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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisisti turvallisuuspalveluista ja
erdiksl siihen liittyviksi laeiksi

Sisdasiainministeri6 on pffinyt tyri- ja elinkeinoministerion lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisistd turvallisuuspalve-
luista ja erdiksi siihen liittWiksi laeiksi. Tyo- ja elinkeinoministerid esittid
lausuntonaan seuraavan.

Yleistd

Esityksessd ehdotetaan sfiSdettivdksi uusi laki yksityisistd turvallisuus-
palveluista, loka korvaisi voimassa olevan yksityisistd turvallisuuspalve-
luista annetun lain (28212002)- Nykyisessd laissa yksityisilld turvalli-
suuspalveluilla tarkoitetaan vartioimisliiketoimintaa ja turvasuojaustoi-
mintaa. Jiriestyksenvalvojatoiminnasta on puolestaan sdAdetty useissa
laeissa ja asetuksissa. Vartioimisliiketoiminnan harjoittaminen edellyttdd
Poliisihallituksen myontdmdi lupaa. Sen sijaan jdrjestyksenvalvojatoi-
minnan harioittamiseen ei vaadita lupaa. Jdrjestyslaissa (61212003) tar-
koitettuja jdrjestyksenvalvontatehtiviS voi kuitenkin ottaa hoitaakseen
ainoastaan vartioimisliikkeet. Ttilloin jdrjestyksenvalvojalla on oltava
myos hyviksyminen sekd jdrjestyksenvalvojaksi ettd vartijaksi. Tur-
vasuojaustoim intaa ei ole sd6detty luvanvaraiseksi el inkei noksi.

Esityksen tavoitteena on nykyisen vartioimisliike-, jdrjestyksenvalvoja- ja
turvasuojaustoimintaa koskevan lainsiddinndn selkeyttdminen, Tyo- ja
elinkeinoministerio kannattiaa esityksessd ehdotettua sddntelyn keskit-
tdmistd uuteen lakiin. Voimassa olevan lainsddddnnon ongelmana on
erityisesti jirjestyksenvalvojia koskevan sddntelyn hajanaisuus.

Ehdotuksen mukaan vartioimisliiketoiminnan harjoittaminen olisi edel-
leen luvanvaraista. Esityksessd jdrjestyksenvalvojatoiminta ehdotetaan
sdddettivdksi luvanvaraiseksi tietyin osin. Nykyinen jdrjestyksenvalvojis-
ta annettu laki (533/1999) ehdotetaan kumoftavaksi. Turvasuojaustoi-
minnan sddntelyn osalta on pdddytty ehdoftamaan nykyisen oikeustilan
sdilyttdmist6. Uudessa laissa siiddettiisiin erityisestd turvallisuusalan
elinkeinoluvasta, joka olisi kdsitteenii kokonaan uusi ja olisi yhteisnimi-
tys ehdotuksessa luvanvaraisiksi ehdotettujen elinkeinojen harjoittami-
seen myonnetyille luville.
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Jerjestyksenvalvojien vefifteminen yleiseen kokoukseen tai yleisotilai_
suuteen

Ehdotuksen 26 S:n 
.1 momentin mukaan ansiota*oituksessa tapahtuva,

toimeksiantoon perustuva jar.iestyksenvalvojien velittaminen edellyttaisi
turvallisuusalan elinkeinolupaa. pykdliin 2 momentin mukaan yhd'istys_
laissa 

_ 

tarkoitettu yhdistys voisi kuitenkin itman tupaa vatift:ia iarjesik_senvalvojia yleiseen kokoukseen tai yleisdtilaisuuteen. (Mom;niin pe-
rusteluissa on lapsus "vdlittda jarjestyksenvalvoiia yleiseen kokoukseen
tat ytetseen kokoukseen".)

