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YKSITYISTÅ TURVALLISUUSALAA KOSKEVAT ASETUSLUONNOKSET 

Sisäministeriö on valmistellut asetusluonnokset, jotka liittyvät eduskunnan 

käsittelyssä olevaan lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä edUksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2014 vp). 

Asetusluonnakset: 

1. 	 Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista 

2. 	 Valtioneuvoston asetus turvalHsuusalan neuvottelukunnasta 

3. 	 Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin siilytysti

lassa hoitavan vartijan asusta ja koulutuksesta 

4. 	 Sisäministeriön asetus vartijanjajätjestyksenvalvojan koulutuksestaja 

voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan halti

jan vastaavan hoitajan koulutuksesta 

5. 	 Sisäministeriön asetus voimankäyttö-. ase- jajätjestyksenvalvojakoulut

tajien koulutuksesta 

6. 	 Sisäministeriön asetus vartijan ja jätjestyksenvalvojan asusta ja jätjes

tyksenvalvojan tunnuksista 

7. 	 Sisäministeri6n asetus jätjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuus

tarkastuksesta ja säilössäpidosta. 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) kiittää lausun

topyynnöstä ja lausuu asetusluonnoksista seuraavaa: 
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1. Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveJuista 

17 § Toimeksiantosopimus 

Hallituksen esityksessä yksityisistä turvallisuuspalveluiksi annettavaksi 

laiksi säädetään, että turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävästä toimek

siannosta on 80 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimeksiantoa lukuun otta

matta laadittava kirjallinen toimeksiantosopimus. 

Asetusluonnoksen toimeksiantoa koskevassa pykälässä, joka edellyttää laa

timaan toimeksiantosopimuksen kahtena kappaleena ei ole huomioitu sitä, 

että kirjallinen sopiminen on mahdollista suorittaa paperisin asiakirjoihin 

mutta aivan yhtä hyvin sopiminen voidaan tehdä esimerkiksi siihköpostin 

välityksellä osapuolten olematta fyysisesti läsnä sopimuksentekotilanteessa 

ja ilman, ettI osapuolet käyttävät paperisia asiakirjoja. Sähköpostiviesti tai 

sen liitteenä oleva asiakirja voi olla sopimusasiakirja. Sähköpostitse tapah

tuvassa sopimisessa dokumentti jää sekä tilaajalle että toimeksiantajalle. 

Sähköpostin välityksellä tapahtuvaa sopimista käytetään etenkin lyhytaikai

sissa (esimerkiksi tiettyä tilaisuutta) koskevissa toimeksiantosopimuksissa. 

MaRa katsoo, että toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös sähköisesti, 

jos siitä selviää asetuksessa edellytetty sisältö ja sopimus on sähköisesti 

toimitettu turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle ja toimeksiantajalIe. 

Asiakirjasta ei ole laadittava paperista dokumenttia, kunhan se on talletettu 

sähköisessä muodossa. MaRalla ei ole huomauttamista asetusluonnokseen 

kitjatusta toimeksiantosopimuksen minimisisällöstä. 

18 § Tapahtumailmoitus 

Hallituksen esityksessä yksityisistä turvallisuuspalveluiksi annettavaksi 

laiksi säädetään (8 §ja 33 §) että sekä vartijan että jätjestyksenvalvojan on 

laadittava havaituista kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtavis

ta tapahtumista kirjallinen selvitys (tapahtumailmoitus). Tapahtumailmoi
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tuksesta tulee käydä ilmi jäljestyksenvalvojan kyseiseen tapahtumaan liit

tyvät havainnot ja toimenpiteet. 

Asetusluonnoksen mukaan vartijan jajäljestyksenvalvojan on tapahtu

mailmoituksessa mainittava: 

1) nimensäja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija., jonka palve


luksessa hän on; 


2) tapahtuma-aika ja -paikka; 


3) onko hän ottanut jonkun kiinni tai käyttänyt voimakeinoja; 


4) onko hän käyttänyt voimankäyttövälineitä: 


5) onko vartija ottanut esille ampuma-aseen tai käyttänyt sitä; sekä 


6) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tai hänen itsensä tilan


teessa saamat vammat. 


Tapahtumailmoitukseen kirjattavista toimenpiteen kohteena olleen 


henkilötiedoista säädetlIän yksityisistä turvallisuuspalveluista anne


tun lain 8 §:n 1 momentissa ja 33 §:n t momentissa. Tapahtumail


moituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina: 


1) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tuntomerkit henkilön tun


nistamiseksi; sekä 


2) havaintoja kohdehenkilön käyttäytymisestäja tilasta. 


