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Lausuntopyyntö SM066:00/2011, 13.2.2015 

Poliisihallituksen lausunto liittyen SM:n lausuntopyyntöön yksityisen turvallIsuusalan 
asetusluonnoksista 

Lausunto on toteutettu siten, että jokainen asetus on käsitelty omana itsenäisenä 
kokonaisuutenaan ja mahdolliset muutostarpeet on tuotu asetusotsikon alla esiin 
pykälittäin. Esityksen rakenne - asetuksen nimi - muutosta vaativaksi katsottu pykälä 
tekstisisältöineen - muutosesitys. 

Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa 
lleiWlalWartijan asusta ja koulutuksesta 

5 §, Koulutuksen rakenne ja sisältö 

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu tehtävään soveltuva koulutus muodostuu koulutuksen yleisestä 
osasta ja työharjoittelusta. Kel:JluttJlfseeR kuulllvaR t.:yeRarjei#e11:JR ailfaRa tehMvtjäR 
soveltuvaRa koulutukseRa pif/eMI:JR kUiteRkiR koulf:JtukseR yleistä osaa. 

Koulutuksen yleisen osan pituus on vähintään 40 oppituntia ja työharjoittelun pituus 
vähintään 40 tuntia. 

Koulutuksen ja siihen kuuluvan työharjoittelun sisältö määritellään tarkemmin 
Poliisihallituksen vahvistamassa opetussuunnitelmassa. 

Muutosesityksemme: 

Asetuksen otsikon korjaus yliviivattujen sanojen osalta "hoitavan vartijan". 

Asetuksen tekstiosion korjaus yliviivatun osan osalta "Koulutukseen kuuluvaan 
työharjoitteluun on oikeus osallistua henkilöllä, joka on suorittanut koulutuksen yleisen 
osan. " 
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Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvaivojan koulutuksesta ja 
voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan 
hoitajan koulutuksesta 

9 §, Järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutus 

Jätjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutus muodostuu fyysisen voimankäytön 
perusteista ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksista. Fyysisen 
voimankäytön perusteisiin kuuluu enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen 
käyttäjäkoulutus. Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti ennen 
kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksia. Fyysisen voimankäytön 
perusteet voidaan suorittaa osana yksityisistä turva/lisuuspalveluista annetun lain 10 
§:ssä tarkoitettua vaTtijan koulutusta tai 35 §:ssä tarkoitettua jätjestyksenvalvojan 
koulutusta. Kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa 
osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua vartijan 
koulutusta. 

Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on vähintään 6 oppituntia. 
Teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 5 
oppituntia. Poliisi hallitus vahvistaa koulutuksessa käsiteltävät opetusaiheet, 
opetussisä/lötja tuntijakauman. 

Muutosesityksemme: 

Olisiko edellä olevat asiat syytä jakaa, selkeyden vuoksi, useampaan momenttiin? Jako 
tulisi tapahtua siten, että koulutukset jaettaisiin omiksi momenteikseen. 

10 §, Järjestyksenvalvojan veiRHJllllfäy:liin kertauskoulutus 

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu 9 §:ssä tarkoitetun fyysisen 
voimankäyfön perusteiden sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan 
käyttäjäkoulutuksen kertauksesta. 

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia. 

Poliisihallitus vahvistaa koulutuksessa käsiteltävät opetusaiheet, opetussisällöt ja 
tuntijakauman. 

Muutosesityksemme; 

Pykälän otsikkotekstissä näkyvän yliviivatun "voimankäyfön" -sanan tilalle sana 
"voimankSyttövSlineiden ". 

11 §, Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 
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Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 27 §:ssä tarkoitettu järjestyksenvalvojan 
voimankäylön lisäkoulutus on pituudeltaan vähintään 12 oppituntia. 

Poliisihallitus vahvistaa koulutuksessa käsiteltävät opetusaiheet, opetussisällöt ja 
tuntijakauman. 

Muutosesityksemme: 

Pykälään tulisi saada lisäys siitä, että osallistumisoikeus voimankäytön lisäkoulutukseen 
on vain niillä, jotka ovat aiemmin suorittaneet hyväksytysti järjestyksen valvojan fyysisen 
voimankäytön perusteet, sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan 
käyttäjäkoulutuksen. 

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen pituus tulisi näkemyksemme 
mukaan olla 24 oppituntia. 12 oppitunnin ei voida katsoa olevan riittävä täyttämään niitä 
vaatimuksia ja tavoitteita, joita voimankäytön lisäkoulutuksella tavoitellaan ja 
koulutettavien tulisi saavuttaa. 

Sisäministeriön asetus voimankäyttö., ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien 
koulutuksesta 

7§,Opetussuunnne/mat 

Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa voimankäylön kouluttajakoulutuksen, 
asekouluttajakoulutuksen ja kouluttajan kertauskoulutuksen opetussuunnitelmat, joissa 
määritellään koulutuksen sisältö, vaadittavat suoritukset ja mahdolliset korvaavat 
suoritukset. 