Tyii- ja elinkeinoministeri<j kiinnittiid huomiota siihen, ettai 26 g:n 2 mo_
mentin poikkeusseannds - oikeus harjoinaa jdrjestyksenvalvoiien val[_
temista ilman lupaa - perustuu siihen, onko toiminnanharjoiftaja yhdistys
vai ei. Sd6nn<iksen rajaaminen koskemaan vain yhdistysiaisj tarkoitet-
tuja yhdistyksia on varsin ongelmalllnen. Jos luvanvaiaisuus ei koskisi
yhdistyksie, muut yhteisdt asetettaisiin eri asemaan yhdistyksiin verrat-
tuna.

Momentin perustelujen mukaan,viittaus yhdistyslain mukaiseen yhdis_
tykseen rajaa esitetyn poikkeuksen ulkopuolelle-sellaiset yhteisi:t, joiden
tarkoiluksena on voilon tai muun vdlitt6man taloudellisen edun hankki-
minen siihen osalliselle tai ,onka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on
paaasiassa taloudellinen.' Teman osalta ministerio huomauttaa, ettei
momenttia ole rajattu koskemaan yhdistyksid, joilla on yksinomaan
yleishyodyllinen tarkoitus ja ettd my6s yhdistyksei voivat haioinaa elin_
keinotoimintaa.

Elinkeinon harjoittamista koskevassa lainseadenndsse elinkeinonharjoit-
tajalle asetetut vaatimukset maaratyn oikeudellisen muodon vatitsemi-
sesta ovat laht6kohtaisesti kiellettyje. perustuslain 1g S:ssa turvattuun
elinkeinovapauteen sisdltyy my6s se, eftli jokaisella on 

-oikeus 
valita se

elinkeinon harjoittamisen muoto, iolla hin haluaa hankkia toimeentulon_
sa. Ehdotuksen 26 S:n 2 momentti, jonka perusteella kaikki muut yhtei-
s6t paitsi yhdistyslaissa tarkoitetut yhdistykset tarvitsisivat tuvan lirles-tyksenvalvojien v6littdmiseen yleiseen kokoukseen tai yleisdtilaisuuteen,
on ministerian mieleste perustuslain vastainen.

Ehdotuksen 26 $:n 2 momentin perusteluista kdy ilmi, ettd momentissa
ta*oitetussa sedntelyssd olisi kyse muusta kuin immattimaisesta jarjes_
tyksenvalvojien valittamisesta. perusteluista saa sellaisen kdsitykien,
ette luvanvaraisuuden ulkopuolelle olisi tarkoitus raiata satunnainen jar_
jestyksenvalvojien. valafiaminen yleiseen kokoukseln tai yleisiitilaisuu_
teen. Jos tarkoituksena on se, etta kertaluonteiseen .ia hyvin harvoin
toistuvaan jarjestyksenvalvojien vdlittdmiseen ei tarvita lupaa, 2 mo-
mentti tulisi muotoilla niin, etta lupaa ei vaadittaisi edelld iarkoitettuun
satunnaiseen toimintaan.

Jiirjestyksenvalvontaa koskevat meeribhet

Lakiehdotuksen 2 g sisiilt?iti tuetteton laissa kaytetyista maer elmista.
Ehdotuksen 2 $:n g kohdassa on jarjestyksenv;lvoiatoiminnan m6ari-
telmd. Jdrjestyksenvalvoiatoiminnalla tarkoitetaan jariestyksenvalvojien
asettamista jerjestyksenvalvojan toimialueille ja jarjestyksenvalvojien vd-
littdmiste. Jdrjestyksenvalvojalla tarkoitetaan 2 g:n 10 kohdan mukaan
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henki6a, jonka tehtavana on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan paF
veluksessa tai muutoin yllEipitaa jerjestysta ja turvallisuutta sek5 estaa
rikoksia ia onnettomuuksia loimialueellaan.

