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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUON NOKSESTA LAIKSI YKSITYISISTA

TURVALLISUUSPALVELUISTA JA ERAIKSI SIIHEN LIITTWIKSI LAEIKSI

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (JHL) lausuu hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksi-

tyisistd turvallisuuspalveluista ja erbiksi siihen liittyviksi laeiksi seuraavaa,

JHL nikee ehdottoman tirkedni, etti yksityisten turvallisuuspalvelujen toimintaedellytyksid

vastuita ja velvollisuuksia mdiritelliian uuden lain myoti yhteiskunnan nykyvaatimusten mukai-

siksi. Huomioitavaa on kuitenkin, ettd selked viranomaistoiminta pidetddn erilliin yksityisestd

vartiointija turvallisuuspalveluista. Talla taataan kansalaisten yhdenvertainen kohtelu koko

maata kattavasti erityisesti kun kyseessi on poliisin kiinni ottamien henkiloiden siilyttiiminen.

JHL haluaa korostaa siti osaa lakiesityksestb joka koskee lakia polrrsln sdilytttimien henkil\iden

kohtelusta annetun lain muuttamrsesfa. Lakiesityksessi ollaan laajentamassa yksityisen turval-

lisuuspalvelun tuottajien vartijoiden valtuuksia toimia myos poliisin siiloon ottamien henkiloiden

vartioinnissa.

Tillaista erittiin merkittivii julkista valtaa ja selkedb viranomaistoimintaa edustavaa toimintoa

ei tule antaa yksityisen turvallisuuspalvelun tuottajien vartijoiden tehtivdksi,
Sitb ei voi eika tule perustella sen paremmin sijaintipaikalla tai dkilliselld tarpeella tai muulla

odottamattomalla syylli tahi tarkoitu ksenmukaisuudella,

Julkisen vallan kiytto ilmenee ja korostuu sdiloon otettujen aseman alisteisuudella suhteessa

vartijoihin. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu on myos taattava koko valtakunnan alueella

riippumatta toimipisteen sijainnista tai muista em tekijoistd.

Yksityisten turvallisuuspalvelun tuottajien vartijoiden suorittamaa s6iloon otettujen vartiointia ei

tule myoskiibn mahdollistaa etdvalvonnan viilitykselli poliisin apuna tai vdlittombssd valvon-

nassa. Etivalvonta, tyonteon ja tekijoiden osalta ei tule kyseeseen, koska laki yksityisyyden

suojasta ei sellaista salli. Lisiksi on todettava, etta poliisin ja erityisesti siiloonoton resurssit ei-

vit mahdollista esitetyn kaltaista toimintamallia.

Viittaukset poliisitoimen vartioiden koulutukseen suhteessa yksityisen turvallisuuspalvelun var-

tioihin eivit ole suoraan vertailukelpoisia koska koulutus suuntautuu aivan eri osaamisalueille

ko kohderyhmien osalta,

Yksityisen turvallisuusalan koulutuksen saaneen on kiytivd lisdksi samat koulutukset kuin po-

liisitoimen vartioiden jos henkilo palkattaisiin poliisitoimen vartijan virkaan, jotta olisi pitevi hoi-

tamaan siiiloonoton tehtdvid, Tdmdn lisiksi on otettava huomioon kielikysymykset ja vaatimuk-

set jotka koskevat virkamiehiS.
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Lakiesityksessii viitattiin myos yksityisen turvallisuuspalvelualan vartioiden toiminnan kokeiluun

sdiloon otettujen vartioinnissa. Tosiasia on kuitenkin, ettl mitAAn kokeilua ei ole koskaan ollut,
vaan ainoastaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen laittomaksi toteama lyhytaikainen yksi-

tyisten vartioiden toiminta erdilli laitoksella,

Poliisin kiinni ottamien sailoon otettujen vartioinnin osalta tulisi noudattaa uuden lain linjauksien

olla yhdenmukaiset aiemmin vankeinhoidon osalta tehtyjen vankien kuljetusta koskevien linja-

usten kanssa, jotka rajasivat kuljetukset vain vanginvartijoiden toimesta suoritettaviksi,

Lopuksi onkin todettava, ettd siiloon otettujen vartiointi edustaa mita suuremassa mdirin juuri

perustuslain '124 
$:n tarkoittamaa julkista valtaa kdyttAvdd viranomaistehtdvAi jota ei voi antaa

yksityisen turvallisuuspalvelualan vartioiden hoidettavaksi vaarantamatta kansalaisten perusoi-

keuksia, oikeusturvaa tai muita hyvdn hallinnon vaatimuksia. Sdiloon otettujen vartiointi on sel-

kedsti merkittdvii julkisen vallan kiyttod sisdltdvd tehtave jonka voi antaa vain viranomaisen

tehtdviksi.
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