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Hallituksen esitysluon■ os iaiksi yksityisistt turvallisuuspalveluista ja eralksi siihen lilttVikSi

laeiksi

Sis2hsiainllninisteriё  on valmistellut luomoksen hallim戯 csen esitykseksi

laiksi yksityisisa turvallisuuspalveluista seld erttksi siihen liittyviksi lacik―

si.

SisttlsiailllninisteHё  chdottaa,etta sa“ ettasiin uusi laki yksityisista turval‐

lisuuspalveluista.Yksityisia turvallisuuspalveluita koskevaan lakiin sisally―

te■轟siin vart彗 oitjtteStykSenv」 vdiajaturvasuoJadia koSkevat sahnё k_

sdo JttestykSenvalv可江Oiminta tulisi luvanvaraiseksi c面n poikkeuksin.

Vartioimisliiketoiminta pide■aisiin edelleen luvanvaraisenajaalalle tulisi

yksi turvallisuusdan elinkeinolupa.Jttesサ kSenvalv●anjavart埼oiden

bimivJtuuksia ttslnen“饉isiin.JttestykSenvJvttan asettamisoikeuteen

ehdottaan etta laaiemukSia

Matkailu― ja Ravintolapalvelut MaRary cattempana MaR→ kiittaa lausun_

topyynnё staja lausuu luonnoksesta seuraavaa:

1・ Л riestyksenva市 oian aSettamisesta

Ase■allnista koskevien sattёsten koonti vhteen lakiin

JなjeStyksenvalvttien aSettarnista koskevat sttё kset esitetttm siirretta―

viksi ase■amiscen liittyvistt edtyislacista yksityisista turvallisuuspalveluis‐

ta annettulln iakiin.Lakichdotuksen 28§ :訥a eSitetatt koO憤avaksi yhteen

jattestyksenvalvoJien asettallmsta koskevat eH laeissahttallaan Olevat sttm―

“
kset.JtteStykSenvalvdiavOitaisiin edelleen asetaa pMsaanttisetti sa―

moille dueine kuin nykメ Sinkin.Lttssachdottaan dewia lttemukSia

asettalnisoikeuteen.

Toiminttmhttoittjien kallnaltaon selkeaa,eia yhdesta laista selvittjat―

kossa se,■ lihinpaikkoihinJaalucilleJarJestyksenvalvo,la voidaan asettaa.

MaRa katsoo,ctta nykyiset sttksetjajestyksenvalv● an aSettamisoi‐
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keudesta ovat perustettaja ne tulee sailyMao Jauempatt Otaaan kantaa

asettanlisoikeuden laaJentamiseen.

Jariestvksenvalvoian asettamisoikeuden laaiennus

Ehdotuksessa esitetaan muutalnia laaJennuksia asettamisoikeuteen.Laa」 en―

nuksena esitetttm mahdollisuutta asettaajtteStyksenvalvaia my6s yksi―

tyistilaisuuksiin seka yliopistOihinja anmattikorkeakouluihino MaRan mic―

lesta lttemそminen on perusteltua.

MaRa toteaap etta yksityisia turvallisuuspalveluita koskevan lain yksityisti―

laisuutta koskevilla yksityiskohtaisilla perusteluilla ci tule Fnuuttaa nykyista

可anVetOa sii餞 ,mika on katsOttava kokoontumislaissa tarkoitemksi yleis6-

tilaisuudeksija mika yksityistilaisuudeksi.Yksityistilaisuus on tilaisuus,jo―

ta ci kokoontllmisiain 2§ :n2momentinja sen esitё iden perusteella ole pi―

dettava ylcisё tilaisuutena.Kun kyse on yleisёtilaisuuksienjattestamiSeen

liittvatt elinkeinotoimimast niin Sen pii五 ssajttettetam samnё llmu_

kaisten tilaisuuksien ohella myOs emalta m滋 旨atyllejoukolle kohdenne■嗜a

tilaisuuksia,joihin osallistuu no■ 11laaliSti suuH mtta ihmisiao Nain tapah_

tuu esilnerkiksi huvipuistotapahtllmien kohdalla.Kaikkiin tallais五 n tapah―

tumiin on tarpeen voida ase■ aa″12おν
“
dし′ノαりθSraJ′″θ″ねJaづeSrybθル

″ルげ′α turvaamaanjttestystatilaisuudessaja sen vali■ ёmなsa ltteisyy‐

dessa.

Yksityistilaisuuksien osalta lakichdotuksessa lahdetaan siita,etta yksityisti¨

laisuudessa saisi toimiajtteStyksenvalv● ana Vain yksityisen turvJlisuus―

dan eHnkeinoluvan haltJan palVeluksessa oleviajtteStyksenvalvaia.Ma_

Ran mielettjttestykSenvttvontttoimiFlnan luvanvaraistalniseen liittyv激

syyt e市 at edellyta nain tiukan raauksen asetalnista.

MaRaja Suomen hiihtokeskusyhdistys ovat yksityisen turvallisuusalan

lainsttadann6n kokonaisuudistuksen toiseen vaiheen valFniStelussa esitta―

neet,ettajttestykSenvalv● an asettalnisoikeutta lattellne■ 激siin hiihtokes―

kuks五n.

MaRan nakmyksen mukaan asetalnisoikeuden httentaminen hiihtokes‐

kukseen on vttintatt yhta perusteltua kuin muma ltterllluksia koskevat

esitykset.

Rinneturvallisuudestaja lasketteliioiden turvallisuudestahuolehtinlinen on

hiihtokeskuksille eritain tttke盪.Alalle on laditu kulu■ aJaviraston otte

laskettelupalveluiden tllrvallisuuden edistな niseksi(KuluttttavirastOn ottci―

ta,DFlro 2006/52/6497,28。 H.2006)ja SuOmen hiihtokeskusyhdistys on

laatinut myOs rimeturvallisuutta parantavat rirlnesttmё t.

Hiihtokeskusten rirlnealuc ei ole subettu alue vaan se on yleista aluetta.

Varsinkin pottoiSen hiihtokeskuksissa laskiioita VOi Saapua rillnealucelle

varsin vapaasti.Rimealucelle saapuu laskettelむ oita my6s ylhaalta tuntu五 1la
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SuaitSevista mё keistajamttoituspaikoista seka parkkipaikoilta.草 iihtOkes‐

kuksessa valvonta painottuu sen tarkkailuun,ctta rinnealueella oleskelevat

kl“り yVtt rimesamtten mukaisesti.

Hiihtokeskuksissa tavataan aika―可oin laSke■ eljoita,jotka saavat aikaan

vaaratilanteita rimesamttten vastaisellatoimillndlaan.Tぬ an saattaa olla

syyna esimerkiksi henkilёn paihtymys tai muusta syystajohtuva piittaamat―

tomuus toisten imisten turvallisuudesta.Seuraukset tallaisesta toirninnasta

voivat olla c五 ttain vakavato Henkilё  voi esiinerkiksi laskea rinteessa koval_

la vauhdilla pientt lasta pain.

Hiihtokeskuksen toimillmanhttoitta」 alla tulisi olla mahdollisuus e触面sta

vЯЯrttilanteita myOs siten,etarimedueelle asetetaanjttestykSenvalvtta
valvomaanjttestySttjatllrvallisuutta.JtteStyksenvalv● ien asettalninen

kytkeytyisi luontevasti niin kutsuttuun skipatrol eli Hmepartiotoimintaan.

Rimepartiotoiminta on tuttu ymp:轟 Eurooppaaja Yhdysvalt衝 a.01iSi luon―

tevaa,etta rinlllepartioon kuuluvat henkilё t voisivat toimia tehttvぶ sttmjaト

jestyksenvalvttina.Heilla 01isi tarvittaessa mahdollisuus tllrvautuajttes‐

tykscnvalv● an oikeuksiin,jos he havaltsevat toisten laskeielttoidenturval‐

lisuutta vaarantavaa kayttaytyllnista cika sanalliset kehotukset tuota toivot‐

tua lopputulosta.

