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INRIKESMINISIERIET

Poliisihallitus on pyytanyt Lansi-Uudenmaan poliisilaitokselta lausuntoa vii-

tekohdassa mainitusta lakiesityksestd.

Lensi-Uudenmaan polibilaitoksen lausunto

Poliisilaitos pitaa ehdotettua lakiesitysta onnistuneena ratkaisuna koota yh-

teen vartioimisliiketoimintaa ia jilrjestyksenvalvontaa koskeva saately. Uu-
tena poliisin kannalta merkityksellisene ehdotuksena on kayttaa yksityista

turva-alaa poliisin sailyttamien henkiloiden vartioinnissa.

Yk sity i ste n tu rv al I isu u sp alvel u i den I aad u n v arm i stam ine n

Lakiesityksen tavoitteena on varmistaa yksityisten turvallisuuspalveluiden
laatu ja luotettavuus. Toimenpiteina olisivat toiminnan luvanvaraisuus ja
tehtavissa toimivien hyvaksynta ja valvonta poliisin taholta seka lupien pe-

ruuttamismahdollisuus. Edellytyksena tehtavissa toimivien hyvaksynnelle
(8 S, 35 S, 59 S ja 75 S) on yhdenmukaisesti rehellisyys, luotettavuus ja

henkil6kohtaiset omlnaisuudet.

Lakiehdotusta tulisi taydentaa poliisin ilmoitusoikeuden osalta.
Lansi-Uudenmaan poliisilaitos pitaa tarkeana, ette laissa esimerkiksi 94 S:n
kohdalla saadettaisiin poliisilaitoksen oikeudesta ilmoittaa valiaikaisesta pe'
ruuttamisesla suoraan tyonantajalle. Tama asia on tullut mm. esille poliisi-

laitoksen tavatessa alueellaan toimivia suurimpia vartiointiliikkeiden edusta-
jia. Jerjesteytyneiden rikollisryhmien pliiisy yksityiselle turva-alalle tulee
myds tehokkaasti estaa. Poliisilaitoksella tulee olla lakiin kirjattu oikeus
my6s ilmoittaa vartijan ajo-oikeuden menetykseste teman tydnantajalle.

Vartioimisliiketoiminta 2 luku

Peesyn e$eminen 15 S

Poliisilaitos ehdottaa vartijan suorittamaa paasyn estamisen sisaltoa laa-
jennettavaksi seuraavasti suojaamaan my6s toimialueen ulkopuolella varti-
joita rikoksilta ja heirioifta. 1 momenttiin uutena 2 kohtana seuraava teksti:
njoka on vastustanut tai keytefiynyt uhkaavasti toimialueella asetetun liik-
keen jarjestyksenvalvoiaa kohtaan tai on swllistynyt ai epdi een swlisty'
neen tdmdn terueyltd tai henkilbkohtaista koskemattomuullaan loukkaa'
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vaan rikokseen tai muuhun ikokseen, joka on tehty kostona temdn suorit-
ta m ast a v a lv o nt ate ht ev e$ e".

Ellei suojaa haluta laajentaa toimialueen ulkopuolella, voitaisiin vartuat lisa-
ta suoiattaviin tahoihin esimerkiksi lisaamalla 1 momentin 1 kohtaan toi-
meksiantajan tai taman palveluksessa olevan lisaksi loimialueella vaftijan
bhtevee suorittava.

Vaftijan kiinniotto-olkeus 76 S

Uutena valtuutena vartUan kiinniotto-oikeuden lisaksi ehdotetaan kiinni ote-
tun vapauttamista tietyin edellytyksin, jos hanen luovuttaminen poliisille ei
ole kohtuullisessa ajassa mahdollista. Toimenpide edellyttiiisi poliisin ja
kiinniotetun suostumusta. Poliisilaitos kannattaa ehdotettua muutosta, jolla
voidaan turvata poliisin halytysvalmiuden yllapito. Vahimmaisvaatimuksena
tulisi viela olla se, etta vapautettava olisi velvollinen luotettavasti todista-
maan henkil6llisyytensa.