Tapahtumailmoituksessa on lisäksi oltava tarkempi selostus tapah


tumasta sekä tapahtuman johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 


MaRa toteaa, että asetusluonnos on hyväksyttävä lukuun ottamatta 6 - koh

taa,jonka mukaanjärjestyksenvalvojanja vartijan tulisi kirjata tapahtu

mailmoitukseen toimenpiteen kohteena olleen henkilön tai hänen itsensä ti 

lanteessa saarnat vammat. 

Tapahtumailmoitusta koskeva lain sUnnös ei edellytä näin tarkkaa kirjaus

ta. Lain perusteella jäljestyksenvalvojan on annettava selvitys tapahtumista, 

joiden vuoksi jäljestyksenvalvoja on ryhtynyt voimakeinojen käyttöön ja/tai 

kiinniottoon. Selvitys on annettava toimenpiteitä edeltävästä tilanteesta eli 

esimerkiksi asiakkaan aggressiivisesta käyttäytymisestä toimialueella. Lain 
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säännöksen mukaan tapahtumailmoituksesta tulee myös käydä ilmi jätjes

tyksenvalvojan kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet 

Havainnot liittyvät tapahtumaan, joiden vuoksi jätjestyksenvalvoja päättää 

ryhtyä voimakeinojen käyttöön tai kiinniottoon. Suoritettavien toimenpi

teiden kirjaus ei käsitteellisesti sisällä sen kirjaamista mitä mahdollisia 

vammoja kohteelle toimenpiteistä aiheutuu. 

Toimenpiteen kohteena olevan henkiJön tilanteessa saamien vammojen kir

jaamisvelvoitteeseen liittyy myös merkittäviä käytännön vaikeuksia. Jos 

toimenpidettä on edeltänyt esimerkiksi toimenpiteen kohteena olevan hen

kilön ja toisen henkilön välinen väkivaltatilanne, toimenpiteen kohteena 

oleva henkilö on voinut jo tässä. tilanteessa saada vammoja ennen järjestyk

senvalvojan voimakeinojen käyttöä. Näitä edeltäviä vammoja ei tule 6

kohtaan perustuen kirjata, koska ne eivät ole aiheutuneetjärjestyksenvaIv0

jan toimenpiteistä. JäJjestyksenvalvojalta ei voida vaatia, että hän pystyisi 

kirjaamisvelvoitteen täyttämiseksi erottelemaan nämä ja mahdollisesti jär

jestyksenvalvojan toimenpiteistä sekä toimenpiteen kohteena olevan henki

lön vastustelusta itselleen aiheuttamat vammat. JäJjestyksenvalvojan on 

ylipäätään mahdoton varmuudella tietää, mitä vammoja henkilöllä on, kos

ka vammat eivät aina ole ulkoisesti näkyviäja/tai niiden toteaminen edel

lyttää tarkempaa selvitystä. Vammojen luotettava todentaminen edellyttää 

usein lääketieteellistä asiantuntemusta ja tutkimusta. Se mitä vammoja hen

kilö mahdollisesti on saanutjärjestyksenvalvojan toimenpiteistä, mitkä 

vammat henkilöllä on ollut ennen toimenpiteitä ja mitkä vammat ovat ai

heutuneet toimenpiteen kohteena olevan henkilön omista toimista (esimer

kiksi voimakkaan vastustelun takiajärjestyksenvalvojan hallintaotteessa) 

voi olla epäselvää ja riidanalaista. 

Vammojen kirjaamisvelvoite on ongelmallinen myös järjestyksenvalvojan 

oikeusturvan kannalta (itsekriminointisuoja). Jos järjestyksenvalvoja joutui

si asetukseen perustuvan velvollisuuden nojalla kirjaamaan henkilön saamia 

vammoja toimenpide ilmoitukseen, ei voitaisi poissulkea sitä mahdollisuut

ta, että niitä voidaan käyttää myöhemmin rikosoikeudenkäynnissä näyttönä 



5116 


häntä vastaan (esimerkiksi syyte liiallisesta voimankäytöstä). Jätjestyksen

valvojaIla on perusoikeuksien ja Euroopan ihmisoikeussopimuksenja sen 

soveltamiskäytännön perusteella oikeus kieltäytyll tällaisten tietojen anta

misesta ilman rangaistuksen uhkaa. Toimenpiteen kohteena olevan henki

lön saamien vammojen kirjaamisvelvoitteella on niin vahva perusoikeuslii

tyntä, että tällaista velvoitetta ei voida asetusteitse sWitliii. 

MaRa vastustaa, että järjestyksenvalvojan tai vartijan tulisi kirjata ta

pahtumailmoitukseen toimenpiteen kohteena olevan henkilön vammo

ja. Tällaista velvoitetta ei tule säätää asetusteitse eikll myöskään laillajär

jestyksenvalvojanja vartijan itsekriminointisuojaan perustuen ja edellä to

dettujen velvoitteen tllyttämiseen liittyvien kllytännön vaikeuksien takia. 