J`崎 eStyksenvalvttan aSettamisen mahdollistamista hiihtokeskukseen puol‐

taa myёs se,etta p01五 sin saaminen paikalle pohioisen hiihtokeskuksiin kes―

麟 usdtatmtta・

MaRa esitt猫 ,etttt hiihtokeskukset ja n五 den valitёn l五heisyys tulisi lis濠‐

餞listaan palkoista,joihin voidaan asettaa jttriestyksenva市 oiiao J～jes_

tyksenvalvttan aSettarninen hiihtokeskukscen tulisi olla toimillnanhttOita_

jan omassa harkillnassa.

Kie■討a ittettvksenvalvonta

Lakichdotuksen 32§ :n perusteluissa todetaan,etta lailla ci ole tarkoitus

puuttua siihen,toteutetaankojl珂 eStyksenvalvontajatkuvasti nsna。 levan

vai kienttmjattestykSenvdvttan tOimesta.Kie■ avttjtteStykscnvalvon―

nan todellnなOisenaktttaШ 16n vaihtoehtona ci olisijatkuvasti palkalla ole―

Vajなiestyksenvalvqavaanjajestyksenvalvaan puuttllminen kokonaan.
Siten kie■ avttjttestykSenvalvoman kie脳hinen voisijohtaajtteStyksen

jatuⅣallisuuden tosiasialliseen heikentyniscen ttllaisenjttjestykSenval―

vonnan p五五in kuuluvissa ravintoloissa.

MaRa pit五五perusteltuna,ettt kiertttvAn jariestykSenva市 onnan kttyt‐

餞minen on nlyё s jatkossa mahdollistao Sen kieltaminenjOhtaisi ehdotuk―

sessa mainitulla tavallajな jeStyksenja tuⅣ allisuuden tosiasialliseen heiken‐

tymiseen niissa ravintoloissa,jotka ovat kie■ 肘anjttestykSenvalvonnan

piirissa.Kiertavastajattestyksenvalvorlnasta ei ole saatu negati市 isia koke‐
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muksiaja se on osoittautunut varsin toim市 aksijajoustavaksi vaihtochdok―

Sl.

Vali■ 6mm lahiswden mtttelma

Lakiehdotuksen mukaanjttestykSCnvalvoJavoitaisiinjatkossakin ascttaa

toimipaikan tai tilaisuuden valittё mtth l:heisyyteen(ykSityistilaisuutta lu―

kuun ottamattめ .Vali競6mml訥dsyyden gsaltyminenjtteStyksenvalvdan

toiinialuceseen on valuamatё nta.vali“ёman laheisyyden valvonnalla on

keskeista merkitysta esimerkiksi alllliskelupaikk● en tai yleisё tilaisuudcn

jtteStykSenjatllrvJlisuuden yllむ itamises壺 .

vali■ёmml出eisyyden mttrittminen On aiheutanutjonkin verrantulkin―

taongelmia etenkin miskelupaikk可 en kOhdalla.Valittё mttl lttleisyyden

llnaぬHtthisessa On kyse aina tapauskohtaisesta harldnnasta.Valitbrndぬ n

l出eis)γtcen kuuluu se alue,jolla on vaikutusta ra宙 tsemisliikkeenJarJes―

tyksenjatuⅣ Jlisuuden yll“itahiseen.MloituS‐ ja ravitsemistoimirulasta

alllnetun lain esitё issa(HE 2004/138)on todettu,etta tallainen alue on esi―

merkiksi alue,jolla asiakkaatjonotね vat sisaanpaasya liikkeeseen,seka liik_

keen sisattnkaynnin edessa oleva katu tai rnuu vastaava alue.卜 4yёs aidatun

tai rnuulla tavalla enstetyn anniskelualucen l五 heista ulkOpu01ista aluetta oll―

si pidettava saannёksessa tarkOitettuna valittё mana laheisyytena,koska ky―

seisella alueella tapahtuvalla toilninnalla on selkea vaikutus aFmSkelualu‐

cenjattestykSenjaturvallisuuden yllapitanliseen.

V譴遣6nlぬeisyys tuleejatkossakinm盟 五tella tapauskohtaisen harkirlnan

mukaan. On kuitenkin huolchdittava s五 ta,etta valitё n laheisyys ei viran―

omJstulkimdssa Jotu alucelle,jolla ei ole entt mittn tekemista csimer―

kiksi ravitsemig五 kkeenjtteStykSenjaturvallisuudenゾ lわhamisen kanssa.

Aika ttOin On saatu esimerkktta Siit eta hyvinkin etttlla ravintOlastata―

pahttlneetjatteStyShaiH6t on luetu ra宙 ntolan valittё mtt ldheisyyteen kuu―

luvaksija siten ravintolan vastuullc,vaikka kyseinen aluc kuuluu poliisin

vastuulLja yleisenjtteStyksenpidon piiriin.

valittё mttin l計leisyyteen liittyvaa pЮ blemat五 kkaa yleisё tapahtllmien osal―

ta kasitellaan lausunnon kohdassa 9.

Jttiestvksenvalvdan ma“ tclma

JtteStyksenval可 alla tarkoiteman nykyisin henkilё a,jonkatdmimanhar‐
joittta on aSe■ anut toimialucellejttestyksenvalvttaksi.TCht計 施 asete―

tunjttestykSenvalvttan teht洵 ma on yllむitaajttestyStajaturvallisuutta

seka estaa rikOksiaja onnettomuuksia siina tilaisuudessa tai silla alueella,

jonne hmet on l§ :n l mOmcntissa mainitun sa“ ёksen ndallaasete■ujar
jestyksenvalvoiakSi(tOimialuc)(lakij五 JestykSenvalvttista 2§ l momenti).

Lakiehdo珈慮seen sisaltyy nykyisesta poikkeava uusi m盤 五telmajttestyk―
senvalvttaSta.Lakichdotuksen mukaanjる 崎estykSenvalv●alla tarkoitettai―
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siin henkilda, joka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa tai
muutoin ylllpitiia jdrjestystlja tuwallisuutta sekii estiiii rikoksiaja onnet-

tomuuksia toimialueellaan. Se tulisivatko jiirjestyksenvalvojia ja jfiestyk-
senvalvontatoimintaa koskevat sdiinn6kset sovellettavaksi, miiiiriiytyisi jiir-
jestyksenvalvojan kiisitteen kau$a. Lain slidnn6ksiii sovellettaisiin myOs sil-
loin, kun henkildn tosiasiallisena tehtiivlinE olisi jfiestyksen ja turvallisuu-
den yllipitiiminen, vaikka tehtiivZit otisi nimetty jonkun muun tehtAvan suo-

rittamiseksi.

Ehdotetulla miiiiriteknalla pyritiiiin estiimii?in site, ettii jfi estyksenvalvon-

nan luvanvaraistamista koskevaa vaatimusta yritetteisiin kiertii?i keinotekoi-
sin jii{estelyin.

MaRa katsoo, ene ehdotefiu ma:iritelmii on kuitenkin ongelmallinen, koska
jiirjestyksen siiilymisestii huolehtiminen kuuluu monessa tapauksessa liik-
keen tai muun paikan henkil6kurman normaaleihin tehtlviin. Esimerkiksi
anniskelupaikoissa tarjoiluhenkiliikunnan tehtiiviinii on alkoholilain noudat-

tamisen valvonta ja jarjestyksenpidon toteuttaminen; anniskelupaikassa tu-
lee toiminnan laajuusja laatu huomioon ottaen olla riittiiviisli henkil6kuntaa
tehokkaan valvonnan ja jiirjestyksenpidon toteuttamiseksi (AJkoL 21 c 2

momentti). Jiirjestyksen yllEipitiimisestii joukkoliikenteessii koskevan lain 1

$:stii ilmenee, ette siina mainitun liikennehenkili,kuntaan kuuluvan henki
l6n tehteviin kuulul huolehtiminen jririestyl<sen sriilymisestd kulkuneuvos-

s4.

