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Sisiiasiainministeriri on viiteasiakirjalla pyytiinyt puolustusministeri6ltii lausuntoa otsik-
koasiasta. Sisiasiainministeri6 on pyytiinyt asiassa lausuntoa my6s piiiiesikunnalta,
Puolustusministeri6n pyynn6st6 piiiiesikunta on antanut lausuntonsa puolustusministe-
ri6lle, joka antaa puolustushallinnon yhteisen lausunnon. Piitiesikunnan lausunto liihe-
tetiiiin lisiiksi ohessa tiedoksi.

Puolustusministeri6 pit66 luonnoksen ehdotusta yleisesti kannatettavana. Yleisen tur-
vallisuuden kannalta voidaan pittiii merkitt5viinii sit6, ettS esitetyt jiirjestyksenvalvon-
tatoimintaa koskevat muutokset toisivat kyseistii toimintaa elinkeinonaan harjoittavat
tahot aiempaa selvdsti laajemmin viranomaisvalvonnan piiriin. Lisiiksi se, etta esityk-
sess6 keskitettiiisiin nykyisin hajallaan oleva ja ttistS syystii mahdollisesti vaikeatulkin-
tainen yksityisen turvallisuusalan stiiintely yhteen lakiin, edesauttaa lainsdiidiinncin sel-
kiytttimistS sekd myos viranomaisten ja yksityisten toimijoiden viilistii yhteisty6tii tur-
va llisuusalalla.

Puolustusministeri6 toteaa, ettd puolustusvoimat vastaa turvallisuuden ja jiirjestyksen
ylliipitiimisestii ktiyt6ssddn olevilla kiinteistOillii ja alueilla puolustusvoimista annetun
lain (551/2007) mukaisin sotilasviranomaisen toimivaltuuksin, miti koskeva sSSntely
sisiiltyy mainitun lain 18-22 $:iin. Mainittujen, vartio- tai piiivystystehtiiv6ii suorittavi-
en virkamiehen toimivaltuuksissa on osin eroavaisuutta nyt kyseess6 olevan luonnok-
sen 15-22 $:ssd oleviin vartijan toimivaltuuksiin ja velvollisuuksiin nShden. Ottaen kui-
tenkin huomioon, ettii kyse on puolustusvoimissa annetussa laissa viranomaiselle s65-
detystii tehtiivtistii ja niiin ollen virkamiehiii koskevista toimivaltuuksista, eikd kyse ole
luonnoksessa tarkoitetuista yksityisind turvallisuuspalveluina toteutettavista teht6vist6,
puolustusministeri6 ei niie asiaa tiillii hetkellii ongelmalliseksi. Mikiili puolustusvoimissa
annetussa laissa tarkoitettuja turvallisuuden ja jirjestyksen ylliipit6miseen liittyviii teh-
tdvid alettaisiin laaja-alaisesti yksityistiim66n esimerkiksi siten, ett6 puolustusvoimien
turvallisuutta ja jtirjestystii yllEpitiiisivdt virkasuhteisten vartio- tai pdivystystehtiviiii
suorittavien virkamiesten lisiiksi yksityiset vartijat, saattaisi edel16 kerrottu kuitenkin
aiheuttaa tarpeen arvioida asiaa uudelleen.

Yksityiskohtaisena havaintoja puolustusministerio esittiiii harkittavaksi, tulisiko 1. la-
kiehdotuksen 2 $:n l momentin 13- kohtaa tarkistaa siten, ettd "luottamuksellisesti
miiSritellyn tiedon" sijaan kohdassa kiiytettiiisiin termi6 "salassa pidettiivS tieto" tai
"turvallisuusluokiteltu tieto", sillii termillS "luottamuksellinen" voidaan yleisen merkityk-
sens5 lisiiksi ymmiirt6ii valtioneuvoston asetuksen tietoturvallisuudesta valtionhallin-
nossa (t.7.2OtO/681) mukaista suojaustasoon III kuuluvaa turvallisuusluokitusmerkin-
tdS "luottamu ksellinen".
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PAAES:KUNNAN LAuSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ES:TYKSEKSi LA:KS:
YKSiTY:S:STA TURVALLiSUuSPALVELU:STA JA ERAIKSI S‖ HEN L‖ TTW:KS:LAEIKSi

1. Lausuntopyyntti

Puolustusministeridn !ainvalmistelu- ja oikeusyksikk6 on viiteasiakirjalla
pyytanyt pddesikun nan lausuntoa luon noksesta hallituksen esitykseksi
laiksi yksityisistd turvallisuuspalveluista ja erdiksi siihen liittyviksi laeiksi.

