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Sisiasiainministeri6, poliisiosasto

Finanssialan Keskusliiton (FK) lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisist6
turvallisuuspalveluista seke eraiste siihen liittyviksi laeiksi

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitae ehdotettua saantelya paaosin kannatettavana.
Yksityisid turvapalveluita (vartijat, jarjestyksenvalvojat ja turvasuojaajat) koskevan
saantelyn keskittaminen yhteen lakiin on tarkoituksenmukaista.

Vartija- ja jiirjestyksenvalvojatoiminnasta FK viittaa turvallisuusalan neuvottelukunnan
lausuntoon asiasta.

Turvasuojaustoiminta

FK kiinnittd6 huomiota ehdotettuun saentelyyn turvasuojaajista ja turvasuojaustoiminnasta.
Yksityisten turvallisuuspalveluiden toimintaymparist6 on muuttunut ja muuttamassa
nopeasti teknisemmaksi, ja tdmd koskee erityisesti turvasuojaustoimintaa. Tekniset
sovellukset ja ratkaisut antavat lisaturvaa tuotteiden ja palveluiden tilaajille seka kayttejille.
Asiassa on kuitenkin otettava huomioon turvallisuuspalveluiden laatu ja luotettavuuten
varmistaminen. Turvasuojaustoiminnassa toiminnanharjoittajilla on kdytossaan kohteista
kriittista informaatiota, joka vaerin kaytettyna saattaa aiheuttaa huomattavia
turvallisuusriskeja ja merkittavia vahinkoja.

Turvasuojaustoimintaa arvioitaessa on otettava huomioon myos erilaisten tietojarjestelmien
ja muun yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen infrastruktuurin kehitys ja kifi6.
Yhleiskunnan, yritysten ja kansalaisten seke mm. finanssialan toimintaymp6ristii6n
kohdistuvat uhat ovat muultuneet vaikutuksiltaan vaarallisemmiksi mm. erilaisten
toimi.ioiden vdlisten riippuvuuksien vuoksi. uhkia saattavat muodostaa my6s aikaisempaa
ammattimaisemmat tekijat.

Viitaten edelld kerrottuun hallituksen esityksen nykytilan arvioinnissa turvasuojaustoimintaa
koskevaa kappaletta (s. 1 '1) voidaan tarkastella kriittisestikin. Turvasuojaajien ieht6viin ei
liity paljoa toimivaltuuksia, kuten julkisen vallan kdyttdd, koskevia seikkoja. Mutta toimintaan
liittyy paljon henkil6kohtaisen koskemattomuuden, yksityisyyden suojan la omaisuuden
suojan seikkoja. Nein ollen mainintaa siita, ettei turvasuojaajatoiminta ole
perusoikeusherkkd alue, voidaan arvioida toisinkin.

FK toteaa, etta ehdotettu turvasuojaustoimintaa koskeva saentely on puutteellinen.
Turvasuojaustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuu-, johto- ja taustahenkil6iden
luotettavuutta ei esiteta varmistettavaksi. Turvasuojausyritystoimintaan ei esiteta
turvallisuusalan elinkeinolupaa. Perustelut edelld mainittujen seikkojen osalta ovat
ristiriitaisia vartijoita ja jerjestyksenvalvojia koskevien perustelujen kesken. Yksityisen
turvallisuusalan neuvottelukunnassa ehdotetulle sddntelylle on esitetty perusteluiksi
lainvalvontaviranomaisilta saatu turvasuojaustoimintaa koskeva uhka- tai muu arvio. Sen
mukaan merkittavaa uhkaa esimerkiksi jarjesteytyneen rikollisuuden soluttautumisesta
turvasuojaustoimintaa tekeviin liikkeisiin ei ole. Mitaan kirjallista perustelua
neuvottelukunnan jasenille ei kuitenkaan ole esitetty. Ehdotetun saantelyn perusteluna on
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ollut my6s valvontaviranomaisen riittamattdmat resurssit, mika saattaa ollakin perimmainen

syy ehdotettuun puutteelliseen saantelyyn.