Yksityisisti turvallisuuspalveluista annetuin lain mii?iritelmii saattaisi myOs

esteie perinteisen vahtimestarin toimen hoitamisen. Vahtimestari huolehtii
muiden tehtiiviensii ohella my6s jiirjestyksen siiilymisesta, mutta hiin ei

toimi jlrjestyksenvalvojana eikii hiinellii ole jfiestyksenvalvojan voiman-
kiiytttioikeuksia.

MaRan mielestii on selkeint5, ettii jfiestyksenvalvojana pidettiiisiin jatkos-

sakin henkil6fi, joka on asetettu toimialueelle (eli niille alueille, joihin jiir-
jestyksenvalvojia voidaan lain mukaan asettaa) jiirjestyksenvalvojaksi. Lain
tulisi muilla tavoin estiiii jfiestyksenvalvontaa koskevan luvanvaraisuuden

kiertiiminen keinotekoisin jfi estelyin.

2. Jlirjestyksenvalvoj atoiminnan luvanvaraistaminen

Yleistii

Tarve jiirjestyksenvalvojatoiminnan luvanvaraistamiseen liitlyy ehdotuksen

mukaan siihen, ettii jiirjestyksenvalvontaa harjoittavien yritysten johto- ja
taustahenkil6t ovat valvontaviranomaisten kontrollin ulottumattomissa. Eh-

dotuksessa todetaan, ettii vaikka valtaosa jdrjestyksenvalvontayrityksistii

toimii rehellisin keinoin, poikkeustapaukset johtavat helposti kilpailutilan-
teen vii?iristymiseen, harmaan talouden kasvuun ja turvattomuuden lisiiiin-
tymiseen ravintoloissa.
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Ansiotarkoituksessa tapahtuva toimeksiantosopimukseen perustuva jfi es-

tyksenvalvojien vElittiiminen edellyttdisi ehdotuksen mukaan jatkossa tur-
vallisuusalan elinkeinolupaa.

MaRa pitf, fl ehdotusta jlirjestyksenvalvojatoiminnan luvanvaraistami-
sesta hyviiksyttiiviinii, kunhan lakiin sisiillytetf,iin ehdotuksen sisiiltdi-
set poikkeukset luvanvaraistamisesta. Luvanvaraistaminen ehdotetussa

laajuudessaan on riittdvii laissa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Esitetyt
poikkeukset ja rajaukset ovat perusteltuja.

Ehdotuksessa jiirjestyksenvalvontaa harjoittaville yrityksille asetetaan uusia

velvoitteita. Osa niiistfl velvoitteista liittyy keskeisesti luvanvaraistamiseen,

kuten vastaavan hoitaj an nimittiiminen sekii vuosi-ilmoituksen tekeminen.

Lakiin myds ehdotetaan jfi estyksenvalvojille velvollisuutta tapahtumail-

moitusten laatimiseen. Tapahtumailmoituksia tulisi ehdotuksen mukaan siii-
lyttaa vahintiiiin viisi vuotta. Vartioimisliikettd koskevat velvoitteet yksi-

tyisistfl turvallisuuspalveluista annetusta laista on siinetty liihes sel lai senaan

koskemaan myds j fi estyksenvalvoj atoimintaa.

MaRan mielestii hallinnollisen taakan vtihenttimiseksi on syytl arvioida,
voidaanko niiitii velvoitteita joiltakin kohdin keventiiti. Jiirjestyksenvalvo-
jayrityksille siiadetyt lisiivelvoitteet aiheuttavat lisiikustannuksia, jotka her-

kdsti vydrytetii[n jiirjestyksenvalvojayritysten asiakkaille. Niiin ollen on

myris jfiestyksenvalvojayritysten asiakkaiden etu, ettd hallinnollinen taak-

kaa pidetiiiin mahdollisimman viihiiisent.

Poikkeukset luvanvaraisuudesta

A maj rirj e s tyks e nv alvo nta

Luvanvaraisuuden piiristii suljettaisiin pois sellainen jtirjestyksenvalvoja-

toiminta, jossa j[rjestyksenvalvojat olisivat suoriuln tytisuhteessa tilaisuu-
den jiirjestiijiiiin tai alueen tai paikan haltijaan. MaRa pitiil perusteltuna
ja viilttiimf,ttdmiinfl, ettii nk omajf,rjestyksenvalvonta on rajattu Iu-
vanvaraisuuden ulkopuolelle. Esimerkiksi ravintolatoimintaa harjoittava
yhtiO voisi asettaa nykyiseen tapaan ravintolaan omia tydsuhteisia jtirjes-

tyksenvalvojia ilman erityistii lupaa.

Lain mukaan paikan omistoja tai haltija voi asettaa laissa mainittuihin paik-

koihin kuten ravitsemisliikkeisiin jdrjestyksenvalvojia.

MaRa toteaa, ettii paikan omistajalla ja haltijalla voi olla tiivis toiminnalli-
nen yhteistydsuhde. Esimerkiksi huvipuistoissa toimivat ravitsemisliike-
huoneistot voivat olla huvipuistoa operoivan tahon omistuksessa ja huo-

neistoissa toimii vuokrasopimuksen perusteella ravitsemistoimintaa harjoit-
tava toinen yhtiri. Huvipuistoa operoiva taho ja ravitsemisliikkeen harjoitta-
ja saattavat osana yhteistoimintaansa sopia siitii, ettii huvipuistoa operoivan



7/17

tahon palveluksessa olevia jfi estyksenvalvojia asetetaan huvipuiston nor-
maalin aukioloaikojen ulkopuolella siellii sijaitsevassa ravitsemisliikkeessii
pidettiiviiiin yksityistilaisuuteen j a ett[ ravitsemistoiminnan harj oittaj a vas-

taa tiilloin jfiestyksenvalvonnan kustannuksista. Tiillaista paikan omistajan
ja haltijan vtilillti tapahtuvaa yhteistoimintaa ei tule pitiiii ansiotarkoitukses-
sa tapahtuvana toimeksiantosopimukseen perustuva jfi estyksenvalvoj ien
vtilittiimiseniivaanpailwn omistaian ja haltiian toteuttamana omaiririestyk-
senvalvontana.

T oiminime ll a tuimivat j tirj e s tyks envalvoj at

Ehdotuksen mukaan lupaa ei edellytettiiisi mydskiiiin sellaisilta elinkeinon-
harjoittajilta, jotka toimivat itse jfiestyksenvalvojina ilman, ettii he samalla
viilittiiisiviit palvelujen ostajalle muita jfiestyksenvalvojia. Tiimii rajaus on
ymmarreffiivii kahdenkertaisen lupakontrollin vllttiimiseksi. Esimerkiksi
toiminimellii toimivan j fi estyksenvalvoj an oikeus myyde j Arj estyksenval-
vojapalveluita on riippuvainen hiinelle mydnnetyst6 jfiestyksenvalvojakor-
tista. Jos hln ei enUiii tiiytii jiirjestyksenvalvojalle asetettuja luotettavuus-
vaatimuksia, voidaan hiinen lupansa jfi estyksenvalvojana toimimiseen pe-

ruuttaa tai hiinelle ei mydnnetd uutta jirjestyksenvalvojakorttia h[nen uusi-
essa lupaansa.