Muutosesityksemme: 

Edellä mainittu pykälä on vaillinainen eli se ei sisällä kaikkia "kouluttajalajeja" 
(voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttaja). Täydennettävä kouluttajaluettelo 
joko tekstimuodossa tai vaihtoehtoisesti asian voi esittää viittaamalla aiempiin pykäliin 
(Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa edellä 1 - 6 §:ssä mainittujen koulutusten 
opetussuunnitelmat. .. ) 

Sisäministeriön asetus vartijan Ja järjestyksenvaivojan asusta ja järjestyksenvalvojan 
tunnuksista 

5 §, Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan asun 
merkitja tekstit 

Järjestyksenvalvojan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, 
noudattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "JARJESTYKSENVALVOJA
ordningsvakt" tai "ORDNlNGSVAKT - järjestyksenvalvoja" taikka sanan 
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"JÄRJESTYKSENVALVOJA " tai "ORDNINGSVAKT"ohella myös järjestyksen valvojan 
asemaa osoittava englanninkielinen teksti "security ". Asuun mahdollisesti merkittävän 
englanninkielisen sanan tulee olla kooltaan sanaparin "JÄRJESTYKSENVALVOJA 
ordningsvakt" tai "ORDNlNGSVAKT - järjestyksenvalvoja" pienemmän tekstin 
suuruinen. Järjestyksenvalvojan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on 
kiinnitettävä olkapoletteihin. '1aFtijaR ammattitlltkiRRoR slloFittaReeRjärjestykseRvsPlojaR 
aSllR oIkapoletteiRiR OR meFki#ävä VäRiRtääR 1a millimetFiR Ko,*lJiReR kiljaiR A. 

Muutosesityksemme: 

Edellä mainitun 5 §:n 2 momenttiin jäänyt " ... järjestyksenvalvojan asun olkapoletteihin 
on merkittävä vähintään 15 millimetrin korkuinen kirjain A. "maininta. Muista kohdista 
mainittu A-ki~ain maininta poistettu. Esitämme yliviivatun kohdan poistamista pykälästä 
kokonaan. 

Sisäministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuustarkastuksesta 
ja säilössäpidosta 

3 §:n 3 momentissa 

on varsin ehdottomasti todettu, että terveydenhuollon ammattilaisen tulee ennen säilöön 
ottamista todeta, ettei henkilöllä ole vammoja tai sairautta, joka voi vaarantaa säilöön 
otetun terveyden. 

Onko säännös ajateltu näin ehdottomaksi, vai riittäisikö esimerkiksi jotain malliin Ennen 
... säilöönottamista tulee todeta TARVITTAESSA terveydenhuollon ammattilaisen toi
mesta, ettei kiinniotetulla ole vammaa .... ? Ajatus siis olisi, että vammat tulee aina todeta 
ja jos tarvetta on, niin ammattilaisen toimesta. 

6 §, Omaisuuden palautus 

Järjestyksenvalvojan suorittaman tarkastuksen perusteella tarkastuspaikalle tai 
säilyfystilaan jäänyt palauttamaton omaisuus on viipymättä toimitettava 
säilääRottopaikaR poliisi!aitokselle. Omaisuus tulee olla merkittynä 5 §:ssä tarkoitettuun 
omaisuusluetteloon, jonka kahden järjestyksen valvojan on tältä osin allekirjoituksin 
todettava oikein laadituksi. 

Muutosesityksemme: 

Esitämme pykälän tekstissä olevan yliviivatun "säilöönottopaikan poliisi laitokselle" 
sanan tilalle "tapahtumapaikan poliisille". 



Lausunto 10-1555739185 5 (5) POLIISI 
POLIISIHAWTUS 

Edellä esiin tuodulla korjauksella vältetään poliisin resurssien I varojen käyttäminen 
omaisuuden siirtelyyn säilöönottopaikan poliisilta tapahtumapaikan poliisille, 
tapauksissa. joissa nämä sijaitsevat eri paikkakunnilla. Tavoitteena on siis, että 
säännöksen mukaan järjestyksenvalvojat huolehtivat itsenäisesti siitä. että talteenotettu 
omaisuus palautuu tapahtumapaikan poliisille. 

Vastaavalla tavalla voisi ajatella yhtenäisyyden vuoksi korjattavan 2 § 3 momentin sana 
haltuunottopaikan sanaksi tapahtumapaikan. 

Poliisiylitarkastaja. 
Poliisijohtajan sijainen 

Poliisiylitarkastaja 

Heikki Lausmaa 

Marko Rahikainen 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. 
Poliisi hallitus 13.03.2015 klo 13.58. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

Liitteet 

Jakelu 

Tiedoksi 


