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22.3.2021

SISÄ-SUOMEN POLIISILAITOS
Hatanpään valtatie 16, PL 147, 33101 TAMPERE
kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi
Puh. 0295 440 131, Faksi 0295 411 994 poliisi.fi

Arvoisa vastaanottaja,

Olette pyytäneet Poliisihallituksen kirjaamosta 16.3.2021 klo 6.06 lähettä-
mällä sähköpostilla asiakirjoja seuraavasti.

Haluaisin esitutkinta materiaalit, sekä syyttämättä jättämis päätökset täy-
dellisinä jutuista 5680/R/10695/20 ja 5680/R/51353/19.LISÄKSI TÄMÄ
JÄLKIMMÄISELLÄ NUMEROLLA OLEVA TUTKINTA JOHTI SISÄ
SUOMEN POLIISIN LUKEN JÄLJILLE MUISTAKIN EPÄKOHDISTA,
JOISTA TEHTY RIKOSTUTKINTAA SAMOIHIN AIKOIHIN.NÄISTÄ EI
MINULLA NUMEROA, MUTTA HALUAISIN TÄYDELLISEN MATERIAALIN
TÄSTÄKIN. KIITOS

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)

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.

Ruotsalainen Jarkko
Teeritaipaleentie 95
34260 Terälahti

j.ruotsalainen.fca5wre8vr@tietopyynto.fi
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Virkamiehen ilmoitus
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Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määrä-
ajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.

Poliisihallitus on siirtänyt asian käsittelyn Sisä-Suomen poliisilaitokselle.

Virkamiehen ilmoitus

Keuruun poliisi luovuttaa hallussaan olevat esitutkintapöytäkirjat
5680/R/10695/20 ja 5680/R/51353/19 pyytäjälle seuraavasti:

Esitutkintapöytäkirja ei ole sähköisessä muodossa, joten ne luovutetaan
teille paperiversiona poliisiyksiköstä, jonka ilmoitatte allekirjoittaneelle säh-
köpostitse osoitteeseen kari.aaltio@poliisi.fi.

Asiassa ei voida soveltaa Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 20
pykälää, sillä esitutkintapöytäkirjat ovat maksullisia muilta kuin asianosaisil-
ta.

Poliisilaitos perii tilaajalta esitutkintapöytäkirjojen luovuttamisesta 258,- eu-
roa. Laskutus perustuu Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksul-
lisuudesta vuonna 2021.
Yllä mainituissa esitutkintapöytäkirjoissa on 394 mustavalkoista sivua ja 18
värillistä sivua. Mustavalkoisen sivun hinta on 0,60 euroa / sivu ja värillisen
1,20 euroa / sivu.

Syyttämättäjättämispäätöksiä ei toistaiseksi ole viety arkistoon. Kun ilmoi-
tatte paikan, mistä noudatte materiaalit, tulemme liittämään syyttämättäjät-
tämispäätökset materiaaliin ja lisäämään perimäämme hintaan edellä mai-
nitun perustein maksut.

Tiedon antamista koskeva asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaista-
vaksi. Pyynnöstä voimme antaa asiassa valituskelpoisen päätöksen. Mikäli
haluatte asiassa valituskelpoisen ratkaisun, pyydän esittämään asiasta ni-
menomaisen pyynnön Sisä-Suomen poliisilaitoksen kirjaamoon.

Ilmoituksen antavan virkamiehen virkanimike

Kari Aaltio

Tiedoksi Kirjaamo.Sisa-Suomi@poliisi.fi
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