2. Lausunto

Esityksessd ehdotetaan sddd ettdviiksi u usi Iaki yksityis istii tu rval I i-
suuspalveluista. Laki korvaisi nykyisen yksityisistd turvallisuuspalveluis-
ta annetun lain. Lisdiksi esitetddn sdddettdvdksi muutoksia poliisin sdi-
lyttdmien henkildiden kohtelusta annettuun Iakiin sekd erdisiin muihin
Iakeihin.

Pddesiku n nan oikeudellinen osasto on tutustun ut vi iteasiakirjan esitys-
luonnoksiin liitteineen ja varannut puolustushaaraesikunnille sek-i ptiii-
esikunnan osastoille mahdollisuuden lausua asiassa. PSSesikunta on
saanut lausunnon pddesikunnan henkilOstOosastolta ja maavoimien
esikunnalta.

P u ol ustu svo im at vastaa tu rval I isu ud en ja jti rjestyksen yl liip itiim isestd
kdytossiiiin olevilla kiinteist6illd ja alueilla puolustusvoimista annetun
latn (55112007) mukaisin sotilasviranomaisten toimivaltuuksin. Yksitttii-
send huomiona kuitenkin todettakoon, ettd voimankdyttoa, voimankdyt-
t6vdl ineiden kantam ista henkilon kiin n iottam ista koskevissa lakiluon-
noksen sddn ndsehdotuksissa on eroavaisu uksia puol ustusvoim ien var-
tio- ja piiivystystehtdiviiS suorittavien virkamiesten toimivaltuuksia kos-
kevan sddntelyn kanssa. Ensiksi mainitun valossa, pddesikunta ei nde
tdssi eroavaisuudessa oikeudellista ongelmaa. Yksityisten turvalli-
su uspalvel u iden kiiyttdm i nen laki I uonnoksen tarkoittamalla taval la soti-
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lasalueilla toisi kuitenkin tarpeen tarkastella luonnosta uudelleen, ja
lausua asiasta tafte osin viel6 erikseen.

Sotilaspuvut on mainittu yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun laki-
luonnoksen 24 $:n 2 momentissa. Pddesikunnan nakemyksen mukaan
maininta koskee niin puolustushallinnon kdyt6ssd olevia sotilasasustei-
ta kuin myds muita sotilasasusteita: tama on perusteltua huomioiden
niin puolustusvoimien toiminnan viranomaisluonne kuin myds kansain-
valisten sodan oikeussiiiintojen vakiintunut periaate siviili- ja soti-
lashenkil6iden erottelusta aseellisen selkkauksen aikana. Pddesikunta
ei nae tassa varsinaista oikeudellista ongelmaa.

Lakiluonnos poliisin sdilyttdmien henki16iden kohtelusta annetun lain
muuttamisesta 5 $:n mukaan yksityisia vartijoita voitaisiin kayttaa my6s
samanaikaisesti virkasuhteisten vartijoiden kanssa. Pddesikunnan nd-
kemyksen mukaan tiillainen jiirjestely edellyttaiisi mahdollisesti lisdtar-
kastelua kafann6n tasolla virkasuhteisten vartijoiden ja yksityisten var-
tijoiden aseman selkiyttdmiseksi, mikdli asia tulee vastaisuudessa kos-
kemaan puolustusvoimia jollain tavalla. Pddesikunta ei nde tassa varsi-
naista oikeudellista ongelmaa.

Lakiluonnos ei erityisesti huomioi puolustusvoimien toimintaa miten-
ktiiin, eikii se mydskaan kasittele ns. Montreux-asiakirjan tarkoittamia
turvallisuuspalveluita.

Pddesikunnalla ei ole erityistii lausuttavaa esitysluonnoksista.

Puolustusvoimien asessorin sijainen
OTM
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