2. 	 Valtioneuvoston asetus turvaUisuu.salan neuvottelukunnasta 

MaRalla ei ole huomauttamista asetusluonnok:sesta. 

3. 	 Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin slily

tystilassa hoitavan vartijan asusta ja koulutuksesta 

MaRalla ei ole huomauttamista asetus luonnoksesta. 

4. 	 Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuk

sesta ja voimankJlyttökoulutuksesta sekJl turvallisuusalan elinkei

noluvanbaltijan koulutuksesta 

6 § JäJjestyksenvalvojan peruskoulutus 

Jätjestyksenvalvojan peruskoulutus on tllllll hetkellä pituudeltaan 32 tuntia. 

Asetusluonnoksen perustelumuistion mukaan koulutus on kuitenkin osoit

tautunut käytännössä liian lyhyeksi eikä kaikille opetusaibeille ole voitu va

rata riittävästi käsittelyaikaa. Tämän vuoksi vähimmäispituutta ehdotetaan 

lisättäväksi 40 tuntiin. Poliisiballitus vahvistaisi opetusaibeet, opetussisäl

löt, tuntijakaumanja koulutusaineiston. 
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MaRa on jo aiemmin lausunut peruskoulutuksen pituudesta lausunnossaan 

eduskunnan hallintovaliokunnalle. MaRa on lausunnossaan esittänyt perus

telut, miksi jäJjestyksenvalvojan peruskoulutusta ei tule pidentää nykyisestä 

ja viittaa näihin perusteluihin myös tässä lausunnossaan. 

MaRa toteaa, että asetusluonnoksen mukaista 8 tunnin pidennystä voidaan 

pitää hyväksyttävänä, jos pidennys käytetään järjestyksenvalvojan työn ja 

toiminnan kannalta olennaisiin aihealueisiin. MaRan saamissa kommenteis

sa on korostettu muun muassa (hätä)ensiaputaitojen sisällyttämistä koulu

tukseen ja järjestyksenvalvojan ammattitaitoon tänä päivänä oleellisesti 

kuuluvia vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, jotka osaltaan ehkäisevät 

myös häiriötilanteiden syntymistä; järjestyksenvalvojan tulee lain mukaan 

toimia asiallisesti ja tasapuolisesti sekä sovinDollisuutta edistäen. Myös pa

10- ja pelastustoiminta, kuten toiminta tulipalossa tai muussa laajaa ihmis

joukkoa vaarantavassa tilanteessa, on keskeistä huomioida järjestyksenvaI

vojan peruskoulutuksessa. Peruskoulutuksessa on aiheellista sisällyttää 

myös suuriin yleisötapahtumiin liittyviä jlrjestyksenvalvonta-asioita, jotta 

koulutuksen käyneillä on hyvät valmiudet toimia ison massatapahtuman 

järjestyksenvalvojina tapahtumanjärjestäjänjaltai turvallisuusalan yrityksen 

ohjauksessa. 

7 § Järjestyksenvalvoja kertauskoulutus 

Kertauskoulutuksen pituus ehdotetaan säilyvän 8 tunnissa. MaRa kannattaa 

tätä ehdotusta. 

9 § Järjestyksenvalvojan voimankiiyttökoulutus 

Voimankäyttövälineitä saisi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 

mukaan kantaa vain voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen suoritta

nut henkilö. Fyysisen voimankäytön perusteet-osa, joka olisi vähintään 6 

tuntia, sisältyisijärjestyksenvalvojan peruskoulutukseen. Siihen kuuluisi 
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enintään 70 cm patukan sekä käsirautojen käyttäjäkoulutus. MaRa pitää esi

tystä perusteltuna. 

Teleskooppipatukan Gota voisi kantaa vain turvallisuusalan yrityksen pal

veluksessa oleva järjestyksenvalvoja) ja kaasusumuttimen kantaminen edel

lyttäisi vähintliän 5 tunnin käyttäjäkoulutusta. MaRa pitää myös tätä ehdo

tusta perusteltuna. 

10 § Järjestykserwalvojan voimankäytön kertauskoulutus 

Turvallisuusalan elinkeino luvan haltijan palveluksessa olevat järjestyksen

valvojat, jotka kantavat tehtävässään voimankäyttövälineitä olisi lain mu

kaan suoritettava vähintään kerran vuodessa voimankäytön kertauskoulutus. 

