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LAUSUNTO HALLITUKSEN ES:TYSLUONNOKSESTA LA:KSi YKSiTYISiSTA TURVALLiSUUSPALVELUISTA
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Lausuntonaan otsikossa mainitusta lakihankkeesta Suomen Turvaurakoitsijaliitto tote'
aa tarkemmin ala esitettyja nak6kohtia, jotka se toivoo huomioitavan lakihankkeen jat-

koty6skentelyssa. Turvasuojausalan elinkeinoelamai edustavana toimialajarjest6na
Liitto keskittyy lausunnossaan turvasuojaustoimintaa kasitteleviin lakikohtiin. Lausun-

nossa esitetyt nak6kohdat edustavat hwin yksimielisesti koko alan kantoja.

. Yleisena kommenttina Liitto toteaa, etta luonnol€essa ei riittiiviisti huomioida yh-

teiskunnassa ja toimialalla tapahtuneita merkittavia muutoksia, mista johtuen laki-
hankkeelle asetetut tavoitteet yksityisten turvallisuuspalvelujen laadun ja luotetta-
vuuden varmistamiselle eivat turvasuojaustoiminnan osalta toteudu.

Yhteiskunnan selvassa intressissa on my6skin yleisesta turvallisuustasosta huoleh-

timinen, mika ei nay lakiluonnoksessa turvasuojausta kesittelevisse osissa.

Liitto panee tyytyvaisyydella merkille, ette esitysluonnoksessa on kehitetty tur-
vasuojaajakorttia yrityskohtaiseen suuntaan. Nain osaltaan pienennetaan tur-
vasuojaajakorttien vaarinkaytt6dn liittyvia riskeja. Turvasuojaustoiminnan osalta

ehdotetaankin, etta poliisin turvasuojaajaksi hyvaksymalle henkil6lle mydnnettavii

turvasuojaajakortti sidottaisiin henkil6n ty6suhteeseen turvasuojausliikkeessa.

Sen sUaan turvasuojaajakortin my6ntamista yksittaiselle ammatinharjoittajalle
emme nde perustelluksi, koska niiden piirissa kynnys vaarinkayt6ksiin on kdyt6n-

ndssa ollut tahan asti matalin seke Suomessa ette koko Euroopassa. Hyviiksymistd

edellyttavissa turvasuojaustehtaviss6 toimivan henkil6n kanssa tekemisissd olevan

tahon tulee voida turvasuojaajakortista paatella, kenen intresseisse ja takaamana
turvasuojaaja toimii.

Liiton mielesta turvasuojauksen ilmoituksen-/luvanvaraisuus on jiitetty hallituksen

esitysluonnoksessa aivan liian vahaiselle tarkastelulle perusteettomasti. Liitto kiin-

nittae lausunnossaan huomiota toimintaymparist6n nopeaan teknistymiseen, jonka

vuoksi vahintaan turvasuojaustoimintaa harjoittaville yrityksille asetettavista mini-
mivaatimuksista tulisi saataa kasilla olevassa hallituksen esityksessa. Lakiehdotuk-
sessa on selva ristiriita; jerjestyksenvalvonta ja vartioliiketoiminta on esitetty luvan-
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varaisiksi kun taas turvasuojaustoimintaa harjoittaville yrityksille eike niiden avain-
henkil6ille ole asetettu mitean vaatimuksia. Kuitenkin jo pelkastaan turvasuojaus"
liikkeiden ja niiden avainhenkil6iden hallinnassa on niin suuri maara yksil6itya tie
toa asiakkaidensa turvallisuusratkaisuista, etta jo se pelkestaen riittaisi perusteeksi

luvanvaraisuudelle.

Turvasuojaustoiminnan luonne on merkittavassa muutoksessa, perinteiseste omai-
suuden suojaamisesta ollaan voimakkaasti siirtymiissa tiedon ja henkil6iden suc
jaamiseen, joihin yhteiskunnalla on erittein merkitteva intressi. Naista syista esi-

tammekin vehintaan turvasuojaustoimintaa harjoittavien yritysten minimivaatimus.
ten maarittamistii lakiin. Useis.sa Euroopan mairsa (lrlanti, Espanja, ltalia, lsc
Britannia jne.) on kaynnissa hankkeita erilaisten vaatimusten asettamiseksi alan
toiminnalle. Niimii eri maiden hankkeet perustuvat hyvin yht6liisiin johtopaatdksiin

alalla tapahtuneista muutoksista.

Sen lisaksi lakiin tulisi lisata vahintaan tuwasuojaajakorttivaatimus my6s tur-
vasuojausliikkeiden johdolle ja avainhenkil6ille, jotta ei-toivottujen henki16iden tu-
lemista mukaan alan yritystoimintaan osaltaan hankaloitetaan. Tiedossamme on,
etta jarjestaytynyt rikollisuus on viime aikoina hakenut yhteyksia alan avainhenki-
l6ihin. Samasta syysta alan yrityksille tulisi asettaa kaikki harmaiden markkinoiden
torjuntaan liittyvat viranomaisrekister6itymis. ja tiedonantovelvoitteet.

. Lakiluonnoksessa edellytetaan, etta turvasuojausliike teettae turvasuojausty6t tur-
vasuojaajakortin omaavilla henkil6illa. Lakiluonnoksessa ei kuitenkaan ole mitaan
yleisvelvoitetta teettae turvasuojausty6t turvasuojaajakortin omaavilla henkildilla.
Taman tyyppinen yleisvelvoite toisi my6s palvelujen tilaajille toissuaisen velvoitteen
vaatia turvasuojaajakorttia, mika jo ennalta ehkaisevestikin vehenteisi viitirinkiiy-
t6sten mahdollisuuksia. Ehdotamme em. yleisvelvoitteen lisaamista lakiluonnok-
seen.

o Lisiiksi liitto pitiia tarpeellisena kiinnittaa huomiota siihen, millaista linjaa Suomes"

sa vedetaan liittyen yksityisen turvallisuuspalvelujen Iaadun varmistamisen suhteen,
joka on myds tiiman lainsaadant6esityksen keskeinen tavoite. Taman vuoksi val-

misteilla olevaan lakiin tulisi sisiiltyii hyvan turvasuojaustavan maaritelma ja nou-

dattamisvelvoite. Hyvan turvasuojaustavan noudattamisen velvoite parantaa merkit-
tavesti kuluttajasuojaa sekd oikeuskeytann6n kautta alan palvelujen laatua. Nain oF

len my6s terve kilpailu lisaantyy.

Olemme valmiit kertomaan nakemyksistamme tarkemmin ja yhteistydssa lakihank-
keen vastuuhenkil6iden kanssa sovittamaan niita lakiluonnokseen.
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