MaRa pitiiii perusteltuna, ettii toiminimelld toimiville jfiestyksenvalvojille
myOnnetty poikkeus on rajoitettu koskemaan vain tilanteita, joissa jfies-
tyksenvalvoja tarjoaa palvelunsa loppukeftejiin6 olevalle asiakkaalle, eikii
niiti tilanteita, joissa hiin toimii alihankkijana turvallisuusalan elinkeinolu-
van haltijalle. Alihankintatapauksessa my<is toiminimellii toimivan jiirjes-
tyksenvalvojan on hankittava turvallisuusalan elinkeinolupa. Turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijan jfi estyksenvalvontapalveluiden tuottamista
koskevan alihankintaketjun tulee kokonaisuudessaan olla luvanvaraisuuden
piirissEi.

Yhdistykset

Ehdotuksen mukaan yhdistyslaissa tarkoitettu yhdistys voisi ilman lupaa
velittae jiirjestyksenvalvojia yleiseen tilaisuuteen tai kokoukseen.

Yhdistyslaki ei koske yhteisde, jonka tarkoituksena on voiton tai muun v6-
littrimtin taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tar-
koitus tai toiminnan laatu muuten on pdiiasiassa taloudellinen. Yhdistyslais-
sa tarkoitettu yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoi-
mintaa, josta on m?iiirEtty sen sdiinndissA tai joka muutoin vdlittdmdsti liit-
tyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidett[vii taloudellisesti
viihiiarvoisena.

Kuten ehdotuksessa todetaan, yhdistykset ovat perinteisesti huolehtineet
erilaisten yleisdtapahtumien jiirjestyksenvalvonnasta eikti toiminnassa ole
ilmennyt epiikohtia.
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MaRa pitiiii esitettyfi rajausta luvanvaraisuuteen viilttiimf,ttdmiinli. Jos

rajausta ei olisi, niin tapahtumanjiirjestdj6t eiviit eniiii saisi tapahtumiinsa
jfiestyksenvalvojia yhdistysten kautta, koska luvalla toimimiseen liittyvien
velvoitteiden takia yhdistykset eiviit tulisi turvallisuusalan elinkeinolupaa
hakemaan. Jiirj estyksenvalvonnan luvanvaraistamiseen liifiyvat syyt eivdt
mydskiiiin edellytti, ettii yhdistyslaissa tarkoitettujen yhdistyksien jfiestyk-
senvalvontatoiminta tulisi luvanvaraistaa. Yleisdtapahtumien jnrjestiijien tu-
lee voida jatkossakin hankkia jfiestyksenvalvojakortillisia ja tilapiiisia jer-
jestyksenvalvojia erilaisten yhdistysten kautta. Tapahtumien jiirjestiiminen

ei useinkaan ole mahdollista ilman yhdistysten kanssa tehtevae yhteisty<itii
jiirjestyksenvalvojien toimiuamisesta tilaisuuteen. Esitetyllii rajauksella
yleisdtapahtumien j drj estiiminen turvataan j atkossakin.

MaRa pitiil perusteltun4 ettii yhdistyksille myOnnetty poikkeus on rajoitet-
tu koskemaan vain tilanteita, joissa yhdistys tarjoaa jiirjestyksenvalvojia

suoraan tilaisuuden tai kokouksen jflrjestiijtille. Alihankkijana turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijalle toimiessaan myds yhdistyksen olisi hankittava
turvallisuusalan elinkeinolupa. Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan jdr-
jestyksenvalvontapalveluiden tuottamista koskevan alihankintaketjun tulee

kokonaisuudessaan olla luvanvaraisuuden piirissd.

Jiirj estyksenvalvoj ia ktytet?irin kokoontumislain tarkoittamissa tilaisuuksis-
sa (yleiset tilaisuuden ja kokoukset) tapahtuma-alueella ja sen viilittdmdssii
liiheisyydessii sek?i muissa lakiehdotuksen 28 $:n 2 momentissa tarkoitetuil-
la alueilla (tilaisuuden jtirjestiimiseksi tarvittavat paikoitusalueet ja niille
johtavat tiealueet sek6 muut vastaavat tilaisuuden jfiest[miseen liittyvEt
alueet). Selvyyden woksi tulisi todeta, ettii yhdistyksen viilittiimn jiirjestyk-

senvalvoj a voi toimia j Zirj estyksenvalvoj ana myds mainituilla tapahtuma-

alueen ulkopuolisilla alueilla.

3. Vastaava hoitaja

Lakiehdotuksen mukaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla olisi ol-
tava yksi tai useampi vastaava hoitaja. Poliisihallitus miiiir66 vastaavien

hoitajien lukumiiiiriin lupaa edellyttiiviin toiminnan laajuuden, toimipaikko-
jen ja sijainnin sekii muiden vastaavien seikkojen perusteella. Tiillfl hetkellii
vastaavan hoitaj an nimittiimisvelvoll isuus ko skee yksinomaan vartioimis-
liikkeita.

Ehdotuksen perusteluissa on mainittu, ett?i turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijalla voisi olla erikseen vastaava hoitaja esimerkiksi vartioimisliiketoi-
mintaa ja erikseen jiirjestyksenvalvontatoimintaa varten. MaRa toteaa, efie
kyseinen maininta perusteluissa voisi johtaa herkiisti mfliiriiyksiin, ettii kum-
mallakin toiminnalla tulee olla vastaava hoitaja, vaikka liikkeeseen nimetty
yksikin vastaava hoitaja pystyisi asianmukaisesti huolehtimaan yksityisistii
turvallisuuspalveluista annetun lain noudattamisesta ja tekem66n vastaaval-

le hoitajalle kuuluvia piititdksiii. Hallinnossa noudatettavan suhteellisuuspe-
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riaatteen mukaisesti usearnman kuin yhden vastaavan hoitajan mh'fuii6misen

tulisi aktualisoitua vasta, jos on ilmeistti, ettii vastaava hoitaja ei voi yksi-
n6itn hoitaa laissa miiiir6ttyje tehtavie.

Ehdotuksen mukaan pdtevyys toimia vastaavana hoitajana voidaan saavut-

taa suorittamalla turvallisuusvalvojan tai sitii vastaava erikoisammattitut-
kinto. Koska kyseessii on nIyttritutkinto, niin ammattitaito voidaan osoittaa
myds l[plisemiillii koe ilman varsinaiseen koulutukseen osallistumista. To-
denniikdisesti kuitenkin suurin osa vastaavan hoitajan tehtiiviiiin hakevista
suorittaisi vaadittavan koulutuksen.

MaRa katsoo, ettii siirtym?iaikaa, jonka aikana jfirjestyksenvalvojia voi v6-

fittaa ilman turvallisuusalan elinkeinolupaa, tulisi pidentiiii kuudesta kuu-
kaudesta vuoteen. Jiirjestyksenvalvontayrityksellii tulee olla siirtymiiajan
aikana mahdollisuus jfiestiffi toimintansa siten, ettii yrityksen palvelukses-

sajo oleva henkil1 hankkii laissa vaaditun pdtevyyden toimia vastaavana.

Tahan niihden kuuden kuukauden siirtym:iaika on liian lyhyt.

MaRa katsoo, etti jatkovalmistelussa tulisi selvittiiii, voisiko vastaavan hoi-
tajan piitevyyden saavuttaa tutkinnon sijasta myds tietyn pituisella relevan-
tilla tytikokemuksella. Myds tydkokemuksella voidaan saavuttaa tehtaviisse

vaadittava operatiivinen ymmtirrys.