MaRa on lakiluonnoksesta antamassaan lausunnossaan sisäministeriölle to

dennut, että koska turvaUisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa 

oleva järjestyksenvalvoja voisi jatkossa kantaa myös teleskooppipatukkaa, 

niin on ymmärrettävää, että heiltä vaadittaisiin jatkossa voimankäyttöväli

neen kertauskoulutusta. Vaatimus siitä, että kertauskoulutus on suoritettava 

vuosittain, on kuitenkin liian tiukka. Voimankäyttökoulutuksen kertauskou

lutuksen aikaväliä tulisi pidentää esimerkiksi kolmeen vuoteen, kun otetaan 

huomioon, etmjärjestyksenvalvojan tulee tämän lisäksi suorittaa normaali 

kertauskoulutus viiden vuoden välein. MaRan mielestä kuusi eri kertaus

koulutusta viiden vuoden aikana on tarpeettoman usein. 

Asetusluonnoksen mukaan voimankäytön kertauskou1utus on pituudeltaan 

vähintään 8 tuntia. MaRa pitää hyvänä, että koulutus voidaan järjestää yh

den päivän aikana (17 §:n nojalla yhdessä päivässä voidaan järjestää enin

tIiän 8 oppituntia). 

11 § Järjestykserwalvojan voimakäytön lisdkoulutus 

Yksityistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa on nykyistä lakia vastaa

va s!iännös, jonka mukaan järjestyksenvalvojan toimialueen poliisilaitos voi 

järjestyksenvalvojan tehtävän tai työturvallisuuden sitä vaatiessa edellyttää, 



8/16 


ettäjärjestyksenvalvojana voi 26 §:ssä tarkoitetuissa tilaisuuksissa, alueilla 

tai paikoissa saa toimia vain jäIjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulu

tuksen hyväksytysti suorittanut. Lisäkoulutuksen vähimmäispituudeksi eh

dotetaan 12 oppituntia, mikä vastaisi lisäkoulutuksen nykyistä pituutta. 

Lain ja asetusluonnoksen perusteella voimankäytön lisäkoulutukseen ei tu

Iisi kiristyksiä, joten MaRalla ei ole tähän huomauttamista. 

12 § Vastaavan hoitajan koulutus 

Yksityisistä turvallisuuspalveJuista annetun lain mukaan vastaavan hoiuyan 

koulutusvaatimuksena olisi sisäministeriön asetuksella vahvistettavat vaa

timukset täyttävä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon 

perusteiden mukaan tutkinnosta on suoritettava tutkintotodistuksen saami

seksi pakollisena turvallisuussuunnittelua sekä turvaUisuuslainsäädäntöä 

koskevat osat. Asetusluonnoksen mukaan vastaavan hoitajan pätevyyden 

saamiseksi tutkinnossa olisi oltava edellä mainittujen osien lisäksi myös 

turvallisuusjohtamista koskeva osa. Näiden lisäksi erikoisammattitutkin

toon pitäisi sisällyttää kaksi valinnaista osaa, koska tutkintotodistuksen 

saaminen edellyttäisi viiden osan suorittamista. MaRalla ei ole huomaut

tamista tutkintoon kuuluviin osiin tai niiden suorittamiseen. 

5. 	 Sisäministeriön asetus voimankäyttli-, ase- ja järjestyksenvaIvoja

kouluttajien koulutuksesta 

MaRalla ei ole lausuttavaa asetusluonnoksesta. 

6. 	 Sisäministeriön asetus vartijan ja jiirjestyksenvalvojan asusta ja 

järjestyksenvalvojan tunnuksista 

2 § Jäljestykserrvalvojan tunnukset 
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Järjestyksenvalvojan tunnuksena voitaisiin käyttää joko tunnistelaattaa tai 

tunnisteliiviä. Tunnuksia koskevat säännökset vastaisivat pääosin niitä kos

kevia nykyisiä säännöksiä. 

Asetusluonnoksen 4 momentissa ehdotetaan, että muut kuin tilapäiset jär~ 

jestyksenvalvojat olisivat velvollisia käyttämään tunnuksen alapuolella 

asuun kiinnitettävtiti nimilaattaa. johon on merkitty vtihinttitin jtiryestyksen

valvojan sukunimi. Tunnisteliiviä käyttävänjärjestyksenvalvojan nimi voisi 

olla tunnisteliivissä painettuna. 

Asetusluonnoksessa perustellaan nimikyltin kantamisvelvoitetta sillä, että 

nimen merkitseminen olisi perusteltua vastaavista julkisen vallan käyttämi

seen liittyvistä syistä kuin vartijan kohdalla. 

