
Lähettäjä: Syyttäjälaitos Etelä-Suomi - Åklagarmyndigheten Södra Finland [mailto:etela-
suomi.syyttaja@oikeus.fi] 
Lähetetty: 13. joulukuuta 2022 14:25 
Vastaanottaja: 'Petter Kavonius' <petter.kavonius@lakiasiat.inet.fi> 
Kopio: Salovartio Leena (SY) <leena.salovartio@oikeus.fi> 
Aihe: VS: Päättynyt asia 5530/R/8601/22, kaiken aineiston tilaus asianosaiselle. 
  
Hei, 
rajoitusasioissa syyttäjälle ei tule mitään asiakirjoja. Syyttäjällä on käytössään ainoastaan syyttäjän 
sakarijärjestelmään (josta ei voi mitään printata ulos) poliisista lähetty ilmoitus, joka on se sama minkä 
saatte tilaamalla poliisilta 5530/R/8601/22 tutkintailmoituksen ja tapaukseen tehdyn rajoitusesityksen 
(poliisin tapauspäätös). 
  
Syyttäjältä voi tilata vain tähän rajoitusesitykseen tehdyn päätöksen (ainoa tulostettavissa oleva asiakirja), 
joka Teillä jo varmaan onkin. 
 
Mikäli haluatte tilata sen uudelleen niin se on Sjän Dnro E 22/20781 etr-päätös nr 22/8051. 
  
  
Ystävällisin terveisin, syyttäjänkanslia 
Hartikainen, syyttäjänsihteeri 
Etelä-Suomen syyttäjäalue 

 
Huom! Kun tämän asian jatkokyselyssä seuraavan kerran lähetätte viestiä syyttäjälaitokselle, pyydämme lisäämään 
viestinne otsikkotekstiin asiaa käsittelevän syyttäjän nimen ja/tai asianumeron. Tämä helpottaa ja nopeuttaa jatkossa 
viestinne käsittelyä. Kiitos. 
  
Asiakaspalvelu /Kundbetjäning   
ma-pe klo 9-14 puh. 0295622106 
Helsingin toimipaikka 
Porkkalankatu 13, 00180 HELSINKI 
käyntiasiointi ti-to klo 9-12 
puh.vaihde 029 56 22100, Fax 029 56 22203 
etela-suomi.syyttaja@oikeus.fi 
sodra.finland.aklagare@oikeus.fi 
Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär 
Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan 
vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei 
ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä 
hyväksesi. 
Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för 
mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från 
din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja 
meddelandet. 
Tietosuoja / Dataskydd 
Syyttäjälaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden 
ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Syyttäjälaitoksen tietosuojaseloste on saatavilla valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta tai 
osoitteesta: https://syyttajalaitos.fi/tietosuoja 
Åklagarmyndigheten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lag om behandling av 
personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Åklagarmyndighetens dataskyddsbeskrivning kan fås från registratorskontoret på riksåklagarens byrå 
eller på adressen: https://syyttajalaitos.fi/sv/dataskydd 
 

mailto:etela-suomi.syyttaja@oikeus.fi
mailto:sodra.finland.aklagare@oikeus.fi
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsyyttajalaitos.fi%2Ftietosuoja&data=05%7C01%7C%7C4586519eaa3e4e8676ed08dadd18351c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638065393299030869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jt4B%2BgbCKBjLk2FGoNnv3Im5tPN0xa3fDrMrNbgPqJw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsyyttajalaitos.fi%2Fsv%2Fdataskydd&data=05%7C01%7C%7C4586519eaa3e4e8676ed08dadd18351c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638065393299030869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tIiOXwJLW5y1F9%2FPhJ4BX1J%2Bp5Mx%2FoGVTW%2B0IIIyM4Q%3D&reserved=0