4. Tapahtumailmoituksien laatiminen ja sliilyttf,minen

Lakiehdotuksen mukaan jErjestyksenvalvojan olisi heti laadittava voiman-
kayttriOn tai kiinniottoon johtavista tilanteista niin sanottu tapahtumailmoi-
tus. Velvollisuus koskee seki turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan pal-
veluksessa ettii muun tahon palveluksessa olevia jfiestyksenvalvojia. Sama
velvoite koskisi vartijoita, joilla velvoite on jo nykyisinkin ollut.

MaRa katsoo, ettii tapahtumailmoituksen laatimisen velvollisuuden ulotta-
minen jiirjestyksenvalvojiin ei tule aiheuttamaan juurikaan muutoksia ny-
kyisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi ravintolassa toimivat jtirjestyksenval-

vojat ovat vakiintuneesti tehneet kirjauksia niin sanottuun tapahtumapiiivii-
kirjaan. Tapahtumien kirjaaminen on tarpeen myds ravintolan oikeuksien
turvaamiseksi sekii anniskeluluvalla toimimiseen liittyvissI lupaprosesseis-

sa.

MaRa pitrid hyviinii, ettii lakiehdotuksessa tapahtumailmoituksien kirjaami-
nen on rajattu vain voimankiiyttritilanteisiin ja kiinniottotilanteisiin. Esi-
merkiksi iltaravintolassa toimivat jfi estyksenvalvojat voivat j outua teke-
mti6n illan aikana useita toimenpiteitii esimerkiksi henkildn piiesyn estiimi-
seksi, henkildn poistamiseksi ja asiakkaiden viilillii syntyvien tilanteiden
selvittiimiseksi, jotka eivfit edellytii voimakeinoihin turvautumista. Ehdotus-

ta laaj empi kirj aamisvelvol lisuus aiheuttai si kohtuutonta hal linnol lista
taakkaa ja haittaisi jdrjestyksenvalvojien toimintaa heidiin hoitaessa turval-
lisuuteen j a j ?irj estyksenpitoon liittyvia tehtevia.
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Lakiehdotuksen mukaan tapahtumailmoitus on laadittava lain sanamuodon

mukaan heti. Lain sanamuodon voisi harkita muutettavaksi muotoon "ilman
aiheetonta viivytyst6." On selviiii, ettii j?irjestyksenvalvojia ei tule velvoittaa
tekemiian kirj allisia selvityksiii heidiin hoitaessaan toimialueel la j iirj estyk-
senvalvontatehtaviA vaan kirjaukset tulisi voida tehdii vuoron piiiityttyii tai
seuraavana pdiviinii. Keskeistii on, ettii kirjaus tulee tehdii silloin, kun tapah-
tumat ovat j iirj estyksenvalvoj alla tuoreessa muisti ssa.

Ravintolayritysten ja jfiestyksenvalvojayritysten viilillii on usein sovittu
niin sanotun tapahtumap[iviikirjan pidosta. Jflrjestyksenvalvojat kirjaavat
siihktiiseen tietojfiestelmiiiin sovitulla tavalla ravintolassa tai sen ulkopuo-
lella (v6littdmlssii liiheisyydessii) sattuneet poikkeukselliset tapahtumat ja
tilanteet. On tiirkeiiii, ettii lakiehdotuksessa mainitut tapahtumailmoitukset
tulee voida yhdistiia osaksi muita (s6hkdisia) tietojfiestelmifl eikii siiiinndk-
sellii tule luoda velvollisuutta piiiillekkiiisten jiirjestelmien luomiseen. Riit-
tiiviinii on pidett[ve sita, ettii tapahtumailmoituksen tiedot on jfiestelmiistii
vaivatta ldydettiivissii.

Tapahtumailmoituksesta tulee ehdotuksen mukaan keyde ilmi jflrjestyksen-

valvojan kyseiseen tapahtumaan liittyviit havainnot ja toimenpiteet. Toi-
menpiteiden kohteena olleiden sukunimet, etunimet, henkildtunnus ja osoi-
tetiedot saadaan kirj ata tapahtumai Imoitukseen.

Koska tapahtumailmoituksista saattaisi ehdotuksen perustelujen mukaan
muodostua henkildrekisteri, niiden sZiilyttiimisessii ja kiisittelyssd olisi so-

veltuvin osin huomioitava myds henkildtietolain siiiinndkset.

Henkilotiedolla tarkoitetaan henkildtietolain mukaan kaikenlaisia luonnol-
lista henkil66 taikka hiinen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia

merkintd,jfi, jotka voidaan tunnistao hanta mi hrinen perhettcicin tai hrinen

kanssaan yhteisessci taloudessa elcivia koskeviksi. Henkildrekisterillii puo-

lestaan tarkoitetaan kayftdtarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkin-
noistl muodostuvaa henki ldtietoj a sislltiviiii tietoj oukkoa, j ota kiisitelliiiin
osin tai kokonaan automaattisen tietojenkiisittelyn awlla taikka joka on jiir-
jestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla niiihin verrattavalla tavalla siten,

ettii tietty[ henkilOii koskevat tiedot voidaan ldytaa helposti ja kohtuuttomit-
ta kustannuksitta.

Jiirjestyksenvalvojat harvoin kirjaavat tapahtumia sillii tarkkuudella, ettti
tiedot muodostaisivat henkildtietolaissa tarkoitetun henkildtiedon. Jos ta-
pahtumailmoitukseen ei kirjata toimenpiteen kohteena olevan henkiliin tie-
toja siten, ettii hiinet voisi siit[ tunnistaa fiAtetiien esimerkiksi sukunimi,
henkilotunnus ja osoitetiedot kirjaamatta), niin kyseistii tietoa ei voida pitiifl
henkilOtietona vaan pelkkiinii kuvauksena tietyst6 tapahtumasta. Tiimtin si-
sSltdisiii tapahtumailmoituksia ei voida pitdii my<iskiiiin henkil<itietolain tar'
koittaman henkildrekisterinI, vaikka niita kasiteltiiisiin sdhkriisesti.
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Lakiehdotu&sen mukaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan sekii mytis

omajfiestyksenvalvontatapauksissa esimerkiksi ravintolan tai jiajestyksen-

valvojia tapahtumiin valittaviin yhdistyksen olisi seilytefiave tapahtumail-
moituksia viihintiiAn viiden nroden ajan niiden laatimispiiiviista. T:imiin jal-
keen tiedot olisi tuhottava.

Kun muu taho kuin turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltija on sdilytysvelvol-
linen, niin tapahtumailmoituksien sailyttiimistarve ehdotetun lain nojalla
perustunee llihinnl toimenpiteiden kohteena olevien henkildiden oikeustur-

van turvaamiseen. MaRan mielesti pakollinen viiden vuoden slilytysaika
on ylimitoitetnr tamlin tavoitteen turvaamiseksi. Jos toimenpiteen kohteeksi
joutunut tai tapahtumaa todistanut sivullinen vaatii asiassa poliisitutkintaa,

niin ilmoitus poliisille tehdiiiin varsin pian tapahtuneen jiilkeen eikii kuu-

kausien tai vuosien pi2istii. Poliisi voi ilmoituksen jiilkeen pyytiiii tapahtu-

mailmoituksen itselleen.

Ravintolan ollessa jiirjestyksenvalvojan ty6nantaja niin myds ravintolan tu-
lisi esityksen mukaan sailfteii toimenpideilmoituksia viiden vuoden ajan'

Tiima on ongolmallinen vaatimus, kun ottaa huomioon, ettl ravintola-alalla
toimii iso miitu2i lyhytikeisi5 yhtiditii. Ei ole mitenkiiiin poikkeuksellista, et-

t[ ravintola vaihtaa omistajaa useammankin kenan viiden vuoden aikana tai
ravintola toimii vain muutaman vuoden perustamisestaan. T2illaiseen toi-
mintaympliristddn sopii varsin huonosti vaatimus siitii, ettii ravintolayhtidn
olisi sailltettiive tapahtumailmoituksia periiti viiden ruoden ajan.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoihin kohdistuvan viranomaisvalvon-
nan vuoksi on aiheellista, ettii nliiden tulee seil),ft5a tapahtumailmoituksia
tietyn aikaa, mutta tiissiikin suhteessa viiden vuoden aikaa on pidettava tar-
peettoman pitkiinii.