Ehdotuksen 26 $:n 3 momentin mukaan lain 28 $:n 'l momentin 2 koh-
dassa ja 30 $:ssa tarkoitettua jarjestyksenvalvoiatoimintaa saa harjoittaa
vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltiia. Ehdotuksen 28 g:ss6 s6dde-
taen jarjestyksenvalvojan asettamisesta ja 30 S:ssa iariestyksenvalvojan
asettamisesla poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi. Ty6- ja elinkeinomF
nisteri6 pitiie 26 S:n 3 momenttia lakiteknisesti ongelmallisena, koska
siind kaytetaen kesitettii 'jar.iestyksenvalvojatoiminta", joka on maaritelty
2 $:n 9 kohdan mukaan siten, efta maaritelma kattaa paitsi jarjestyksen-
valvojien asettamisen myos jarjestyksenvalvojien v6littimisen. Ehdotuk-
sen 2 S:n 9 kohdassa kiiytefiy jerjestyksenvalvoiatoiminnan maaritelme
sitoo lain kirjoittajaa. Jos tdmdn meeritelman jiilkeen laissa esiintyy
mdiiritelty kasite, kasite tulee voida korvata maaritelmiilld ilman, ettii
tekstin merkityssisdlto muuttuu.

Ehdotuksen 2 S:n luettelossa on siis jerjestyksenvalvojatoiminnan ja jdr-
jestyksenvalvojan maaritelmat. Pykalan luettelosta puuttuu jariestyksen-
valvontatehtavan maaritelme, vaikka jarjestyksenvalvontatehtavan kasi-
tefie kaytetean muun muassa ehdotuksen 36, 40, 54, 57 ja 104 S:sse.
Tyo- ja elinkeinoministerid kiinnittaia huomiota mytis siihen, efie jarjes-
tyksenvalvontaa koskevat m5eritelmat eivat ole lakiteknisesti yhtenevdt
ehdotuksen vartioimista koskevien maaritelmien kanssa: yarlioim,sfeh-
Uiv e I ii la*oilelaan omaisuuden vartioimista, henkilon koskemattomuu-
den suojaamista seki rikoksen paljastamista samoin kuin naiden tehta-
vien valvomista (2 S:n 2 kohta). Vartioimisliiketoiminnalla tarkoitetaan
ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa
vaftioimisteftevien hoitamista (2 $:n 1 kohta). Vartijalla tarkoitetaan sita,
joka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa suorittaa yar-
tioimistehbvie (2 $:n 6 kohta).

Ehdotuksen luvanvaraista jarjestyksenvalvojatoimintaa koskeva seente-
ly poikkeaa siit5 selkeasta mallista, jolla luvanvarainen vartioimisliike-
toiminta on ehdotuksessa saannelty. Sen sijaan ette ehdotuksessa jar-
jestyksenvalvojatoiminnalla tarkoitettaisiin ansiotiarkoituksessa suoritet-
tavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa .iarjestyksenvalvontateht6-
vien hoitamista, luvanvaraisuus on 26 $:n 1 momentissa rajattu koske-
maan vain.idr,estyksenvalvojien vdlittemistd, vaikka 2 S:n 'l kohdan ja 26
S:n 1 momentin perustelut vastaavat pitkalti toisiaan-

Tyd- ja elinkeinoministerio katsoo, etta jariestyksenvalvontaa koskevien
kasitteiden selkeyttdmiseksi ja jerjestyksenvalvojatoiminnan luvanvarai-
suuden alan tdsmentdmiseksi lakiin tulisi ottaa jdrjestyksenvalvontateh-
tdvdn mddritelmii. Lisaksi perusteluissa tulisi tema kasite seliftaa samal-
la tavalla yksityiskohtaisesti kuin on menetelty vartioimistehtaven koh-
dalla.

