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Hyvä vastaanottaja,

Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö.
Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät
vastauksen tietopyyntöön.

Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden
arviointiin.

Olkaa hyvä, ja lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen hpp@hppry.fi

Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona
vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai
muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten
.doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.

Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla
organisaationne web-sivulla.

Pyydän toimittamaan tiedot julki 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai
perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.

Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on
esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)

Huomioittehan että julki. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen
sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.

Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julki. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan
kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden
toimitusaika.

Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa
valituskelpoisen päätöksen.

Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Ystävällisin terveisin,

Humaania Päihdepolitiikkaa
Humaania Päihdepolitiikkaa ry
h.paihdepolitiikkaa.539m6x8nx2@tietopyynto.fi

Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista
automaattisesti.

If large files are requested, you can upload them at:
http://tietopyynto.fi/r/456/up/e55812d568a9elfc58dc974edb9H6bal730f508/
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Sisä-Suomen poliisilaitos
Tutkinnanjohtaja Jari Luoto
Hatanpään valtatie 16
PL 147
33101 Tampere

Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle

Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimeaan on saapunut
31.8.2017 asiakirjapyyntö. Pyyntö koskee muun muassa Fimean lausuntoja
Keskusrikospoliisille Dnro 002714/00.04.05/2017 17.5.2017
Huumausaineiden ominaisuudet - 3-metoksifensyklidiini (3-MeO-PCP)
sekä Dnro 002782/00.04.05/2017 19.5.2017 Huumausaineiden
ominaisuudet- DOB.

Fimea on antanut kyseiset lausunnot esitutkintaviranomaiselle, ja siten ne
kuuluvat esitutkinta-asiakirjoihin, joiden julkisuudesta päättää tutkinnan
johtaja tai syyttäjä (JulkL (621/1999) 24 § 1 mom 3 kohta). Koska Fimean
lausunto liittyy esitutkintaviranomaisen eli Sisä-Suomen poliisilaitoksen
tutkinnan käsiteltävänä olevaan asiaan, Fimea siirtää julkisuuslain 15 §:n
mukaisesti Fimeaan saapuneen tietopyynnön Sisä-Suomen
poliisilaitokselle ratkaistavaksi.

Asian käsittelyn siirtämisestä on ilmoitettu Humaania Päihdepolitiikkaa
ry:lle.

Liitteenä Fimean lausunnot, Keskusrikospoliisin lausuntopyynnöt 25.4.2017
ja 27.4.2017 sekä Humaania Päihdepolitiikkaa ry:n asiakirjapyyntö.

Hyväksyjä

Hakkarainen Ritva Asianhallinnan asiantuntija

Allekirjoitus Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Fimea 09.10.2017. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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