MaRa toteaa, ettäjärjestyksenvalvojan tehtävään sisältyvän avoimuuden 

vaatimuksen täyttää se, ettäjärjestyksenvalvojan on kannettava mukanaan 

järjestyksenvalvojakorttia. Järjestyksenvalvoja on velvollinen pyydettäessä 

esittämään järjestyksenvalvojakorttinsa laissa yksilöidylle taholle, kuten 

toimenpiteen kohteelle. Toimenpiteen kohde, kuten esimerkiksi sisään

pääsystä ravintolaan päihtymystilan takia evätty tai sieltä poistettu asiakas 

voi halutessaan pyytää nähtäväksi kortin. Jos kuitenkin tilanteessa on pää

teltävissä, että pyynnön tarkoituksena on uhkailun tai painostuksen toteut

taminen järjestyksenvalvojaa kohtaan, järjestyksenvalvoja voi kortin esit

tämisestä kieltäytyä. Kieltäytymisperuste on todettujärjestyksenvalvojista 

annetun lain perusteluissa. Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 

perusteluiden mukaan myöskään silloin, jos pyynnön tarkoituksena on sel

västi kiusan tekeminen tai järjestyksenvalvojan työn vaikeuttaminen, korttia 

ei tarvitsisi esittää. 

Jos järjestyksenvalvoja joutuisi jatkossa käyttämään tehtävässään nimikylt

tiä, tulisi se lisäämään uhkailu-, painostus- ja kiristystilanteitajärjestyksen

valvojia kohtaan sekä näiden tilanteiden vakavuuttajärjestyksenvalvojan 

henkilölle. Tämä lisäisi myös mahdollisuutta erilaiseen kiusantekoon ja häi

rintäänja loukkaavaan kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa. 
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Vaikkajärjestyksenvalvojan nimikyltissä olisi näkyvillä vain sukunimi,jär

jestyksenvalvojan henkilöUisyysja myös hänen yhteystiedot (esim kotiosoi

te) saatetaan nimen ja muiden tietojen perusteena saada helposti selville 

etenkin, jos sukunimi on harvinaisempi ja/tai kyse on pienemmästä paikka

kunnasta. Toisaaltajo se, että uhkauksessa, painostuksessa tai kiristyksessä 

käytetään järjestyksenvalvojan henkilökohtaisia tietoja (sukunimeä) jaltai 

henkilökohtaisten tietojen selvittämistä, tekee se tilanteesta järjestyksenvaI

vojan näkökulmasta huomattavasti vakavamman. Tällä hetkeHäjärjestyk

senvalvojat ovat voineet pitkälti välttyä tällaisilta persoonaan käyviltä uh

kauksilta, mutta nimikyltin käyttämiseIlä tilanne muuttuisi radikaalisti. 

Kun järjestyksenvalvoja joutuu kohdistamaan toimenpiteitä toimialueella 

oleskelevaan asiakkaaseen tai kävijään tai sinne pyrkivään henkilöön, hen

kilö kokee lähes aina tilanteen henkilökohtaisena hänen omaan persoonaan

sa kohdistuvana kielteisenä tapahtumana ja koskemattomuutensa loukkaa

misena. JärjestyksenvalvojaIle tilanne ei ole henkilökohtainen, koska hän 

hoitaa tehtäväänsä järjestyksenvalvojana, ei yksityishenkilönä, lain sään

nösten sekä työnantajansa / toimialueen haltijan antamien ohjeiden perus

teella. Kun toimenpiteen kohde kokee tilanteen henkilökohtaisena yhdistet

tynä mahdolliseen päihtymystilaan, henkilö saattaa herkästi ryhtyä vastuste

lemaan tai uhkailemaanjärjestyksenvalvojaa tai hän pyrkii erilaisilla pai

nostuskeinoi11a saamaan järjestyksenvalvoja luopumaan laillisista ja tar

peellisista toimenpiteistä. Järjestyksenvalvojan henkilötietojen ja persoonan 

käyttäminen tekee tilanteesta vakavamman ja se voi johtaa siihen, että jär

jestyksenvalvoja uhkauksen tai painostuksen alla (tai uhkailun todennäköi

syydestä) luopuu tarpeellisista toimenpiteistä. Näin etenkin, jos uhkauksen 

tehneen henkilökohtaisista ominaisuuksista tai hänen tiettyyn ryhmään kuu

lumisesta on pääteltävissä, että hän voi myös toteuttaa uhkauksensa. Tämä 

ei kohdistuisi yksistään kyseiseen tilanteeseen vaan myös tuleviin tilantei

siin, kun järjestyksenvalvojan kynnys kohdistaa toimia ko. henkilöön ja/tai 

hänen ryhmäänsä kasvaa. 
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MaRan arvion mukaan nimikyltin käyttämisvelvoite tulisi tosiasiassa hei

kentämäänjärjestyksenpidon tehokkuuttajärjestyksenvalvojan toimialueel

la kuten ravitsemisliikkeissäja erilaisissa yleisötapahtumissa. 

MaRan tietojen mukaanjärjestyksenvaJvojat eivät tällä hetkellä juurikaan 

tee ilmoituksia viranomaisille heihin kohdistuneista uhkailusta, koska jär

jestyksenvalvojan identiteetti harvoin on uhkailijan tiedossa tai selvitettä

vissä. Nimikyltin käyttö tulisi todennäköisesti lisäämään tilanteita, joissa 

poliisi kutsutaan paikalle järjestyksenvalvojaan kohdistetun laittoman uh

kauksen takia ja se lisäisi myös tutkintapyyntöjä poliisille. 