Poliisilaitos esittee erityisesti myymalatarkkailussa toimiville kiinniotto-
oikeuden lisaksi lyhtyaikaista sailyttemista kiinniottotiloissa. Talla turvattai-
siin vartijan tyoturvallisuus. Esimerkiksi Espoossa kiinniotettu henkil0 puu-
kotti kuljetuksen aikana vartijaa keselle 20121. Kiinniottotiloilla varmistettai-
siin epaillyn henkilOn yksityisyys. Nykysaatelylla ndpistyksestii kiinni iaanyt
odottaa vartuan kanssa poliisla julkisesti. Kiinniotetun vapauttaminen uute-
na toimivaltuutena ei ole omiaan estemeen uusia rikoksia. Yksin toimiva
vartija voi joutua odottamaan hyvinkin kauan poliisin saapumista iilantees-
sa, jossa vapauttaminen ei tule kyseeseen. Testa syysta vartiian kiinniotto-
oikeuden tulisi sisaltaa myos lyhtyaikaisen sailossa pitamisen. Esitetty oi-
keus olisi siten yhdenmukainen jarjestyksenvalvojan yleisdtilaisuuksissa .ia
aluksilla tapahtuvan sail66npano-oikeuden kanssa (48 S) .

Peesyn e$eminen 46 S

Jarjestyksenvalvojalla olisi oikeus estaa paasy toimialueefleen henki16ltS,
joka tayttae 46 S:ssa mainitut kriteerit. Saann6ksen sisaltoa ei ole olennai-
sesti muutettu. Vartiointiliikkeiltd saadun palautteen mukaan varlijoihin ja
jarjestyksenvalvojiin kohdistuvat uhkaukset ja rikolliset teot ovat liseanty-
neet jopa niin, etta liike on joutunut suorittamaan oman henkilostdn tur-
vaamista tyovuoroj6n peattymisen yhteydessd.

Uhkaava kayttefyminen voi kohdistua ier.iestyksenvalvojaan henen ty6-
vuoronsa aikana tai sen ulkopuolella. Taman vuoksi poliisilaitos ehdottaa
paasyn estemisen sisaltoa laajennetlavaksi niin, etta suojaftaviin tahoihin
lisattaisiin jerjestyksenvalvojat. Peasyn estamisperusteita tulisi laajentaa li-
saamella pykalen 1 momenttrin uutena 2 kohtana seuraava teksti: 'loka on

1 
Lansi-Uudenmaan poliisilaitoksen tiedote:

Kauppakeskus Lippulaivassa tydvuorossa 22.6.2012 ollulvatliia huomasi mieshenkildn le-
hestyvan puuk(o kedessd kauppakeskusta lahimebgn suunnasta. Mies pudottivartijan
keskytyksesia puukon ja vadija lahti kuljettamaan teE kauppakeskuksen tiloihin odottamaan
poliisin paikalle luloa. Mies oli kuljetuksen aikana lyonyt hallussaan olleella toisella t€ra-
aseella kahsi kertaa vanijaa keskivartalon alueelle. Varliian suoialiivit pysaftival teraaseen,
eika hanelle tullut fyysisia vammoja. Asiaa tutkitaan tapon yrityksend. Tekijd pakeni paikalta.
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vastustanut tai khfiteytynyt uhkaavasti toimialueella asetetun liikkeen ilir'
jestyksenvatvojaa kohtaan tai on syyllistynyt tai epdillhdn syyllistyneen tli'
m ii n te ru eytt ii t a i h e n ki I 6ko ht ai st a ko ske m atto m u utt a a n I o u kk a av a a n ri ko k'
seen tai muuhun rikokseen, ioka on tehty kostona tdmdn suorittamasta val-
vontatehtdvdst€i".

