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Sisäministeriön poliisiosasto on pyytänyt Suomen Turvaurakoitsijaliitolta (STL) lausuntoa yksityistä 

turvallisuusalaa koskevista asetusluonnoksista. STL esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Yleistä 

Toteamme, että liitto keskittyy kommentoimaan turvasuojaustoimintaa kohdistuvia osioita ja vain joitain 

muita yleisluontoisia lisäkommentteja muihin kohtiin. 

Toteamme uuden lakiesityksen kuten myös uusien asetusten osalta, että ne ovat lähtökohdiltaan hyviä ja 

tarpeellisia ja alamme kannalta tervetulleita muutoksia oikeaan suuntaan. 

Tavoitteet 

Haluamme tässä todeta, että yhtenä tärkeänä keinona STL:n tavoitteiden saavuttamiseksi on alan 

näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen parantaminen 

sekä alan tunnettuuden lisääminen näyttötutkintojen ja koulutuksen kautta. Koulutusvaatimusten 

lisääminen vastaavan hoitajan koulutuksen kautta vahvistaa alan lainsäädännöllistä tuntemusta ja parantaa 

yrityksen johtamista ja vastuunkantoa. 

Yksityisten turvallisuuspalveluiden lisääntynyt volyymi, tehtävien monipuolistuminen ja alan 

yhteiskunnallisen merkityksen kasvu ovat muuttaneet alan henkilöstön osaamisvaatimuksia. 

Lukitukseen, turvajärjestelmien asennus- ja huoltotoimiin sekä turvaurakointiin tarvitaan kuitenkin erikseen 

perehdyttävän ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi ammattitutkintoja järjestäviä tahoja ja ennen kaikkea 

myös erityisammattitutkinnon järjestäjiä. Tätä kautta on alalle hakeutuvien helppo jatkaa erikoistumistaan 

esimerkiksi lukkosepän ammattitutkinnon suorittamiseen ja siitä tähtäimenä vielä lukkoseppämestarin 

erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Alallamme on suuri tarve ammatin erityisosaajista, ja 

erikoisammattitutkinto sekä siihen valmistava ammatillisen lisäkoulutus on hyvä ja tavoiteltava tie varmaan 

ja monipuoliseen ammattiin. 

Kouluttajatahojen järjestämät ammattitutkinnot varmistavat mielestämme tutkinnon suorittaneiden 

yleistiedot koko turvallisuusalasta, alan lainsäädännöstä, kokonaisvaltaisesta turvallisuusajattelusta, 

turvallisuustekniikan käytöstä turva-alan eri tehtävissä sekä siitä, mitä erikoistumismahdollisuuksia eri osa

alueiden tehtävät tarjoavat. Uskomme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, että tutkinnot ovat erittäin 

hyödyllisiä turva-alan kaikissa tehtävissä . 



VASTAAVAN HOITAJAN KOULUTUS 

STl:n mielestä turvallisuusalan vastaavan koulutukselle suunniteltu ammattitaitovaatimus 

turvallisuusvaivojan erikoisammattitutkinto on alalle hyvin soveltuva, mutta rakenteellista turvasuojausta 

tekeville alan toimijoille lukitusalan omat tutkinnot soveltuvat kattavammin ja ovat alan koulutuksessa 

vakiintunut käytäntö, kuten edellä on esitetty. 

Nykyinen lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto sisältää pakollisina tutkinnon osina kattavammin ja 

tarkemmin "turvallisuussuunnittelua, turvallisuuslainsäädäntöä ja turvallisuusjohtamista" osat, 

kuin turvallisuusvaivojan erikoisammattitutkinto. Tästä tulisi vastaavan hoitajan 

koulutusvaatimukseen hyväksyä myös erikoisammattitutkinto 

että laeilla ja asetuksilla ohjataan, tai mahdollistetaan muun kuin alan 

Tässä on erittäin tärkeää, että turvasuojaustoiminnan osalta 

saataisiin voimaan mahdollisimman lain astuttua voimaan, niin että yrittäjät ja muut alan 

vastaavaksi aloittavat opiskelijat mahdollisimman nopeasti opiskelemaan alalle 

tärkeimpiä tutkinnon osia eikä esimerkiksi vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön joista ei 

turvasuojaustoiminnan osalta ole suurta hyötyä. 

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 

lain voimaantulosäännöksessä tulee varmistaa turvasuojausta tekevien vastaavien hoitajien koulutukselle 

riittävä aika, koska elinkeinolupa ja vastaava ovat lukitusalalle uusia vaatimuksia. 

Turvallisuusvaivojan erikoisammattitutkintokoulutuksen kesto on n. 1- 2 vuotta, joten 

Irt\fm,~Saaninöl(sessä vastaavan hoitajan vaatimus lain osalta astua voimaan noin 3 4 vuoden 

sisällä. 

Kun puhumme asetustasoisten tutkintovaatimusten voimaantulosta, on tässä siirtymävaiheessa erittäin 

tärkeää, että tutkintovaatimukset turvasuojaustoiminnan osalta ja niiden muutokset nykyisestä saataisiin 

voimaan mahdollisimman lain astuttua voimaan. Tämä siksi, että yrittäjät ja muut alan vastaavaksi 

hoitajiksi aloittavat opiskelijat pääsisivät mahdollisimman nopeasti opiskelemaan alalle 
tutkinnon osia. 
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