Ehdotettu muutos aiheuttaisi myös sen, että nimikyltin vuoksi järjestyksen

valvontatehtävissä työskentelevät henkilöt ryhtyisivät hakemaan osoitetie

tojaan salaisiksi. Poliisina työskentelevien henkilöiden 1isäksi moni turva

alalla työskentelevä ammattilainen on joutunut hakemaan itselleen turva

kiellon, jolloin hlinen kotikuntaansa ja osoitetta ei löydy väestörekistenstä. 

Turvakielto saatetaan joutua ulottamaan myös ~oneuvoon, jolloin sen halti

jaa tai omistajaa ei pystytä ilman poliisin apua selvittämään. Turvakielto 

suojaa henkilöä hyvin, mutta se aiheuttaa hankaluuksia turvakiellon koh

teena olevalle henkilölle, koska rekisterien perusteella henkilöä ei ole ole

massa. Nimikyltin käyttövelvoitteen takiajärjestyksenvalvontatehtävissä 

työskentelevät hakisivat itselleen turvakieJtoja merkittävästi aiempaa 

enemmlin. Notoorinen seikka on, että hyvin pienikin todennäköisyys joutua 

henkilöön kohdistuvien kostotoimien tai kotihäirinnän kohteeksi työtehtä

vien takia saa henkilön hakemaan itselleen turvakieltoa. 

Nimikyltin käyttövelvoitteesta johtuvat hankaluudet järjestyksenvalvojalIe 

voivat myös laskea halukkuutta hakeutuajärjestyksenvalvontatehtäviin. 

Tehtävistä myös luovuttaisiin aiempaa herkemmin henkilökohtaisten uhka

usten takia. Järjestyksenvalvojatehtävissä työskentelee paljon myös opiske

lijoita ja nuoria, jotka tekevät järjestyksenvalvojan töitä muun muassa lisä

ansioita saadakseen. Nimiky1tin käyttö ei kannusta nuoria hakemaan töitä 

järjestyksenvalvonta-alalta. 
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Mahdollisissa asiakasreklarnaatio- ja tutkintatilanteissajäljestyksenvalvoja 

on voitu tähänkin asti identifioida työvuorolistojenja henkilön ulkonäöstä 

annetun kuvauksen perusteena. Jäljestyksenvalvojan identifioimiseen liit

tyvät syyt eivät edellytä sitä, ettli.jäljestyksenvalvojan pitäisi kantaa tehtä

vässä nimikylttiä. Jos jäljestyksenvalvojan tunnistettavuutta halutaan lisätä, 

järjestyksenvalvoja voisi käyttää tunnisteen alapuolella esimerkiksi tunnis

tenumeroa. Tunnistenumero voitaisiin kytkeä joko järjestyksenvalvojakor

tin tietoihin tai turvallisuusalan elinkeinoJuvan haltijan tai ns. omajärjestyk

senvalvonnassa toimialueen haltijan järjestyksenvalvojaIle antamaan yksi

löivään tunnisteeseen. Tunnistenumeron käytössä voisi olla positiivisia vai

kutuksia asiakaspalveluun ja mahdollisiin reklamointitilanteisiin. Tunniste

numeron käyttö tulisi koskea ehdotuksen mukaan muita kuin tilapäisiä jär

jestyksenvalvojia. 

Edellä todetun perusteeIJa MaRa vastustaa nimikyltin tai nimellä va

rustetun tunnisteliivin kantamisvelvoitetta koskevaa ehdotusta. Siihen 

suhtautuvat kielteisesti niin MaRan jäsenyrityksenä olevat ravintolat kuin 

tapahtumanjärjestäjätkin. Turva-alan yrityksiltä saadut kannanotot ovat ol

leet vastaavalla tavalla kielteisiä. Nimikyltin sijaan hyväksyttävää olisi se, 

että muu kuin tilapäinen jäljestyksenvalvoja käyttäisi tunnisteen alapuolelle 

esimerkiksi kylttiä, johon on merkitty tunnistenumero. Tunnistenumero yh

distettynä järjestyksenvalvojakortin kantamiseen ja esittämiseen asiallisissa 

tilanteissa täyttää tehtävään liittyvän avoimuuden vaatimuksen, mutta suo

jaa sarnallajäljestyksenvalvojan henkilöä uhkailulta, kiristyksestäja pai

nostukselta. 