Ehdotuksen 108 $:n 2 momenttia tulee my6s ta*istaa kesitteiden osal-
ta. Momentissa on kaytetty epetasmallisia kesitteite "muu iarjestyksen-
valvojia valittava" ja larjestyksenvalvojapalveluja toimittava".
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Turvasuojaustoiminta

Esitysluonnoksen perusteluissa on arvioitu voimassa olevaa tur-
vasuojaustoimintaa koskevaa saantelya. Perustelujen mukaan (s.11)
"saantelyn tavoitteessa - siina, etta tietyisse luottamuksellisen tiedon
saannin mahdollistavissa turvallisuustehtavissa ry6skentelevat henkildt
on saatu poliisin valvonnan piiriin - on onnistuftu. Yhteiskunnan intressit
turvasuoiauksen suhteen liiwvat nimenomaan alalla tyoskentelevien
henkil<iiden valvontaan. Toisinaan on esitetty, etta lainsaedenn6lla olisi
saanneltava myds turvasuojaajien koulutusta. Turvasuoiaajien koulutuk-
seen ei kuitenkaan liity vastaavaa yhteiskunnallista intressie kuin esi-
merkiksi vartijoiden,a jeriestyksenvalvojien koulutukseen."

Lakiehdotuksen 4 luvussa on turvasuojaustoimintaa koskevat saennok-
set. Ehdotuksen 59 S:ssii seade6en turvasuojaajaksl hyvdksymista
koskevista vaatimuksista. Vartijasta ja jarjestyksenvalvojasta poiketen
pykiliss6 ei esiteta turvasuoiaaialle hyveksymisen edellytyksend koulu-
tusvaatimuksia. Kuitenkin ehdotuksen 60 $:n perusteella hakijan koti-
kunnan poliisilaitos voisi liittdd erityiseste syysta turvasuoiaajaksi hyvek-
symiseen koulutuksesta lohtuvia ehtoja ia rajoituksia. Ty6- ja elinkeino-
ministeriiin mielestii tAlloin on ongelmallista, etta kullekin paikallispoliisil-
le annetaan oikeus asettaa turvasuojaajaa koskevia koulutusvaatimuk-
sia, vaikka laissa ei ole niistd mittidn saadetty. Jotta hakijat voisivat luot-
taa siihen, etteiviit hyveksymiset ole mielivaltaisia, siiSntelyd tulisi tafia
osin larkislaa.

Toiminta yli rajojen

Ehdotuksen 59 S:n 2 momentin mukaan turvasuojaaiaksi hyvriksyy haki-
jan kotikunnan poliisilaitos. Vastaavasti hakijan kotikunnan poliisilaitos
pddttiS va(ijaksi hyvaksymisesta (8 g:n 2 mom.) 1a jiirjestyksenvalvo-
jaksi hyvdksymisesta (35 S:n 3 mom.). Ehdotukset perustuvat silte aja-
tukselle, ettd hakUat ovat Suomessa vakinaisesti asuvia henkil6ita.

Esityksen .,atkovalmistelussa tulisi kiinnittae huomiota siihen, etta hyvek-
symista voi hakea myds toisessa ETA-valtiossa vakinaisesti asuva hen-
kiki yksityisen2i elinkeinonharjoittaiana tai toiseen ETA-valtioon sijoittau-
tuneen yrityksen palveluksessa olevana tyontekijane. Toisaalta tallaisel-
la henkilijllZi voi olla toisessa ETA-valtiossa mydnnetty ammattipiitevyys.
Kyse on vaatimusten ia niiden vaslaavuuden hyvaksymisen seka asia-
kirjojen vastaavuuden ja niiden hyveksymisen taustalla olevasta EU-
oikeuden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta.

T u rual li su u sa I an e I i nke i nol u pah a kemu s

Lakiehdotus ei sisalla saenndksia turvallisuusalan elinkeinolupahake-
muksen tietosisallosta ja sen liitteista. Tosin ehdotuksen 72 g:n 2 mo-
mentissa hakemusmenettelyn osalta saedettdisiin, efle turvallisuusalan
elinkeinoluvan hakUan tai haltuan on jiittiiessiidn hakemuksen luvan
saamiseksi tai vdlitt6mdsti sen jdlkeen tehtdva Poiiisihallitukselle hake-
mus vastaavan hoitajan hyvaksymiseksi.

