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Sisdasiain m inisterio on pyytdnyt Kau pan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan
liitto esittdiii lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Kaupan liitto pitdd esityksen keskeistd tavoitetta selkeyttid lainsddddnt6d
kan natettava na. Esityksessd kootaa n vartio i m isl i i ke-, j drjestyksenvalvoj a- se kd
turvasuojaustoimintaa koskevat sddnn6kset pddosin yhteen lakiin.

Kaupoissa on hdiriOkiyttdytyminen lisidntynyt. I lmi6 aiheuttaa uhkaavia
asiakastilanteita ja yleisesti aiheuttaa huolta sekd henkil6kunnan ettd muiden
asiakkaiden keskuudessa. Hdiri6illd on my6s selked vaikutus liiketoimintaan,
asiakkaita karkottavana seki kustannuksia lisidvind tekijoinS. llmi6n ainakin
osittaiseksi poistamiseksi ja lieventdmiseksi nousee keskeiseksi asiaksi vartijan
oikeudet est6d pddsy liikkeeseen sekd poistaa henkil6 vartioalueelta.

15 $ Vartijan oikeus piisyn estimiseen ja poistamiseen

15 $:n 1 . momentin 1) - kohta:

Vartijalla on oikeus estdd henkil1n piidsy vaftioimisalueelle tai poistaa hdnet sieltd,

/bs
1) henkil1n voidaan hdnen lausumiensa uhkausten tai muun kdyttefiymisensd
perusteella todenndkdisin perustein epiiillii syyllistyvdn vartioimisalueella olevaan
omaisuuteen taitoimeksiantajan taitdmdn palveluksessa olevan henkildn henkeen,
te rveyteen tai v ap a uteen kohd i stuv aan ri kokseen ; tai jos

Kaupan liitto pitii esitettyd lain 15 $:n muotoilua hyvdnd.

Mielestimme perusteluissa esitetty ajatus, ettd pddsyn estdmiseen ja
poistamisoikeuteen eitarvita toimeksiantajan poistumiskehotusta on oikea, koska
toimeksiantajan tai hdnen edustajan saatavilla oloa ei aina voida taata.

Kaupan liitto
Etelaranta 10, PL 340
00131 Helsinki
Puh. (09) 172 850
kauppa@kauppa.fi
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KAUPAN L‖ TTO

46 $ Piiiisyn estdminen

46 $:n 1. momentti:

Jiirjestyksenvalvojalla on oikeus estee peesy bimialueelleen henkildltii:
1 ) jonka pAihtymyksen, kiiyttiiytymisen varustautumisen tai aikaisemman
kAfiteyrymisen tai varustautumisen perusteella on syyte epiiillii vaarantavan sielli)
j erjesty sta hi turvall i su utta;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan: Lakiin ei edelleenkeen olisi tarkoitus srsd/-

Uttee mahdoilisuufta antaa henkil1lle niin sanottua porttikieltoa jarjestyksenvalvoian
toimialueelle.

Kaupan liitto katsoo, etti toimeksiantajalla tulee olla oikeus antaa porttikielto,
kun hinelli on oikeus paaftea ketke tiloihin paasevat tai kun hinellS on oikeus
valita asiakkaansa. Tama selvennys tulee tehde lakiesityksen perusteluihin.
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