MaRa katsoo, ette tapahtumailmoitusten vtihimmiiissiiilytysaikaa tulisi ly-
hentiiii viidestii kahteen vuoteen. Aika tulisi laskea tapahtuman kirjaa-
misajankohdan sijasta sen woden paettymiseste, johon tapahtumailmoitus

sijoittuu. Jos tapahtuma on siis kirjattu esimerkiksi rruoden 2015 alussa" tu-
lisi tapahtumailmoitus saillttee 201 7 loppuun asti. Tiimii helpottaisi kiiy-
t1nndn toimintaa ja mahdollistaisi sen, ette toiminnanharjoittaja voisi sa-

malla ke(aa poistaa kaikki tapahtumailmoitukset tiettyii wotta koskien, jos
tiimzi ei katso ko. vuotta koskevien tietojen kesittelylle enhii olevan tarvetta.

Esimerkiksi siihkdisestii jfiestelmiistii voisi vaivattomasti poistaa samalla

kertaa kaikki tiettyi vuotta koskevat tapahtumailmoitukset.

Ravintoloiden tarve kiisitellii menneite hpahtumailm oittjJ(Lsialiitlyy etenkin

anniskelun jatkoaikalupaan. Ravintolalle mydnnetteve a liskelun jatkoaika

on voimassa kerrallaan enintiiZin kaksi wotta' Ravintolan hakiessa anniske-

lun jatkoaikaa, aruriskeluviranomainen pyytlii poliisilta lausunnon voimas-

saolevan jatkoajan aikana tehdyistii ravintolaa koskevista poliisin merkin-
n6istii. Poliisin lausunnossa merkintdja voi siis ollajopa kahden vuoden

ajalta. Jos anniskeluviranomainen plytaa ravintolalta vastineen poliisin lau-
sunnosta, ravintola selvittM asiaa tahollaan muun muassa jiirjestyksenval-
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vojien tekemista kirjauksista jajatkossa siis myds ehdotuksen tarkoittamista
tapahtumailmoituksista.

MaRan mielestii yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun lain ei tulisi
velvoittaa tietojen havifiemiseen tietyn ajan jZilkeen. Tietojen kzisittelijalla
voi olla oman toiminnan ja jnrjestyksenvalvonnan tehokkuuden seuraami-
seksi tarpeen ktsitelle myos useita vuosiakin vanhoja tapahtumailmoituk-
sia.

Tapahtumailmoitukset eiviit muodosta henkildrekisteriii, jos niihin kirjataan
tietda siten, etta toimenpiteen kohteena olevat henkildt eiviit ole niista tun-
nistettavissa henkildtietolain tarkoittamalla tavalla. Tietojen poistamiseen ei
tassa tapauksessa ole henkildtietolakiin perustuvaa vaatimusta. Ja vaikka
kyse olisi henkilOtietolain tarkoittamista henkildtiedoista, niin s5ilytyksestii
ja poistamisessa tulee MaRan mielestii noudattaa henkil6tietolain mZiiiriiyk-

sil. Henkildtietolain 29 $:n mukaan rekisterinpitdjiin on ilman aiheetonta
viivytystii oma-aloitteisesti tai rekisteriiidyn vaatimuksesta oikaistava, pois-

tettava tai tiiydennetteve rekisterissii oleva, kiisittelyn tarkoituksen kannalta

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkildtieto. Henkil6-
tietolaki ei kuitenkaan vaadi hevi$iimftin tietoja, jos niiden k?isittelylle on

olemassa peruste henkildtietolain mukaan.

5. Toimintaohjeiden laatiminen

Lakiehdotuksen mukaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija olisi velvol-
linen laatimaan toimintaohjeet vartioimistehtiivien lisiiksi my6s jiirjestyk-

senvalvontatehteviin. Lakiehdotuksen mukaan turvallisuusalan elinkeinolu-
van haltijalle tulisi olla erilliset vartioimis- tai toimialuekohtaiset toiminta-
ohjeet olojen sita erityisesti edellyttiiessii. Esimerkkinii mainitaan, etta vel-
vollisuus tiillaisten ohjeiden laatimiseen voisi johtua esimerkiksi kohteessa

seilytettavisti vaarallisiin aineisiin liiuyvistii erityisriskeistii.

MaRa katsoo, ettl esimerkiksi ravintolaympiiristdssii toimittaessa turvalli-
suusalan elinkeinoluvan haltijan laatimien yleisten ohjeiden tulee lahbkoh-
tdisesti aina riittd{i. Anniskelupaikan haltija vastaa alkoholilain nojalla an-

niskelupaikan jfiestyksestii ja tehokkaasta valvonnasta. Anniskelupaikkoi-
hin, joiden toimintaan liittyy oleellinen riski esimerkiksi jiirjesryshairidista,

laaditaan jo nykyisin yksityiskohtainen anniskelupaikan omavalvontasuun-
nitelma. Omavalvontasuunnitelmassa kasitelliien anniskelun valvontaan,
jerjestyksenpitoon sekii jdrjestyksenvalvontaan liittyvia kysymyksiii. An-
niskelupaikan omavalvontasuunnitelmaa ovat velvollisia noudattamaan tar-
joilijat sekS ravintolassa toimivat omat ja turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan palveluksessa olevat jiirjestyksenvalvojat.

6. Henkil6stii- ja tyiivuorotiedostot sekii vuosi-ilmoitukset

Ehdotukseen on siirretty liihes sellaisenaan voimassaolevasta yksityisiI tur-
vallisuuspalveluita koskevasta laista seenndkset henkil6stdtiedoista ja ty6-
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vuorotiedostoista sek6 vuosi-ilmoituksien tekemisest6. Nama s6iinndkset

ovat aiemmin koskeneet vartioimisliikkeitii ja nyt niimii ehdotetaan laajen-

nettavaksi koskemaan my6s jiirjestyksenvalvontapalveluita tarjoavia yntyk-
siii.

MaRa toteaa, ettii lain jatkovalmistelussa tulisi selvittiie, onko siiiinndksiii
mahdollista keventiiii. Ilmoitusvelvollisuuksia ja muita toiminnanharjoitta-
jalle asetettavia velvoitteita tulisi arvioida kriittisesti hallinnollisen taakan

viihentiimiseksi. On tarpeen muun muassa arvioida, mitii tietoja viranomai-

sen on vllttiimiittii saatava wosittain jokaiselta turvallisuusalan elinkeino-

luvan haltijalta. Ehdotettu vuosi-ilmoituksen sistiltri vaikuttaa hyvin yksi-

tyiskohtaiselta. Valvovalla viranomaisella on laaja tietojensaantioikeus, ja
tarkempien tietojen pyytiiminen voitaisiin tarvittaessa toteuttaa pyytiimalle

tietoj a luvanhaltij alta.

7. Voimankiiyttiiviilineiden kertauskoulutus

Jfiestyksenvalvoja voi kantaa tehteviisseiin lain sallimia voimankiiytttiviili-
neit6. Voimankayttovelineiden kdytt06n koulutetaan jfi estyksenvalvoj an

peruskurssilla. Jtirjestyksenvalvojakorttia viiden vuoden jiilkeen uusiessaan
jiirjestyksenvalvojan tulee suorittaa myds jfiestyksenvalvojan kertauskou-

lutus. Kaasusumuttimen kantaminen edellyttf,ii ettii j fi estyksenvalvoja on

suorittanut sit6 koskevan erityiskoulutuksen.