Ehdotuksen 70 S:ssa saadetaan muutosilmoituksista. PykdlSn 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa on mainittu niita tietoja, jotka ty6- ja elinkeinomi-
nisterion kasityksen mukaan tulisi muun muassa ilmoittaa lupaa koske-
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vassa hakemuksessa. Ehdotuksen 69 S:std kiiy ilmi, ette hakemuksessa
olisi mainittava toiminnan laajuutta seka toimipaikko.ia ja niiden sijaintia
koskevat tiedot. Hakemuksessa tulisi myos ilmoittaa, mita toimintaa ha-
kila aikoo harjoittaa, koska perustelujen mukaan (s.17) "elinkeinonhar-
joittaja voisi periaatteessa harjoittaa samalla luvalla seka vartioimisliike-
etta lupaa edellyftavaa jdrjestyksenvalvo.iatoimintaa. Lupa voitaisiin kui-
tenkin rajoittaa koskemaan vain jompaakumpaa toimintaa." Ministeriij
ehdottaa, etta laissa saadeftaisiin niist5 tiBdoista, joita turvallisuusalan
elinkeinolupahakemuksen tulee siseltaa.

Perustuslain 10 $

Ehdotuksen 108 S koskee tapahtumailmoatusta, joka vartijan ja jdries-
tyksenvalvojan tulee laatia vartioimis- ja jarjestyksenvalvontatehtdvissd
(pykelassa'vartioimis- ja jiirjestyksenvaryo,fatehtdvissa) havaituista
kiinniottamiseen tai voimakeinojen kayttddn johtaneista tapahtumista.
Tapahtumailmoitukseen saadaan kirjata toimenpiteiden kohteena ollei-
den sukunimi, etunimet, henkil<itunnus ja osoitetiedot. Tapahtumista
muodostuu henkilotietoja sistiltdvd rekisteri. Sama koskee ehdotuksen
80 S:ssa mainittuja henkil<lstci- ja ty6vuorotiedosloja.

Edell2i mainitut ehdotukset koskevat henkiltitietojen kasiftelya ja ovat silen
merkityksellisia perustuslain '10 5:n kannalta. Pykalan 1 momentin mukaan
henkiliitietojen suojasta sdddetidn tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokun-
nan vakiintuneen kaytanniin mukaan henkilotietojen suojan kannalta larkei-
ta saantelykohteita rekisteroinnissa ovat ainakin rskisterdinnin tavoite, rekis-
te16itavien henkiliitietojen sisaltii, niiden sallitut kayttdtarkoitukset tietojen
luovuletlavuus mukaan luettuna seka tetoien sailytysaika henkilorekisteris-
sa ja rekisteroidyn oikeusturva. Naiden seikkoien saentelyn lain tasolla tulee
olla kattavaa ja yksityiskohtaista (ks. esim. PoVL 19/2012 ja siine viitatut
PeVL:n lausunnot). Koska ehdoletut saannokset ovat tarkeite perustuslain
10 S:n kannalta, myos naiden sdinnosten suhdetta perustuslakiin on arvioi-
tava esityksen saatamisjarjestysta koskevassa jaksossa.

Sihlymdsiiiinnds

Ehdotuksen 117 S:n 4 momentti sisaltea siinymesainn<iksen. Ministerio
ehdottaa, efle saennosta muutettaisiin esimerkiksi seuraavasti: Se, yoka
fimdn lain voimaan tullessa haioittaa /ain 26 S..ssi, tarkoitettua lupaa
edellyflevaie bimintaa ja jaka fekee x $:ssd larkoitetun lupehakemuksen
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, saa jatkaa toimintaan-
sa ilman lupaa, kunnes luvan mydn6mis6 koskeva asia on ratkaistu.

