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Yleista

Sisdasiainministeri6n poliisiosasto on pyytanyt lausuntoamme otsikko-
asiassa. Lausuntonamme esitamme seuraavan.

Esitys lehtaa yksityisia turvallisuuspalveluita koskevan saentelyn kes-
kittamiseen yhteen lakiin. Tavoite on kannatettava, mutta siiEldostekni-
sia kysymyksia terkeampi on kysymys seantelyn kaytanndn vaikutuk-
sista. Yritysten kannalta minke tahansa lakiuudistuksen terkeimpina
mittareina voidaan pitaa sita, onnistutaanko sdtintelyn keskittamisen
ohella karsimaan tarpeettomia rajoituksia, hallinnollista taakkaa ja li-
saamaan yritysten kilpailukyky6.

Suomessa elaa varsin vankka viranomaisusko. Julkisen vallan
hoitamien tehtivien avaaminen yksityissektorille kohtaa ldhes poikke-

uksetta perusteetonla vastustusta. Kdsityksemme mukaan yksityiset
turvallisuuspalvelut toimivat maassamme hyvin ia nauttivat yleisdn
luottamusta. Tata taustaa vasten alaa koskevaa saanteva ei tule kiris-
tdti ilman erityisii perusteluja.

Yksityisilla turvallisuuspalveluilla on suuri kaytann6n merkitys julkisten

tilojen turvallisuuteen ja yleisdn turvallisuuden tunteeseen. Vartiiat jou-
tuvat kohtaamaan tyOssean samankaltaisia tilanteita, kuin poliisit, ja
vartiointitehtdvdn asianmukaisesta suorittamisesta saadetaan laissa.
Tilhdn niihden EK pitae valitettavana, etta valmistelun aikana keskus-
teltu saannos vartijan rikosoikeudellisen suojan parantamisesta on
pudotettu lopullisesta esityksest6 pois.

Varsinainen lakiesitys on valmisteltu virkatyona. EK huomauttaa, etta
yksityiset turvallisuuspalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan yksityis-
sektorilla ja niiden kayttiijina on voittopuolisesti yksityissektori. Tiihiin
nShden laajapohjaisempi valmistelu olisi ollut perustellumpi vaihtoehto.
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2 $ Miiditelmiit

Lain maaritelmet ovat kriittinen kysymys, silld ne ratkaisevat toiminnan
kuulumisen erityisen elinkeinoluvan piiriin. Kysymyksid herdtttivdt mm.
vartioimistehtflvan naenneisen laaja mAdritelmii ja sen suhde esim.
operaattorien tarjoamiin palveluihin, vastaanottotehtavan muuttuminen
vartiointitehtdviksi pelkasteen tiloissa olevan kameravalvonnan perus-
teella ja jarjes$ksenvalvojia koskevan saentelyn soveltaminen henki-
l6ihin, joiden 'tosiasiallisena tehtavana olisi iarjestyksen ja turvallisuu-
den ylldpitiiminen" (vrt. esim. tarjoilijat). Vahintaan sddnn6sten yksi-
tyiskohtaisia perusteluita tulisi tasmentea niin, ettei saantelyn piiriin
joudu tehttiviii, joita ei ole sinne tarkoitettu.

8 S Vartijaksi hwdksyminen

VartUan koulutusvaatimusten yksityiskohdista sdddetdidn asetuksella,
mufta lain perusteluissa otetaan kantaa koulutusajan pidentamisen
puolesta. Lisdkustannuksia palveluketjuun tuova muutos vaatisi perus-
teluja tuekseen.

10 $ Viiliaikaiseksi vartijaksi hyvdksyminen

SM esitaa rajoituksia vdliaikaisten vartijoiden hyvdksymiselle. Tie-
toomme ei ole tullut, etta nykytilanne olisi aiheuttanut ongelmia, eikd
tdllaista esityksesstikidn mainita. Vdliaikaisten vartijoiden kiiytdn ra-
joittaminen esitetylla tavalla toisi lisdkustannuksia palveluketjuun ilman
vastaavia perusteluita. Saatery tulisi tdltii osin jdttdd nykyiselleen.

46 $ Jiirjestyksenvalvojan toimivaltuudet ja velvollisuudot: peesyn es'
tdminen

SAdnndstekstin mukaan jarjestyksenvalvojalla olisi oikeus estee paasy
toimialueelleen henkil6lta mm. hanen aikaisemman kayflaytymisensa
perusteella. Saann0ksen perusteluissa pddsyn estdmisen edellytyk-
seksi asetetaan lisiiksi my6s henkildn kiil6s tai varustautuminen sillS
hetkellti, kun hZin pyrkii toimialueelle. Sddnn6ksen perusteluita tulisi
korjata niin, eta ne ovat yhtenevat itse saann6stekstin kanssa. Jdrjes'
tyksenvalvojalla tulee olla mahdollisuus eveta paasy jo henkil6n aikai-
semman kiyttiiwmisen perusteella. Tama on tdrked riskienhallinta-
keino, jolla voidaan suojata lerjestyksenvalvojan toimialueella oleske-
levien muiden ihmisten turvallisuutta ja toimeksiantaian omaisuutta.
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