Lakiehdotuksen mukaan jfi estyksenvalvoj an sallittuihin voimankiiyttdvii-
lineisiin lisiittdisiin teleskooppipatukka. Tiitii voimank[yttdviilinettii saisi

kuitenkin kantaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa

oleva jfi estyksenvalvoja. Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palve-

luksessa olevien jiirjestyksenvalvojien, jotka kantavat tehteviisseiin voiman-
kayttoviilineite, olisi myds kerran vuodessa suoritettava voimankayttdviili-
neiden kantamista koskeva kertauskoulutus (lakiehdotuksen 54 $ 3 mo-

mentti).

Ravintolassa toimivat jiirjestyksenvalvojat kiiyfttiviit tiilld hetkellE voiman-

kiyttdviilineini kiisirautoja. NiitA joudutaan keyttAmAAn kiinniotettavan hil-
litsemiseksi. Ne jfiestyksenvalvojat, jotka ovat suorittaneet kaasusumutti-

men erikoiskoulutuksen, Saattavat kantaa mukanaan myds kaasusumutinta.

Koska turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva jtirjes-

tyksenvalvoja voisi jatkossa kantaa myds teleskooppipatukkaa, niin on

ymmiirrettiiviiii, ettii heiltii vaadittaisiin jatkossa voimankiyttov[lineen ker-
tauskoulutusta. Vaatimus siitii, ettli kertauskoulutus on suoritettava vuosit-
tain, on kuitenkin liian tiukka. Voimankiiyttdkoulutuksen kertauskoulutuk-

sen aikaviiliii tulisi pidentii2i esimerkiksi kolmeen vuoteen, kun otetaan huo-

mioon, ettd jrirjestyksenvalvojan tulee t[m6n lisiiksi suorittaa normaali ker-

tauskoulutus viiden vuoden v[lein. MaRan mielestti kuusi eri kertauskoulu-

tusta viiden vuoden aikana on tarpeettoman usein.
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8. Jiirjestyksenvalvojan toimivaltuuksien tlismentiiminen

Lakiehdotuksessa tiismennettiiisiin jtujestyksenvalvojan toimivaltuuksia
nykyisestii.

MaRa pitiiii perusteltuna, ett[ jiirjestyksenvalvojien toimivaltuudet on kir-
joitettu oikeuksien muotoon vastaavasti, kuten on tehty esimerkiksi poliisi-
laissa poliisin toimivaltuuksien kohdalla. Jdrjestyksenvalvojalla olisi siten
jatkossa oikeus esimerkiksi piiiisyn est?imiseen tietyissii tilanteissa, mutta ei
velvollisuutta siihen. Ehdotuksen mukaan velvollisuus piiiisyn est?imiseen

on luonteeltaan absoluuttinen velvollisuus, joka sopii huonosti esimerkiksi
voimakeinojen kiiyttti<in liitettyjen puolustettavuuden ja suhteellisuusperi-
aatteen vaatimuksiin.

Lakiehdotuksessa todetaan, ettii lakiin ei edelleenktidn olisi tarkoitus sisiil-
lyftriA mahdollisuutta antaa henkildlle niin sanottua porttikieltoa jarjestyk-

senvalvoj an toimialueella. T?imiin vuoksi henkildn aiempi k[ytttiytyminen
tai varustautuminen ei saisi johtaa kategoriseen piidsyn estiimiseen. Ehdo-
tuksessa mainitaan, miss6 tilanteissa piiiisyn epiiiiminen aiemman ke$tey-
tymisen perusteella on perusteltua.

MaRa toteaa, ettfl stiflnndkset perustelut (46 $:n yksityiskohtaiset perustelut,
2kappale, "lisiiedellytyksend olisi se, ettii...".) ovat ristiriidassa s62inndksen

sanamuodon kanssa. Jiirjestyksenvalvojan tulee voida estiiE henkildn si-
siiiinpiitisy aiemman kegteygmisen perusteella, jos sen perusteella on
ep?iilt[vissii, ettii henkild vaarantaisi jiirjestystl tai turvallisuutta toimialu-
eella riippumatta siit6, millainen henkildn keytteyffminen tai varustautumi-
nen sisdiinpyrkimisvaiheessa on.

MaRa toteaa, ettii henkil<in sisiiiinpiiiisyn estiiminen aiemman kAyttaytymi-
sen perusteella on keskeinen keino viihentiiii hiiiri6tilanteita muun muassa
anniskelupaikoissa. Ravintolat haluavat luoda asiakkailleen viihtyistin pai-
kan nauttia ruoasta, juomasta ja hyvdst6 seurasta. Ravintoloille on tiirke66
minimoida riski siitii, ettii asiakkaat joutuisivat ravintolassa hdiritseviin tai
v6kivaltaisen kohtelun kohteeksi. Anniskelupaikkojen viranomaisvalvonta
on myds poikkeuksellisen tiukkaa ja anniskeluviranomaiset miidriiiiv[t her-
kiisti luvanhaltijalle seuraamuksia anniskelupaikassa tapahtuvista viikivalta-
tilanteista ja j6rjestyshliridistd. NAille tapauksilla on myds vaikutusta an-

niskeluluvan haltijan hakiessa anniskelun jatkoaikalupaa. Tehokas keino es-

tiiA htiridtilanteiden syntymistd on muun muassa se, ettd ravitsemisliikkeel-
lii on oikeus ev6td henkildltii sisiiiinpd6sy jirjestyksenpitoon liittyvista syis-
t6. Jos henkild on syyllistynyt ravintolassa hiiiritseviiiin tai viikivaltaisen
ktiyttiiytymiseen, ravintolalla ja sen jiirjestyksenvalvojalla on oltava oikeus
eviitii hiineltI sisiiiinpiiiisy ravintolaan. Vaikutusta tulee toki antaa sille, mi-
ten pitkii aika tapahtuneesta on, miten vakavasta tilanteesta on ollut kysy-
mys ja onko kyse ollut ainutkertaisesta vai toistuvasta kiiytdksestti. Yhden-
kin vflkivaltakohtauksen anniskelupaikassa aiheuttaneen henkildn sis6tin-
piiflsy tulee voida aina eviit{ jos toiminnanharjoittaja niin piiiittiiii.
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Lakiehdotuksessa on m6Eiritelty, missii tilanteissa jiirjestyksenvalvojalla on

oikeus poistaa henkild toimialueelta- Nykyiseen tapaan ehdotetaan sii6det-

t?iviiksi, ettn jiirjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa toimialueeltaan henki-
16, joka p&ihtyneenii hiiiritsee siellii jiirjestystii tai muita henkilititd tai vaa-

rantaa turvallisuutta tai uhkaavasti esiintyen, meluamalla, tai viikivaltaisuu-
della hiiiritsee sielld jiirjestystfl. Nykyiseen verrattuna laajennuksena olisi
se, ett[ jarjestyksenvalvojalla olisi oikeus poistaa henkil6 myds, jos hiin

muul la kayttaytymisel l52in h6iritsee siellii j 2irj estystfl.

MaRa toteaa, ettti anniskelupaikan jfiestyst6 koskevassa alkoholilain 23

$:ssii siiiidetiiiin, ettii asiakas, jonka pdihtymys on selviisti havaittavissq on

poistettava anniskelupaikasta. Anniskelupaikassa oleskelevan henkildn sel-

vii pdihtymys on siten myds poistamisperuste.