Muita huomautuksia

S. 30: Ehdotuksen 8 $:n 1 momentin perusteluja tulee ta*istaa siten, et-
ta yleisen eliikeikdrajan si.iasta tulee kayttea ilmaisua "elekeian yldraja".

S. 59: Ehdotuksen 51 S:ssa saedetaen jdrlestyksenvalvojan oikeudesta
turvallisuustarkastukseen. Pykalan 1 momenlin perustelujen mukaan
"tarkastuksessa tulisikin pyrkia muun muassa siihen, etta tarkastuksen
suorittaisi eri sukupuolta oleva henkilo". Vastaavalla tavalla kuin sivulla
36 on perusteltu vartiian oikeutta turvallisuustarkastukseen, 51 S:n 1

momentin perusteluja tulisi oikaista siten, ette "tarkastuksen suorittaisi
samaa sukupuolta oleva henkilti".
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S. 74: Ehdotuksen 79 S:n 3 momentin mukaan turvallisuusalan elinkei-
noluvan haltijalla saa olla palveluksessaan yksi valiaikainen vartUa jo-
kaista alkavaa kolmea koulutuksen saanutta valtioimistehtavia suoritta-
vaa vartijaa kohti. Momentin perustelujen mukaan ,ios esimerkiksi vii-
meksi mainittujen vartuoiden meara olisi nelja, valiaikaisia vartijoita voisi
olla kaksi." Ministerion miele$a momentissa olevaa ilmaisua r,,alkavaa

kolmea' tulisi tulkita siten, ete jos koulutuksen saaneita varti.ioita olisi
kuusi, vdliaikaisia vartiioita voisi olla kaksi.

S.101: Esityksen perustelujen mukaan 'merkittavdd .julkisen vallan kayt-
t6e sisaftavia tehtevia voidaan kuitenkin antaa vain yksityiselte.,, Edeita
mainittuja tohtavid voidaan kuitenkin perustuslain 124 S:n mukaan antiaa
vain viranomaaselle.

Laki henkildlietojen kasittely e pofiisitoimessa

Ehdotuksen 85 S:ssa saadetaan turvallisuusalan valvontatiedoista. py-
kelan toisessa vi*keessa on viittaussadnnds, jonka mukaan turvalli-
suusalan valvontatiedoista saadetaan tarkemmin henkil<itietojen kiisitte-
lysta poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003). Mainitun lain 3 S:n 3
momentin 6 kohdan mukaan tietojarjestelmaen saadaan tallettaa yksi-
tyisisti turvallisuuspalveluista annetussa laissa (28212002) ja jarjestyk-
senvalvojista annetusse laissa (533/1 999) potiisilb saedettyjen ienUivien
suorittamiseksi tarpeelliset tiedot yksityisiste turvallisuuspalveluista an-
netussa laissa ia sen nojalla annetuissa tarkemmissa seannoksissa tar-
koitetusta hakemuksesta, paatdksesta, kortista, poliisin toimenpiteesta,
esteeste, huomautuksesta, ilmoituksesta ja tarkastuksesta seka je4es-
tyksenvalvojista annetussa laissa ja sen noialla annetuissa siiiinntjksis-
sa tarkoitetusta hakemuksesta, paat6ksesta, luvastia, kortista, poliisin
toimenpiteesta, esteesta, huomautuksesta ia ilmoituksesta (turvallisuus-
alan valvontatiedot).

Nykyisen yksityisiste turvallisuuspalveluista annetun lain ja jarjestyksen-
valvojista annetun lain kumoamisesta johtuen hallituksen esityksessa tu-
lisi ehdottaa muutettavaksi myos henkilotieto,en kasittelysta poliisitoi-
messa anneftua lakia.

ylijohtaja


