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perusteluissa nimetty lainseedannon tietynasteinen sekavuus: jarjestyksenvalvojia kos-
kevaa seanteva on haiallaan useissa eri laeissa. Tama vaikeuttaa selkeen kokonaisku-
van saamista alan seantelystal. Toimivaltuuksia koskeva saantely perustuu myos osin
viittausseanndksiin ilman, efte toimivaltuuksia olisi selkeasti kirjoiteftu lakain. Lakiuudis-
tuksessa t6me ongelma poistuisi, joten uudistus on tefie osin perusteltu.

Ehdotettujen muulosten osalta poliisiasiain neuvottelukunla toteaa seuraavaa. Vartijoi-
den ja jarjestyksenvalvojien toimivaltuuksia ehdotetaan tasmenneteviksi. Vartijalle esite-
taan muun muassa oikeutta vapauftaa rikoksen perusteella kiinniotettu henkild erein
edellytyksin. Vartijan kiinniotto-oikeutta ehdotetaan tasmennettavgksi 6iten, etta vartija
voisi tietyin edellytyksin poliisimiehelle luovuttamisen sijasta vapauttaa rikoksesta epaiL
lyn kiinniotetun. Tarkoituksena ei olisi luopua kiinniotetun mahdollisesta rangaistusvas-
tuusta, \raan talhisissa tilanteissa poliisi esifleisi henkilolle rangaistusmaerdysvaatimuk-
sen jelkikateen. Kiinniotetun vapauttaminen olisi poikkeuksellinen toimenpide ja vaatisi
eraiden edellytysten tayttymista. Vapauttaminen voisi joissakin tilanteissa olla olosuhteet
huomioiden iarkevin ratkaisu ja vartijan uusi oikeus siten perusteltu.

Varluakoulutus pidennetean 100 tunnista 120 tuntiin, mika on parannusta entiseen sa-
moin kuin poliisin luvalla aselettavan jarjestyksenvalvojan koululus pidennys '132 tunnis-
ta 152 tuntiin. Koulutuksen lisaeminen on hwa datus. Esityksen perusteluissa todetaan,
efla koulutusjarjestelyt ovat osoittautuneet kaytannosse toimiviksi ia nykyiseen lakiin pe-
rustuvilla jarjestelyilla on pystylty takaamaan toisaalta koulutuksen riffieva taso ja toisaal-
ta riittaven monipuoliset mahdollisuudet sen iarjestemiseen.

Toiminnan valvonnan lakia on jarkevaa, efia jarjestyksenvalvoiatoiminta ehdotetaan
seedettevaksi luvanvaraiseksi erain poikkeuksin ja etta vartioimisliiketoiminta pidetteisiin
edelleen luvanvaraisena.

Lakia poliisin sailyflamien henkiloiden kohtelusta ehdotetaan muutetlavaksi siten, ette
poliisilaitokse( voisivat ar(aa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtavien suorit-
tamisesta myos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin raiattujen edel-
lytysten ttlytyesse. Tehtavissa voitaisiin kayftae vartiiaksi hwaksyttyje henkiloita, jotka
olbivat saanee{ sisaasiainministeri6n maarittamat vaaiimukset tdyttAvan erityiskoulutuk-
sen tehtevadn. Poliisiasiain neuvottelukunta pft6a tarkeana kansalaisten oikeusturvan to-
teutumisen ja perustuslain 124 $:n hengen mukaisen toiminnan varmislamista yksityis-
ten vartijoiden keyt ossa.

Lakiesityksessa todetaan, €fia paasaentoisesti poliisin kiinniottamien piiihtyneiden sekd
pidetettylen ja vangittujen henkiloiden vartioinnista vastaisivat kuitenkin edelleen valtion
vi*amiehet eli virkasuhteiset vartilat. Yksityisia varti,oita voitaisiin kayflaa myos samaan
aikaan virkamieEvartioiden kanssa.

Lakiesityksesse ehdotetaan myos, efte jerjestyksenvalvojalla olisi oikeus estea henkilon
paasy toimialueelleen tietyin edeltytyksin, mutta ei velvollisuutta siihen. Jar.iestyksenval-
vojan tekema henkilon kiinniottaminen laas olisi luonteeltaan poikkeuksellinen toimenpi-
de. Se tulisi kyseeseen silloin, kun henkilon poistumisen estaminen hanen luovutiami-
sekseen poliisille olisi velttemet6ntii. Sail66notto on laHokohtaisesti pidett€iva hyvin
poikkeuksellisena toimena. Toisaalta sai6ssap o-oikeudesta ei voida kokonaan luopua.
Poliisiasiain neuvottelukunnan mielesta myos tesse toiminnassa on korostettava seka
toimenpiteen kohteena olevien kansalaisten etta iarjestyksenvafuojan oikeusturvan to'
teutumists.
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Turvasuojaustoiminnan osalta ehdotetaan, eta poliisin turvasuojaalaksi hyv{ksyneile
henkilolle myonn€ttavA turvasuojaajakortti sidottalslin henkilon ty6suhteeseen tur-
vasuojausliikkeesse tai tamen toimintaan hwekymisttl edellyttdvia turvasuojaustehEvia
suorittavana ammatinharjoittajana. Hwaksymis€ €dollyttevi$e tuNasuojaustehEvis6e
toimivan henkilon kanssa tekemisissa obva taho voisi nain turvaEuojaajakortista peeteL
B, kenen intresseissa tuNasuojaaja toimii, m e poliisiasiain n€uvottelukunta pitea Ur-
keena.
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