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Ita-Suomen aluehallintovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Sisaasiainministeri6n luonnoksessa yksityisie turvallisuuspalveluita koskevaksi

hallituksen esitykseksi ehdotetaan, efia sdddettaisiin uusi laki yksityisistii

turvallisuuspalveluista, johon sisallytetteisiin vartijoita, jerjestyksenvalvojia ja

turvasuojaajia koskevat saann6kset. Vartioimisliiketoiminta pidettdisiin edelleen

luvanvaraisena, mutta my6s jerjestyksenvalvojatoiminta tulisi luvanvaraiseksi erein
poikkeuksin.

Alalle tulisi yksi turvallisuusalan elinkeinolupa, joka olisi yhteinen kaikille

turvallisuusalan elinkeinoille. Elinkeinonharjoittaja voisi harjoittaa samalla luvalla sekd

vartioimisliiketoimintaa etta jerjestyksenvalvojatoimintaa.

Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat saannokset vastaisivat padosin nykyi$e
varlioimisliikelupaa koskevia saann6ksia. Luvan my6ntaisi Poliisihallitus, joka voisi

my6s muuttaa luvan ehtoja ia rajoituksia seka peruuttaa luvan. Yksityisten

turvallisuuspalvelujen valvonnasta vastaisivat Poliisihallitus ja paikalliset

poliisilaitokset. Vartijaksi, jarjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hakevat

hyviiksyisi hakijan kotikunnan poliisilaitos.

Kyseessa olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ei ole pyydetty

aluehallintovirastojen lausuntoa. Ita-Suomen aluehallintovirasto on saanut tiedon

lausuntokienoksen aiankohdasta sisaasiainministeri6n sahkoisesta tiedotteesta ja

ministeri6n intemet-sivuilta.

Ite-suomen aluehallintoviraslo kannattaa luonnosesitysta ia lain tavoitteena olevaa

yksityisid tuwallisuuspatveluja koskevan lainseadannon selkiyttamista ia
keskittemista yhteen lakiin. Taki kautta myos yksityisen turvallisuusalan
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tyontekijoiden toimivaltuudet selkiytyvat ja yhdenmukaistuvat. Timd liiftyy

kansalaisten perusoikeuksion turvaamiseen yhtenevin perustein samanluonteisissa

kaytennOn elaman tilanteissa.

Kuten luonnosesityksessa todetaan, yksityisten turvallisuuspalveluj€n toiminta
yhdistetean monesti rikosriskien ja muiden tahallis€sti aiheuteftujen

turvallisuusriskien toriuntaan, mufta myos muut turvallisuuden osa-alueet on otettava

huomioon.

Ita-suomen aluehallintoviraston poliisitoimen vastuualue vastaa seka ftd'Suomen ia
Etela-Suomen aluehallintovirastoien toimialueilla varautumisen ia valmiussuunnittelun
yhteensovittamisesta poliisitoimen osalta seka poliisin vastuualue€lle kuuluvasta

alueellisesta yhteistyOsta.

Itd-suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella

toimivan Elinkeinovalvontayksik6n vastuulla on toimialueensa alkoholilupahallinto ja -
valvonta seke kilpailu- ja kuluttaja-asiat. Aluehallintoviraston pelastustoimen ja

varautumisen vasluualue vastaa muun muassa aluehallintoviraston toimialueen
pelastustoimesta, varaufumisesta ja valmius- ja turvallisuussuunniftelusta.

Aluehallintovirasto pitaa hyvana ehdotettua jariestyksenvalvojien toiminnan

luvanvaraistamista, koska lupa- ja valvontamenettely on omiaan parantamaan

mahdollisuuksia puuttua mahdollisiin iarjestyksenvalvonnan ja rikollisen toiminnan

yhteyksiin ja ehkaisemaan kilpailutilanteen vaaristymista, harmaan talouden kasvua
ja turvattomuuden lisaan$mista ravintoloissa. TAlld hetkellii jiirjestyksenvalvontaa

harjoittavien yritysten johto- la taustahenkilot ovat valvontaviranomaisten kontrollin

ulottumattomissa.

Luonnosehdotuksen 98 $:n mukaan Poliisihallituksen apuna on neuvoa-antava

turvallisuusalan neuvottelukunta. Poliisihallitus maarea neuvottelukunnan jasenet ja

siina tulee olla edustettuina turvallisuusalan kannalta keskeiset hallinnonalat sekl
elinkeinoelama, ty6nanta,at, ty6ntekijat ia kuluttaiat.

Itd-suomen aluehallintovirasto katsoo, etta turvallisuusalan neuvottelukunnassa tulee

olla edustus aluehallintovirastoista, koska aluehallintovirasto on keskeinen

turvallisuuden ia varautumisen viranomainen toimialueellaan senkin jdlkeen, kun
poliisitoimen vastuualueet lakkaavat aluehallintovirastojen yhteydesta. TAmin j{lkeen

nykyinen aluehallintovirastojen ia poliisin yhteislyo on jadestefiava uudesta

leht6kohdasta.

Mikkelissa, 27. paivene helmikuuta 2013
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