Pykdliehdotuksen perusteluissa (s. 55 ) on suhtauduttu torjuvasti porttikiel-

tomenettelyyn. Poliisilaitos ehdottaa viel6 harkittavaksi mahdollisuudesta
antaa porttikielto esimerkiksi ravintolaan tai huvialueen osalta henkilOlle,
joka toistuvasti on kayttaytynyt uhkaavastija esiintynyt pdihtyneend sekd
nairinnyt muiden rauhaa huvitilaisuuksissa ja ravintoloissa. Talla voitaisiin
parhaiten turvata muiden perusoikeuksien toteutuminen ja antaa ty6kaluja
poliisin velvollisuudelle ennalta estid hiiri6itii ja rikoksia, Porttikieltoasia on
parhaillaan selvitettdvdnd sisiasiainministeriOn poliisiosaston asettamassa
tyoryhmdssd.2

Yleis6tilaisuuksien jdrjestyksenvalvonnan kannalta poliisilaitos pitiii tiir-
kednd, ettd kyseinen porttikieltojirjestelmd otetaan viipymdttd kaiytt66n.

Kielto tulisi koskea kauppaliikkeiti, anniskelupaikkoja ja yleis6tilaisuuksia.
Ndissd olevien perusoikeuksien turvaaminen edellyttdd, ettd entisyyden pe-

rusteella vdkivaltaiseksi, hdiritseviksitai uhkaavaksitodetun henkil6n pdd-

sy estetddn joko midrdajaksi tai kokonaan. Menettely muistuttaisi l6hesty-
miskieltoa, mutta siind suojattaisiin liikkeen taitilaisuuden koko henkilOkun-
taa ja asiakkaita rikoksilta ja htiiriOiltii.

Henkil1n poistaminen ja kiinniottaminen 47 $

Pykitldn 1 momentin 3 kohta olisi kokonaan uusi. Sen mukaan jdrjestyk-

senvalvojalla olisi oikeus poistaa toimialueeltaan sielld oikeudettomasti
oleskeleva. Tarvittaessa hdn voi ottaa tdmin kiinni poliisille luovuttamista
varten.

Rlkoksesfa epiiillyn kiinniotto-oikeus 50 $

Jdrjestyksenvalvojan kiinniotto-oikeuteen eiesiteti muutoksia. Sddnndksen
mukaan kiinniotettu on viipymdttd luovutettava poliisille. Poliisilaitos toistaa
aikaisemmin 16 $:n kohdalla lausumansa.

Poliisin sSityttimien henkil6iden kohtelusta annettu laki

Otsikossa mainitun lain 5 $:6in sisiltyy kannatettava ehdotus kiiyttiiii yksi-
tyisen turva-alan henkilditd poliisin apuna vapautensa menettineiden varti-
oinnissa. Poliisilaitoksen arvion mukaan tehtivd ei ehdotetussa muodos-
saan sisdlld sellaista merkittivid julkisen vallan kaytt6a, joka pitdisi olla
yksinomaan virkavastuulla toimivalla virkamiehelli.

2 SisdasiainministeriOn poliisiosaston $Oryhmd selvittae parhaillaan
porttikieltojdrjestelmln tarvetta. Tyoryhmdn tehtdvdnfl on arvioida, onko Suomessa tarvetta
ja edellytyksiS yleisdtilaisuuksia koskevalle porttikieltojdrjestelmdlle. Ty6ryhmd arvioi my6s,

hita vaihtoehtoisia mahdollisuulGia porttikieltojarjestelmalle ollsi olemassa, jos tarpeiden ja

edellytysten jdrjestelmdlle katsotaan olevan olemassa'
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Poliisilaitos kiinnittili Poliisihallituksen huomiota siihen, etta vankeinhoito-
laitoksen ja muun turvallisuusalan opintoja suorlttavilla annettaisiin vastaa-
va mahdollisuus erityiskoulutuksen suoritettuaan suorittaa tyoharjoittelu ai-
kana poliisivankilassa. Nykyisin tame edellyttaisi virkaan nimifiemista, mi-
hin jarjestelyyn poliisilaitos ei ole ryhtynyi. Poliisilaitos on joutunut kaytta-
maan toistuvasti hdlytys- ja valvontatoimen poliisimiehid vartijoiden tehta-
vissa vartuoiden sairaus- ja muiden poistumien vuoksi. Yksityisen turva-
alan vartijoiden etta harjoittelijoiden avulla voitaisiin poliisiresurssit kohden-
taa nykyista enemman poliisin kenttetoimintaan.

Poliisipeallikon sijainen
Apulaispoliisipaallikko