Lakiehdotuksen perusteluissa on annettu esimerkkejfl muunlaisesta k[ytt[y-
tymisestI, joka oikeuttaisi poistamaan henkil<in ravintolasta. Virtsaamista
wc-tilojen ulkopuolella oleva esimerkki tulisi poistaa perusteluista, koska

t?illaista keyfteytymistfl ei ravintoloissa tapahdu. Perusteluissa tulisi kuvata

vain sellaista asiatonta kiiyttaytymistii, joita voidaan jflrjestyksenvalvojan

toimialueella otaksua tapahtuvan. Esimerkkinii muunlaisesta hiiiritsevlst[
kayfteytymisestE voisi mainita sen, ett[ asiakas ryhtyisi siirkemliin ravinto-
lan omaisuutta.

MaRa pittia perusteltuna, ettti j Zirj estyksenvalvoj al I e siiiidetiiiin j atkossa oi-
keus rikoksesta epiiillyn kiinniottamiseen (50 $). Tarve turvautua kaikille
henkil<iille kuuluviin voimankiiytt6oikeuksiin ja oikeuttamisperusteisiin tu-
lee olla mahdollisimman viih6inen, kuten ehdotuksessa todetaan.

MaRalla ei ole huomautettavaa hyvflii jfi estyksenvalvontatapaa koskeviin
siiiinnriksiin (ehdotuksen 31,32,33 ja 3a $).

9. Yleisiitapahtumien jXrjestyksenvalvonnasta

Val itrcmaan I tihei syyt e en kuulw i s ta alue is t a

Laki mahdollistaa, ettii jiirjestyksenvalvojia asetetaan yleisdtapahtumaan ja
sen vdlittdm?iiin ldheisyyteen. Kun yleisdtapahtuma jiirjestetliin kaupunki-
alueella, niin tapahtuma-alueen liihettyvilla voi olla muiden elinkeinonhar-
joittajien tai yksityisten omistamia tai hallinnoimia alueita, kuten esimer-

kiksi piiivittZiistavarakauppa parkki- ja piha-alueineen. Tapahtumanjfiestii-
jiin vastuu jiirjestyksenpidosta ei MaRan niikemyksen mukaan voi ulottua
tiillaiselle toisen yksityisen toimijan hallinnoimalle alueelle (ellei nimen-

omaisesti ole sovittu siita, etta alue kuuluu tapahtuma-alueeseen). Valitetta-
vasti viranomaiset ovat kuitenkin tiettyjen tapahtumien kohdalla esittiineet

tiistEi poikkeavia tulkintoja ja vaatineet, etti yleisdtapahtuman jiirjestyksen-

valvojat puuttuisivat esimerkiksi viereisen kauppaliikkeen alueella tapahtu-

vaan luvattomaan kaupusteluun. Lakiehdotuksen perusteluissa tulee selke-
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esti todeta, ettajiidestyksenvalvojan asettaminen tilaisuuteenja sen viilit-
tdmaiin laheisyyteen ei tarkoita, ett[ jfiestyksenvalvojien jiirjestyksenpito-
vastuu ulottuisi myds edellii mainituille alueille.

Luvattomaan le iriytymise en puuttuminen

Yleisdtapahtumien jiirjestyksenvalvojat voivat valvoa jiirjestystii ja turvalli-
suutta vain maiiratylle toimialueella. Isojen yleis6tapahtumien osalta on-
gelmia on ilmennyt siine, etta osa tapahtumaan osallistuvista hen-kildistii ei
majoitu majoitusliikkeisiin tai leirintialueille, vaan he yrittiiviit leiriintyii
myds villisti tapahtuma-alueen lEhiymp?iristiidn. Tapahtumajiirjestiijiiii on
tietyissd tapauksissa ohjeistettu viranomaisten toimesta valvomaan my6s
tapahtuma-alueen ulkopuolella sitii, ette tallaista Iuvatonta leiriintymistii ei
tapahdu. Tiimii on ongelmallista, koska tapahtumanjiirjestiijiin henkildkunta
ei voi toimia jtrjestyksenvalvojina kuin mxlrAtyllii toimialueella. Isoihin
yleis6tapahtumiin liittyvan luvattoman leiriltymisongelman ratkaisemiseksi
tulisi tapahtumajarjestejien ja viranomaisyhteistyiin kautta ltiytii2i nykyistii
paremmat keinot. Vastuuta ei tule siilyttaa yksin tapahtumajiirjestiijiille, mi-
tA on detyissa tapauksissa ilmenny. Tapahtumanjiirjestajalle ja sen henki-
ldkunnalla ei lain nojalla ole tdlle hetkeltA keltannOssA tehokkaita keinoja
puuft ua kyseiseen ongelmaan.

Tilapci is t e n j rirj e s ty ks e nv alv oj i e n a s e t t amine n

Lakiehdotuksen mukaan poliisilaitos voisi nykyiseen tapaan hyviiksy2i tila-
paisia jiirjestyksenvalvojia kokoontumislain mukaiseen yksittiiiseen tilai-
suuteen tai saman jiirjestiijiin samassa paikassa jiirjestiimiin samanluontei-
siin tilaisuuksiin enintiiiin neljEksi kuukaudeksi yhden vuoden aikana (37

$). Ehdotuksen mukaan kouluttamattomien jfi estyksenvalvojien enim-
maismiizire suhteessa koulutettuihin jiirjestyksenvalvojiin olisi arvioitava
tapauskohtaisesti, eikii kiinteiiii suhdelukua voida tiimtin woksi asettaa.

MaRa pitif, kannatettavana, etti kokoontumislain tilaisuuksiin voi-
daan jatkossakin asettaa esitetyllii tavalla tilaplisifl jiirjestyksenvalvo-
jia, jotka eiviit ole suorittaneet jiirjestyksenvalvojakorttia. Erilaisten
isojen ja pienten yleis6tapahtumien jirjestiimisen mahdollistamiseksi on
valfliimatdnte, ettii tapahtumissa voidaan kiiwi?i myds tilapaisia jfujestyk-
senvalvojia.

MaRa toteaa, ettii varsinkin isojen tapahtumien tilapiiisten jiirjestyksenval-

vojien suhdeluku suhteessa kortillisiin jiirjestyksenvalvojiin on jatkuvasti

tiukentunut - tapahtumiin vaaditaan jatkuvasti enemmiin kortillisia jiirjes-
tyksenvalvojia. Tilanne on edenny jo siihen pisteeseen, etta varsinkin isoja
tapahtumia, jotka tuovat paljon verotuloja alueelle ja tydllistavAt monia ih-
misiii, on vaikea jiirjestdl taloudellisesti kannattavasti. MaRa toivoo, ettii
tapauskohtainen harkinta muodostuisi sellaiseksi, ettii se kannustaisi
tapahtumien j!irjestlmiseen eikii vaikeuttaisi sitfl. Harkinnassa tulisi ai-
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empaa enemmiin huomioida hallinnossa noudatettava suhteellisuusperiaate
vaarantamatta tietenktiiin tapatrtuman turvallista l6piviemist6.

Lisltietoja asiasta antaa lakimies Kai Massa, 09- 6220 2047.

Kunnioittavasti,

' Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Veli-Matti Aittoniemi
varatoimitusjohtaja

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualo-
jen elinkeino- ja tyomarkkinajlirjestd. MaRa edustaa hotelleja, kylpyl0iEt ja kuntoutumis-
keskuksia, viikko-osakeyrityksi6, leirintdalueita, ravintoloita, catering-yrityksi6, eines-ja
valmistuskeitti6itti, kahviloita, pubeja, ydkerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja eltimys-
puistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksid, luonto-
matkailuyrityksit, hiihtokeskuksia sek6 matkailun markkinointi- ja vdlityspalveluita tar-
joavia yrityksiii. MaRassa on 2 400 jlisentli, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan j{senyri-
tykset tyilllistavfit noin 60 000 henkilOii. Jdsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia eu-
roa.

toimitusjohtaja