Asetusluonnoksen 2 §:n 5 momentin mukaanjäljestyksenvalvojan asun 

selkämykseen saataisiin merkitä tämän asemaa osoittava teksti. Merkintä ei 

olisi pakollinen, mutta sillä voitaisiin helpottaa jäljestyksenvalvojan havaitR 

tavuutta esimerkiksi ravintolaympäristössä. MaRa pitää ehdotusta kannatet

tavana. 
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3 § Järjestyksenvalvojan tunnistelaatta 

Asetusehdotuksen perustelumuistion mukaan ehdotettu pykälä vastaisi si

sällöltään pllosin nykyisen jäljestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisä

asiainministeriön asetuksen 2 §:ää. 

Ehdotuksen mukaan tunnistelaatan poqjavärin on oltava keltainen ja teksti 

on merkittävä mustalla tai tummansiniseIlä välillä. Tunnistelaatan vasem

paan alakulmaan voidaan merkitä jlljestyksenvalvojan tunnistenumero. 

Tämä vastaa voimassaolevassa sisäasiainministeriön asetusta jlljestyksen

valvojan tunnuksista (848/2003). 

Asetusehdotukseen ei ole sisällytetty asetuksessa 848/2003 olevaa sälnnös

tä,jonka mukaan tunnistelaatan pohjaväri ja tekstin väri voivat poilreta 

edellä 1 momentissa säädetystä. jos järjestyksenvalvoja käyttää tehtäväs

sään tilaisuudenjärjestäjän tai liikkeenharjoittajan mäiirittelemää työasua 

ja laatan pohjaväri selcti teksti erottuvat selvästi asun väristä. Tällöin kaik

kien samalla toimialueella toimivienjlljestyksenvalvojien käyttämien tun

nistelaattojen pohjavärien ja tekstin värien tulee olla samanlaisia. 

MaRa pitiiä tiirkeänä, ettl kyseinen poikkeus monistelaamu pohjavl

ristii ja tekstin väristä säilytetäln jatkossakin. Poikkeusta on hyödynnet

ty etenkin korkean profiilin tilaisuuksissa ja korkeatasoisissa viihderavinto

loissa. JlIjestyksenvalvojille on voitu teettää esimerkiksi messingistä unii

kit tunnistelaatat, joilla osaltaan halutaan kuvastaa paikan erityistä tasok

kuutta tai tilaisuuden arvokkuutta. Poikkeusta käytetetään myös niissä tilan

teissa, joissa keltainen pohjaväri ei sovi yhteen jlljestyksenvalvojan asus

teen värin kanssa. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukainen turvallisuusalan elinkeinoluvan 

haltijan palveluksessa olevaa järjestyksenvalvojaa koskeva velvoite olisi 

uusi. Säännöksen mukaan tunnistelaattaan olisi oltava merkittynä turvalli

suusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne. Vakiintuneen liike

merkin käyttäminen ei tässä tapauksessa olisi mahdollista tunnistelaatan 
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koosta aiheutuvien rajoitteiden vuoksi. AsetusehdotukSen perustelurnuistion 

mukaan turvalHsuusaJan elinkeinoluvan haltijan nimen tai nimilyhenteen 

merkitseminen olisi omiaan lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja siten 

myös kansalaisten oikeusturvaa. 

MaRa katsoo, että jätjestyksenvalvontatoiminnan luvanvaraistamisesta ei 

pidä seurata liian pitkälle meneviä lisävelvoitteita. Pienetkin lisävelvoitteet 

kertautuessaan kasvattavat hallinnollista taakkaa. Asetusehdotuksessa mää

rätty velvoite kohdistuu käytännössä turvaHisuusalan elinkeinoluvan halti

jaan, joka hankkii kyltit jäIjestyksenvalvojilleen. Järjestyksenvalvontatoi

minnan luvanvaraistamisen ei tulisi aikaansaada velvollisuutta merkitä lu

vanhaltijan palveluksessa olevat työntekijät luvanbaltijan nimellä. Tämä tu

lee jättää perustuslaissa turvatun elinkeinovapaudenja omaisuudensuojan 

perusteella elinkeinonhaIjoittajan päätäntävaltaan. Asetusehdotuksessa il

mituodut perusteet lisätä informaatiota eivät ole niin vahvoja, että tästä pe

riaatteesta tulisi poiketa. 

Turval1isuusalan elinkeinoluvanhaltijan nimen merkitseminen jäIjestyksen

valvojan tunnistelaattaan voi olla myös palveluita käyttävän yrityksen kuten 

ravitsemisliikkeen haltijan intressin vastaista. Vaikka jäIjestyksenvalvoja

palvelut hankittaisiin alihankintana,jätjestyksenvalvojat saatetaan (ja usein 

mielletäänkin) kuuluvaksi samaan joukkoon talon muun henkilökunnan 

kanssa. Tämä yhteenkuuluvuus halutaan viestiä myös asiakkaille eikä ul

koisessa viestinnässä haluta korostaa toimi paikassa työskentelevän jäIjes

tyksenvalvontahenkilöstön olevan hankittu ravintolaan alihankintasopimuk

sella tai muuten erotella asussa näkyvällä informaatiolla toimipaikan henki

löstöä sen mukaan ovatko nämä talon omilla palkkalistoilla vai ei. 

