterna om meddelandets existens.
This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you
are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law
(Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its
existence, or to make use of them.
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