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Ikonen Sari <sari.ikonen@eksote.fi>
23. tammikuuta 2020 13:25
STM Kirjaamo
Eksote kirjaamo
VS: Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen
loppuraportti

Hei,
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote) ei ole lausuttavaa tähän liittyen. Viitteenne:
STM085:00/2019, VN/8868/2019
Ystävällisin terveisin
Sari Ikonen
***********************************
Johdon assistentti Sari Ikonen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
P. 040 196 3611
Fax. 05 352 7800
sari.ikonen@eksote.fi
Valto Käkelän katu 14 D, 2. krs (huone 219)
53130 Lappeenranta
www.eksote.fi
www.asiointi.eksote.fi
**********************************************************************************
Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan osoitetulle vastaanottajalle. Mikäli
ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti
välittömästi. Teillä ei ole lupaa ilmaista eikä käyttää tietoa, jonka olette vääränä vastaanottajana saanut
tietoonne.

Lähettäjä: Sosiaali- ja terveysministeriö [mailto:noreply@lausuntopalvelu.fi]
Lähetetty: maanantai 13. tammikuuta 2020 15:12
Vastaanottaja: Eksote kirjaamo <kirjaamo@eksote.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Arvoisa vastaanottaja,
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta:
Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvitys
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön
oheisen linkin kautta.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b8a8e66d-2a34-4c30-b0641f7f0f7ae7e7&respondentId=81c333c5-18fe-449c-baca-8eacb095aef7

Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=b8a8e66d-2a34-4c30-b0641f7f0f7ae7e7&respondentId=81c333c5-18fe-449c-baca8eacb095aef7&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat
ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit
pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
HUOM! Tämän viestin liitteenä saamanne linkki on organisaatio-/henkilökohtainen, joten
ettehän jaa sitä edelleen. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan
lausuntopalvelu.fi:ssä.
Tämä on lausuntopalvelu.fi:n lähettämä automaattiviesti.
Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu.
***
Bästa mottagare,
Sosiaali- ja terveysministeriö ber om ert utlåtande om:
Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvitys
Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi.
Utlåtandet kan lämnas via länken nedan.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b8a8e66d-2a34-4c30-b0641f7f0f7ae7e7&respondentId=81c333c5-18fe-449c-baca-8eacb095aef7
Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=b8a8e66d-2a34-4c30-b0641f7f0f7ae7e7&respondentId=81c333c5-18fe-449c-baca8eacb095aef7&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare
anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du
kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
OBS! Skicka inte vidare länken som är bifogad till detta meddelande, eftersom länken är
person- eller organisationsspecifik. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras
i tjänsten utlåtande.fi.
Detta är ett automatiskt meddelande från tjänsten utlåtande.fi.
Utlåtande.fi upprätthålls av justitieministeriet.

