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Turtiainen Pekka (OM)

Lähettäjä: LAPS Lapsiasiavaltuutettu
Lähetetty: 1. maaliskuuta 2017 13:54
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Aihe: VL: Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen 

kielilain muuttamisesta

Hyvä vastaanottaja,  
 
Kohteliaimmin ilmoitamme, että lapsiasiavaltuutetulla ei ole lausuttavaa hallituksen esitysluonnokseen saamen 
kielilain muuttamisesta. 
 
Ystävällisin terveisin  
Merike Helander  
 
 
Merike Helander 
Lakimies/Jurist/Lawyer 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto/Barnombudsmannens byrå/Office of the Ombudsman for Children 
Vapaudenkatu 58 A, 3. krs, 40100 JYVÄSKYLÄ, FINLAND 

 
 
Lähettäjä: Oikeusministeriö [mailto:noreply@lausuntopalvelu.fi]  
Lähetetty: 30. tammikuuta 2017 13:35 
Vastaanottaja: LAPS Lapsiasiavaltuutettu 
Aihe: Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta: 
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta 
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon 
voi antaa oheisen linkin kautta lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Linkki suomenkieliseen versioon: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-7f2c-4de7-98f5-
4ae577058179&respondentId=8253271f-67e8-491e-9ab1-82c811fe9e87 
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-
7f2c-4de7-98f5-4ae577058179&respondentId=8253271f-67e8-491e-9ab1-
82c811fe9e87&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. 
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Tämä on lausuntopalvelu.fi:n lähettämä automaattiviesti. 
Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu. 
 
*** 
 
Bästa mottagare, 
 
Oikeusministeriö ber om ert utlåtande om: 
Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av samiska språklagen 
 
Utlåtandet avges att svara i begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan 
avges via den bifogade länken i tjänsten utlåtande.fi. 
Linkki suomenkieliseen versioon: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-7f2c-4de7-98f5-
4ae577058179&respondentId=8253271f-67e8-491e-9ab1-82c811fe9e87 
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-
7f2c-4de7-98f5-4ae577058179&respondentId=8253271f-67e8-491e-9ab1-
82c811fe9e87&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f 
 
 
För att lämna in ett ulåtande 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. 


