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Palvelualojen ammattiliitto pitdd tdrkeind sitd, ettd yksityisisti turvallisuuspalveluista annettua

lainsddddntod selkiytetddn yhdistimdllS vartioimisliike-, jdrjestyksenvalvonta- sekd

turvasuojaustoimintaa koskevat lait yhdeksi laiksi. Tulkintavaikeuksien vdlttimiseksi on hyvd, etti
yksityisti turvallisuusalaa siiitelevi lainsiddintokenttd tehdiin mahdollisimman yhteensopivaksi

keskenddn.

Jdrjestyksenvalvojatoiminnan muuttaminen luvanvaraiseksi lisdd varmasti toimijoiden

luotettavuutta, lisdd viranomaisten puuttumismahdollisuuksia jdrjestyksenvalvojatoimintaan

liittyviin ongelmiin ja todenndkoisesti tasapainottaa palveluiden laatua. Erityisesti ravintoloiden

jdrjestyksenvalvonnassa on ilmennyt epfrkohtia, jotka puoltavat luvanvaraisuuteen siirtymisti.

Yhteiskunnallisen kehityksen ja toimialan arvostuksen kannalta on hyvd, ettd ty6ntekijoiden

hyviksymisen eri turvallisuusalan tehtdviin suorittaa jatkossa poliisilaitos, joka varmistaa

henkil6iden rehellisyyden, sopivuuden ja luotettavuuden. Yhteinen elinkeinolupa ja ty6ntekijoiden

oikeuksien tdsmentiminen luovat selkedmmdt toimintaedellytykset niin elinkeinon harjoittajille

kuin ty<intekijoille.

Lentokenttien, satamien ja oikeuslaitosten turvatarkastusten jdttiminen lainsi6ddnnon

ulkopuolelle ei ole missidn muodossa hyvdksyttdvdd ja asia olisi syyti korjata vdlittomdstd.

Turvatarkastukset ovat mitd suurimmissa mddrin yksityisen turvallisuusalan tehtdvii ja niissd pitid

niin tyontekijoiden kuin yritystenkin osalta olla samat kriteerit kuin muillakin turvallisuusasioiden

piirissd toimivilla.

Elinkeinolupa kaikille alan toimijoille

Lakiesityksen yksityiskohtaisista perusteluista (265) ilmenee, ettd elinkeinoluvan ulkopuolelle

jdtettiisiin toiminnan harjoittaja, joka olisi itse yrityksensi tai toiminimensd ainoa

jdrjestyksenvalvoja. Aukko luvanvaraisuudessa johtaisi todenndkdisesti siihen, etti ammatillinen

jdrjestyksenvalvonta Suomessa hoidettaisiin toiminimilld, koska siten vdltetddn monet lain

miidrittelemdt velvoitteet, jotka koskevat elinkeinoluvanvaraista toimintaa. Esimerkiksi sdddokset

vastaavasta hoitajasta koskevat va i n elinkeinol uva I lisia toimijoita.

Vaikka elinkeinonharjoittaja on poliisin hyvdksymiskontrollin piirissd, ei hinen tarvitsisitdyttid

samoja kriteereiti kuin yrityksen, joka hakee elinkeinolupaa. Vaarana on, ettd niiin vesitettdisiin

tavoite toiminnan luotettavuuden lisidmisestd ja valvonta olisi sattumanvaraisempaa.
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Koulutuksen lisddmiselld, kehittdmiselld ja elinkeinotoiminnan tarkalla seurannalla voidaan

huomattavasti parantaa jirjestyksenvalvonnan ammattimaisuutta, tehokkuutta, turvallisuutta

kansalaisten silmissd ja samalla voidaan kitkea ikdvii lieveilmioiti (esim. yhteydet rikollisiin
jdrjestiiihin), joita toimiala luonteensa vuoksivalitettavasti houkuttelee. Pidimme ehdottoman

tirkednS, ettd kaikilta jdrjestyksenvalvojatoimintaa harjoittavilta toimijoilta vaaditaan

elinkeinolupa.

Harmaan talouden ehkiisy

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikon (HTSY) ilmi6selvityksen2l20l2 mukaan harmaan

talouden esiintymisen ja lisiintymisen riski liittyy laajaan alihankintaan. Vartioimisliikepalveluiden

yritykset ovat pieniii ja taloudellisesti heikossa kunnossa olevien yritysten mddrd on lisiintynyt
muutaman viime vuoden aikana.

HTSY ehdottaa ilmi6selvityksen johtopddtelmissd, etti vartioimisliikeluvanhaltijoiden toimiluvan

ehdoissa edellytettdisiin myos julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamista. Verojen ja muiden

julkioikeudellisten maksu- ja ilmoitusvelvollisuuksien hoitamisen tarkistaminen yhteisen

elinkeinoluvan my6ntimisen yhteydessd lisdisi alan toimijoiden taloudellista luotettavuutta ja

viihentiisi harmaan talouden riskid. Tdmi olisi mielestdmme syytd lisiti lakiesitykseen

tu rva ll isu usa la n elin keino I uva n myd ntd misest5.

Muita huomioita

Esitys on joiltain osin vield riittdmdton turvaamaan ja selkiyttdmdin yksityisen turvallisuusalan

toimintaa. Tyontekijoiden oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden yhdenmukaistaminen eri

nimikkeiden osalta puuttuu. Lisiksi koulutusvaatimukset olisi syytd saattaa vastaamaan tehtdvien

vaativuutta.

Jatkossa uudistettua lainsddddnt6d ja siitd saatuja kokemuksia on arvioitava sddnnonmukaisesti.
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