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Humaania päihdepolitiikkaa ry

Asiakirjapyyntö 25.11.2020; Pyyntö valituskelpoisesta päätöksestä 27.11.2020
Viranomaisen päätös ja valitusosoitus asiakirjapyyntöön
1 Asianosaiset
Asiassa asianosaisena on Humania päihdepolitiikkaa ry, joka on pyytänyt
asiakirjaa Poliisihallitukselta. Humaania päihdepolitiikkaa ry ei ole maininnut pyynnössään edustajaa.
2 Asia
Humaania päihdepolitiikkaa ry on pyytänyt Poliisihallitukselta seuraavaa
asiakirjaa 25.11.2020 saapuneella asiakirjapyynnöllä:
Poliisihallituksen ohjaava kirje POL-2017-17596 kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimiseksi.
Rikosylikomisario Kari Siivo on 27.11.2020 antanut asiakirjojen antamisesta ilmoituksen sähköpostitse, jonka mukaan pyydetty asiakirja on kokonaan
salassa pidettävä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 5 kohdan
mukaan, eikä sitä voida siten luovuttaa.
Ilmoituksen perusteella Humaania päihdepolitiikkaa ry on 27.11.2020 pyytänyt Poliisihallitusta antamaan asiassa valituskelpoisen päätöksen.
3 Päätös
Pyytämäänne asiakirjaa ei luovuteta.
3.1 Päätöksen perustelut
Asiakirja sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 24 § 1 momentin 5 kohdan mukaisesti poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä ja suunnitelmia koskevia tietoja, ja Poliisihallituksen näkemyksen mukaan tiedon antaminen niistä vaarantaisi rikosten ehkäisemistä
ja selvittämistä.
Asiakirjapyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää sekä salassa pidettäviä
tietoja että julkisia tietoja. Julkiset tiedot, jotka asiakirjapyynnön esittäjä
muutoin olisi oikeutettu saamaan, koskevat tiettyjä lauseita ja lauseen osia,
joiden sisältö ei kokonaisuutena arvioiden ole ymmärrettävissä oikein salassa pidettävien tietojen peittämisen jälkeen.
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Edellä mainitun perusteella Poliisihallitus päättää, että asiakirjaa tai sen
osia ei anneta, koska asiakirjan julkisen osan tiedot eivät täytä julkisuuslain
10 § mukaisia tiedon antamisen edellytyksiä.
4 Sovelletut lainkohdat
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 10 §, 14 § ja 24 § 1
momentti 5 kohta.
5 Valitusosoitus
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen noudattaen mitä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (5.7.2019/808) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi
08.12.2020 klo 10:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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