Jos tunnistelaattaan olisi sisällytettävä sekäjätjestyksenvalvojan asemaa 

osoittava teksti että turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijan nimi tai nimily

henne, laatan koko kasvaisi jo operatiivisestalkäytännön näkökulmasta 

hankalan suureksi. Jätjestyksenvalvojan tunnistelaattoja katoaa usein myös 

työtehtävissä muun muassa voimankäyttötilanteissa; yksilöityjen tunniste
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laatojen hankkiminen on kalliimpaa kuin geneeristen tunnisteiden, joissa on 

pelkkäjärjestyksenvalvojan asemaa osoittava teksti. 

MaRa toteaa, että asetusehdotuksessa vaadittava informaation määrä voi 

muodostua niin suureksi, että on perusteltua kysyä, että toimiiko se jo tar

koitusta vastaan. Informaation määrä aiheuttaisi hämmennystä myös asia

kaskunnassa. 

MaRan mielestä nykyisensisältöinen järjestyksenvalvojan asemaa 

osoittava teksti täyttää tarkoituksensa hyvin ja välittllä tarpeellisen ja 

selkeän informaation henkilön toimimisesta järjestyksenvalvojana 

myös järjestyksenvalvojan toimialueelle saapuvan ja siellä oleskelevan 

henkilön näkökulmasta. 

Jos turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijan palveluksessa olevan järjestyk

senvalvojan olisi kuitenkin pakko käyttää työnantajansa yksilöivää tunnis

tetta, tulisi olla mahdollista valita onko tämä tieto tunnisteJaatassa tai erilli

sessä laatassalkangasmerkissä. Jos järjestyksenvalvojan ei tarvitsisi kantaa 

tehtävässään nimikylttiä Oota MaRa vastustaa edellä todetuista syistä), olisi 

erillisten laattojenltunnisteiden määrä vielä hallittavissa. 

4 §. Järjestyksenvalvojan tunnisteliivi 

Asetusehdotuksen mukaan turval1isuusalan elinkeinoluvan haltijan palve

luksessa olevanjä:rjestyksenvalvojan tunnisteliivin vasempaan rintamuk

seen on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai 

nimilyhenne taikka vakiintunut IiikemerkkL MaHa ei näe pakollisuutta 

myöskään tässä tapauksessa pernsteltuna. 

Tunnisteliivejä käytetään lähinnä erilaisissa yleisötapahtumissa. Toimin

nanharjoittajien omaan harkintaan tulee jättää merkitäänkö tunnisteliiviin 

turvallisuusalan eJinkeinoharjoittajan nimi tai liikemerkki. Tämä voi olla 

viisasta tietyissä tilanteissa. Yleisötapahtumissa saattaa toimia kahden tai 

useamman järjestyksenvalvontayrityksen järjestyksenvalvojia, jolloin tun

nisteliivissä olevalla elinkeinoluvanhaltijan nimellä tai liikemerkillä voi
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daan erottaa kunkin jäIjestyksenvalvontayrityksen palveluksessa olevat jär

jestyksenvalvojat. TapahturnanjäIjesUljä ja turvallisuusalan yritykset voivat 

sopimusvapauden nojalla sopia nimen tai liikemerkin merkitsemisesUl tun

nisteliiviin. Tämä. voi helpottaa asian selvitUlmisUl reklamaatiotilanteissaja 

se saattaa parantaa myös jäIjestyksenvalvontapalveluiden laatua, kun on 

tiedossa, etUl järjestyksenvalvontatehUlvien suorittamisessa yleisötapahtu

massa mahdollisesti tapahtuneet virheet ja huono asiakaspalvelu voitaisiin 

paremmin kohdistaa tietyn jäIjestyksenvalvontayrityksen jäIjestyksenvalvo

jiin. 

7. 	 Sisäministeriön asetus jlrjestyksenvalvojan suorittamasta tnrvaW

suustarkastuksesta ja slilösslpidosta. 

MaRalla ei ole lausuttavaa asiasta.. 

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Kai Massa, 09- 62202047. 

Kunnioittavasti, 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
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Timo Lappi Veli-Matti Aittoniemi 
toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluaIo
jen elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitäja kuntoutumis
keskuksia, viikko-osakeyrityksili, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja 
valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämys
puistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luonto
matkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekll matkailun markkinointi- ja välityspalveluita tar
joavia yrityksilL MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyri
tykset työllistävät noin 60 000 henkilölL Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia eu
ma. 


