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1  Asiakirjapyyntö 

Olette pyytäneet Poliisihallitukselta seuraavaa asiakirjaa 25.11.2020 saa-
puneella asiakirjapyynnöllä seuraavasti:  
 
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 vas-
tauksen tietopyyntöön. 
 
Uutislehti Karjalaisen nettisivuilla 17.5.2020 julkaistussa uutisessa 
(https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutisalueet/kotimaa/item/250771) maini-
taan, että poliisi arvioi kannabiksen kasvatusolosuhteita KRP:n ohjeiden 
mukaisesti. Uutisen mukaan ohjeissa otetaan huomioon muun muassa 
kasvatustila, valaisimet ja esimerkiksi ravinteiden ja vedenjakelun automa-
tisointi. Pyysimme KRP:lta kyseisestä ohjetta ja saimme keskusrikospoliisin 
rikostekniseltä laboratoriolta vastaukseksi, että he eivät ohjeista poliisia 
kasvatusolosuhteiden arvioimiseen ja että poliisihallitus on 14.9.2017 anta-
nut asiasta ohjaavan kirjeen POL‐2017‐17596. Pyydämme luettavaksi ky-
seisen ohjaavan kirjeen. 
 
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä 
muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoi-
mena rakenteellisena datana, eli .xls‐, .csv‐, .sql‐, tai muussa rakenteelli-
sessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, 
kuten .doc, odf‐, .ppt tai pdf/a‐muodossa. 
 
Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saa-
tavilla organisaationne web‐sivulla. 
 
Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyyde-
tyssä 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) 
 

Humaania päihdepolitiikkaa 
h.paihdepolitiikkaa.dvwf5kw5tm@tietopyynto.fi 
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Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä mak-
sua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle 
sähköpostitse. 
 
Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 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 määrä-
ajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. 
 
Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asi-
an diaarinumeron.  
 
Ystävällisin terveisin, 
Humaania Päihdepolitiikkaa 
Humaania päihdepolitiikkaa ry 
h.paihdepolitiikkaa.dvwf5kw5tm@tietopyynto.fi 
 

2  Virkamiehen ilmoitus 

Poliisihallitus vastaa, että pyydetty asiakirja on kokonaan salassa pidettävä 
julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan, eikä sitä 
voida siten luovuttaa. 
 
Koska teille ei ole annettu pyytämäänne viranomaisen asiakirjaa, teillä on 
oikeus saattaa asiakirjajulkisuusasia Poliisihallituksen ratkaistavaksi. Pyyn-
nöstä voimme antaa asiassa valituskelpoisen päätöksen. Mikäli haluatte 
asiassa valituskelpoisen ratkaisun, pyydän esittämään asiasta nimenomai-
sen pyynnön Poliisihallituksen kirjaamoon. 
 
Mikäli Poliisihallitus vastoin tätä ilmoitusta päätyisi ratkaisussaan luovutta-
maan teille asiakirjan, asian käsittelystä voidaan periä suoritemaksu siten 
kuin poliisin suoritteiden maksullisuudesta 2019 annetun sisäministeriön 
asetuksen (1135/2018) 10 §:ssä ja julkisuuslain 34 §:ssä säädetään. 
 
 
 
Rikosylikomisario  Kari Siivo  
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
27.11.2020 klo 11:48. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
 
 

Liitteet  
 

Jakelu  

Tiedoksi  
 


