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Sis[asiainministerici on pyytiinyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Yksityi-
sistii turvallisuuspalveluista ja eriiiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen piiiiasiallisena tavoitteena on yksityisiii turvallisuuspalveluista koskevan lain-
s[iidiinncin selkiyttiiminen. Yksityisiii turvallisuuspalveluita koskeva lainsiild[ntci ehdote-

taan keskitettiiviiksi yhteen lakiin. Laki kiisittiiisi vartijoita, jiirjestyksenvalvojia sekii tur-
vasuojaajia koskevat siiiinnrikset. Laki jiirjestyksenvalvojista samoin kuin muissa laeissa

olevat jiirjestyksenvalvojan asettamista koskevat siiiinn6kset esitetiiiin kumottaviksi.

Hallituksen esitysluonnokseen laiksi Yksityisist[ turvallisuuspalveluista Opetushallitus
toteaa seuraavaa:

8 $ Vartijaksi hyvciksyminen

Hallituksen esitysluonnoksessa 1 momentin kohdassa 2 on

2) on hyvZiksytysti suorittanut sisdasiainministerion asetuksella siiidetyt vaatimukset tlyt-
triv[t, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen vartUan tai sita vastaa-

van ammattitutkinnon osat, jotka sisiiltiiviit ainakin vartiointialaan, vartioimisliiketoimin-
taan, vartijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekii vartijan tehtaviin liittyvat opetusaiheet

sisiiltiiv[n koulutuksen (vartij an peruskoulutus) ;

Opetushallitus esittiiii, ettii kyseinen kohta kuuluisi

2) on suorittanut sisiiasiainministericin asetuksella siiiidetyt vaatimukset tiiyttiiviin, amma-

tillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen turvallisuusalan tai sita vastaavan perus-

tutkinnon osan, joka sisiiltili ainakin vartiointialaan, vartioimisliiketoimintaan, vartijan
oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekii vartijan tehtaviin liittyvat opetusaiheet sisiiltiiviin kou-

lutuksen (vartijan peruskoulutus); taikka ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain

mukaisen vartijan tai sitii vastaavan ammattitutkinnon osat, jotka sisiiltiiv[t edellii maini-

tun koulutuksen.

l0 $ V cil i aikai s eks i v a rt ii ak s i hy v ciks y mine n

Hallituksen esitysluonnoksessa 1 momentissa on

Opetushallitus
Hikaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi

Utbildningsstyrelsen
Hagnliskajin 6-, PB 380,00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, faxO29 533 1035, fomamn.eftemamn@oph.fi, www.oph.fi



ヽ
‐

...ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen vartijan tai sita vastaavan

ammattitutkinnon osat, jotka sisiiltiiviit perustiedot 8 $:n I momentin 2 kohdassa tarkoite-
tu i sta opetu s aihei sta (v ii I i a ika i s e n v a r t ij an ko ul ut u s).

Opetushallitus esittziii, ettii kyseinen kohta kuuluisi

... ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen vartijan tai sit[ vastaavan

ammattitutkinnon osan, joka sisiiltiiii perustiedot 8 $:n I momentin 2 kohdassa tarkoite-
tuista opetusaihei sta (v iiliaika i s e n v a rt ij an ko ul ut u s).

Hallituksen esitysluonnoksessa 41 $:ssI on s[iidetty jiiljestyksenvalvojakoulutuksen jiir-
jest[misestli. Yhteneviiisyyden vuoksi Opetushallitus esittf,A, ettii mycis v[liaikaisen varti-
jan ja vartijan koulutuksen jiirjestiimisestii s[[dettiiisiin lailla tai molemmista siiiidettiiisiin
sisiiasiainministerion asetuksella (Tarkemmat siitinndkse, 1 1 4 $ ).

4 L $ I ti rj e s tyk s e nv a lv oj a ko u I ut uk s e n j ci rj e s t cimine n

Hallituksen esitysluonnoksessa 1 momentin kohdassa 2 ja3 on

2) se, jonka kanssa turvallisuusalan tutkintotoimikunta on tehnyt sopimuksen ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisesti jfiestettyyn vartijan am-
mattitutkintoon tai sitA sisAlldllisesti vastaavaan ammattitutkintoon taikka turvallisuus-
valvojan perustutkintoon tai sitii vastaavaan perustutkintoon liittyvien kaikkien tutkinnon
osien jfi estiimisestii;
3) se, jolle on mycinnetty oikeus jiirjestiili ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukaista turvallisuusalan perustutkintokoulutusta tai sitii vastaavaa perustut-

kintoa;

Opetushallitus esittaa, ettii kyseiset kohdat kuuluisivat

2) se, jonka kanssa turvallisuusalan tutkintotoimikunta on ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (631/1998) mukaisesti tehnyt niiyttdtutkintojen jiirjestiimissopimuksen

vartijan tai turvallisuusalan perustutkintoon tai niitii vastaaviin tutkintoihin;
3) se, jolle opetus- ja kulttuuriministerici on antanut luvan jiirjestiiii ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) tai molempien lakien mukaista koulutusta turvallisuusalan tai sitl vastaavaan

perustutkintoon;

Mikah vlliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksen jlrjestlmisestii sii[detiiiin lailla, edellii
oleva teksti sopii Opetushallituksen mielestii X $:n kohdiksi i) ja ii).

Muutettavien lakien osalta Opetushallituksella ei ole huomautettavaa.
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