FK ja my6s turvasuojaustoimintaa harjoittavien liikkeiden oma edunvalvontajdrjest6, Turva-

atan yriita.iat ry ovat esittaneet lain valmistelun aikana ja myos neuvottelukunnassa
turvasuojaustoiminnalle tiukempaa seantelya. FK pit66 hyvin erikoisena, ette alan oma

edunvalvontajirjestd haluaa tiukempaa s6antelye kuin lakia valmisteleva

sisaasiainministeri6.

FK kannattaa veronumeroa ja ty6nantajaa koskevien tietojen lisaamista

turvasuojaajakorttiin.
FK toteal, 6tta turvasuolauspalveluiden laadun varmistamiseksi turvasuojaustoiminta tulisi

saattaa luvanvaraiseksi Llinkeinoksi eli toiminnanharjoittajilla tulee olla ehdotetun 66 $:n
tarkoittama turvallisuusalan elinkeinolupa. Lisaksi turvasuojaustoiminnalle tulee maeritella

toiminnanharjoittajia velvoittavat tasomaaritykset. Tamen voi tehdd turvallisuusalan
neuvottelukunnan asettama ty6ryhmd, ionka ty6skentelyyn FK haluaa osallistua.

Ehdotettuun lakiin tulee siis tiSatl saanh6s siita, etta turvasuojausliikkeiden tulee noudattaa

alan hyvi6 kaytant6ja ja ette turvallisuusalan neuvottelukunnan tehtaviin tulee liseta

toimivaltuus vahvistaa hyvat kaytann0t.

Palovartiointi ja muu toisen omaisuuden vartiointi

FK kiinnittaa huomiota ehdotetun 2 $:n 1 momentin 2 kohdan maeritelmaen
vartioimistehtdvesta. Seann6ksen perustelujen mukaan toimeksiannosta, toimeksiantajan
tiloissa tehty palovartiointi on lain tarkoittamaa omaisuuden vartiointia eli vartioimistehtdvd.
Palovartiointia ei ole maaritelty tassa yhteydessd sen tarkemmin.

saanndksen perusteluissa on lisaksi mainittu, ettd omaisuuden vartiointitehtavan ei

edellytetd liittyven rikosten torjuntaan ja etta muukin omaisuuden vartiointi oli lain

tarkoittamaa vartiointitehtdviS. FK toteaa, etta ehdotettu seennds tulisi aiheuttamaan
tulkintatilanteita.

palovartiointia tehdaan monella tavalla ja hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Palovartiointia

tehdaan mm. silloin, kun kiinteist6n paloilmoitin on syysta lai toisesta kytkettyna pois paalta
ja tuolloin pelastusviranomainen maaraa palovartioinnin tehtavaksi. Palovartioinnissa pitaa

Lsein kaytiaa ulkopuolisia henkil6itd. Samoin tulitoiden turvallisuudesta annetussa
vakuutudalan suojbluohjeessa ja Kattoliiton julkaisemassa kattotulitydstandardissa on

palovartiointivaati-nruksii. Myds metsiipalojen torjunnassa tehdaen palovartiointia.

Falovartioinnin sisdllyttdminen ehdotetun lain soveltamisalaan ei ole tarkoituksenmukaista.

Toisen omaisuuden vartiointia - myos toimeksiantoon perustuen- voi tapahtua mita
erilaisimmista syistd. Tdllaisia ovat rikosten ja palojen lisdksi luonnonilmi6vahingot, kuten

tulvat ja myrskyi, pitkat sahkokatkot ja muut infrastrupuurin hairiot, seka vesivahingot.
Tallai;ten iapahtumien jdlkeen tehtava toisen omaisuuden vartiointi saattaa edellyttee
urheilu- ja kansalaisjirjestojen apua tai muuta vapaaehtoisapua. Taman toiminnan ei
tarvitse edellyttaa lain tarkoittamia lupia.
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