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Hei
Kohteliaimminilmoitan, että korkeimmanoikeudenaiemminantamassalausunnossaesitettyjen seikkojen
tultua otetuksi huomioon luonnoksessahallituksenesitykseksikorkeinoikeusei annaasiassalausuntoa.
Ystävällisinterveisin,

Wilhelm Norrman
Kansliapäällikkö| Kanslichef
Korkeinoikeus| Högstadomstolen
Pohjoisesplanadi3, PL301 | Norra Esplanaden3, PB301
00171Helsinki| Helsingfors
(+358)0295640110
wilhelm.norrman@oikeus.fi
korkeinoikeus.fi| hogstadomstolen.fi
@korkein_oikeus

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen oikealle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa.
Tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle, mikäli tämä viesti ei ole tarkoitettu sinulle. Se,
joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon sähköisestä viestistä, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman
viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä tai tietoa viestin olemassaolosta, ellei
laissa toisin säädetä (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4 mom.). Korkeimman oikeuden tietosuojaselosteet
ovat saatavilla osoitteesta: https://korkeinoikeus.fi/fi/index/muutoksenhakijalle/tietosuoja.html
Detta meddelande är endast avsett för dess rätta mottagare och det kan innehålla sekretessbelagd information. Du
bör förstöra meddelandet och omedelbart meddela avsändaren ifall meddelandet inte är avsett för dig. Den som har
tagit emot eller annars fått kännedom om ett elektroniskt meddelande som inte är avsedda för honom eller henne, får
inte utan samtycke av en kommunikationspart
röja eller utnyttja meddelandets innehåll, om inte något annat
föreskrivs i lag. (lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 136 § 4 mom.). Högsta domstolens
dataskyddsbeskrivningar
kan fås på adressen: https://korkeinoikeus.fi/sv/index/muutoksenhakijalle/Dataskydd.html

Lähettäjä:OM <noreply@lausuntopalvelu.fi>
Lähetetty: maanantai16. marraskuuta202012.55
Vastaanottaja:KKOKirjaamo<korkein.oikeus@oikeus.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö:Luonnoshallituksenesitykseksilaiksivaltioneuvostonoikeuskanslerinja eduskunnan
oikeusasiamiehentehtävien jaosta

Arvoisa vastaanottaja,
OM pyytää lausuntoanne aiheesta:
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen
tehtävien jaosta
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen
linkin kautta.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=57e4a81c-b771-4770-a9169bf965af9c28&respondentId=2fc745bc-9331-47eb-9914-ccffc570724f
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=57e4a81cb771-4770-a916-9bf965af9c28&respondentId=2fc745bc-9331-47eb-9914ccffc570724f&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,
OM ber om ert utlåtande om:
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen
tehtävien jaosta
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=57e4a81c-b771-4770-a9169bf965af9c28&respondentId=2fc745bc-9331-47eb-9914-ccffc570724f
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=57e4a81cb771-4770-a916-9bf965af9c28&respondentId=2fc745bc-9331-47eb-9914ccffc570724f&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.

