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Volo, Voltokunnollinen liikuntq- jo urhelluorgonisoolio ry:n lousunlo
sis6osiqnminisleri6lle koskien hollituksen esitystii yksityisisld lurvollisuuspolveluislo

Volo lousuu otsikosso moinittuun hollituksen esitykseen seuroovoo.

Lokiesityksen torkoitukseno on selkeyttod hojonoisto loinsoddontod yhdistdmolld
yksityisio lurvollisuuspolveluiio koskevo loinsdodonto yhteen lokiin. Volon kosityksen
mukoon loinsoddonnon yhdistominen yhteen lokiin helpottoo lohtokohtoisesti
topohtumonjdrjestojid sdonnosten sovellomisesso jo turvopolveluito koskevon
sodntelyjorjestelmon kokonoiskuvon hohmottomisesso.

Suurin oso jorjesiysvolvontoo koskevisio sddnn6ksisto siiriynee lohes selloisinoon
uuteen lokiin. Tomd osoittoo, etio olemosso olevo soonnosto on ollul toimivo. Uusi

loki ei Volon nokemyksen mukqon edellyto erityistd lisokoulutustorvetio
jorjestyksenvolvojille, joko on topohtuminen jdrjestojien konnolto positiivinen osio.

Lokiesityksen 26 $:ssd esitetoon .iorjestyksenvolvojoloiminnon sodtdmistd
luvonvoroiseksi tietyin osin. Luvonvoroisuutto ehdoletoon loojennetlovoksi siten,
etto onsiotorkoiiuksesso topohtuvo, toimeksiontosopimukseen perusiuvo
jdrjestyksenvolvojien volittominen edellyitoo turvollisuusolon elinkeinolupoo.
Vooiimus onsiotorkoituksesto sulkee luvonvoroisuuden piirislo ilmoiseno
tolkootyono horjoitettovon jorjestyksenvolvontotoiminnon. Toten esimerkiksi
venekerhojen suoritiomo omien venepoikkojen vortiointi ei edelleenkoon vootisi
lupoo.

Lisoksi pykolon 2 momentin mukoon yhdistysloisso torkoitetiu yhdistys voisi ilmon
lupoo volittoo jdrjesiyksenvolvojio yleiseen kokoukseen toi yleisotiloisuuteen.
Perustelutekstin ojotukseno noyttoisi olevon eron tekeminen elinkeinotoiminnon
muodosso topohtuvon jorjestyksenvolvonnon jo yleishyodyllisen yhteison
volittomon jorjestyksenvolvontotoiminnon volillo. Perustelutekstio olisi tolto osin
syytd tdsmentdo, sillo pelkkd viittous yhdistysloin torkoittomoon yhdistykseen voi
johtoo siihen, etto foktisesti luvonvoroisto toimintoo vorten perustetoon yhdistys jo
horjoitetoon toimintoo, joko muusso oikeudellisesso muodosso toteuteituno
soottoisi edellyttoo lupoo. Yhdistyksen sijoon, pykoldsso voitoisiin koyitoo termio
yleishyddyllinen yhteiso, joko kottoo muutkin yhteisot kuin yhdisiykset. Jotto
yhteis6n ei torvitsisi hokeo turvollisuusolon elinkeinolupoo, lulee sen ollo
yleishyodyllinen. Mikdli verotuksesso kotsoloon jorjestyksenvolvonnosto sootu tulo



yhteisdn elinkeinotoiminnon iuloksi, ei lupoo kuitenkoon torvitse hokeo, jos yhteis6n
yleishyodyllisyysstoius soilyy. Volo pitoo positiiviseno, sito, etto yhdistysten
vopooehtoisvoimin horjoitettovon jorjestyksenvolvonnon jo sen volittdmisen
merkitys konsoloistoiminnolle on huomioitu perusteluisso.

Lokiesityksen 46 $:ssd nykyisto loinsoodonioo ehdotetoon muutettovoksi siten, eiio
jorjestyksenvolvojollo voisi ollo oikeus henkilon poosyn estomiseen
yleisotiloisuuteen, mutto ei velvollisuutlo siihen. Muutos selkeyttonee
.ldrjestyksenvolvojien osemoo jo yleis6tiloisuuksiin osollistujien oikeusturvoo. Viime
kddessd pdosyn esiominen jod kuitenkin yksittoisen volvojon horkinnon voroon jo
kriieerien ollesso selkedt, ei esitys juurikoon muuio nykyistd oikeustiloo. Volo toivoo,
ettd toltd osin on myos volmiuksio vokovosli pohiio mohdollisuutto
porttikieltolorjesielmdn toteuttomisto myos Suomesso, mikoli osioo kortoitiovq
sisoosionministeri6n ty6ryhmd pdotyy selvityksessoon selloisto esittomoon.

Voimonkoyttovolineito koskevo 54 $:dd tulisi selkeyttoo toi ontoo toio koskevio
vironomoisohjeito. Tiloisuuden jorjestojdlle voi edelleen joodo eposelvoksi kenello
henkil6illo jorjestyksenvolvontoorgonisootiosso on oikeus kontoo mitokin
voimonkdyttdvolinetto. Tomo oseiloo jorjestojolle merkittdvon vostuun ohjeistoo
jorjestyksenvolvontohenkilost6 osionmukoisesti. . Pykolon 3 momentisso
edellytetoon turvollisuusolon elinkeinoluvon holtijon polveluksesso olevilto
jorjestyksenvolvojilto, joiko koniovot ty6ssddn voimonkoyttovolineito, vuotuisto
voimonkdyl6n kertouskoulutuksen suorittomisto. Volon kdsityksen mukoon
vuotuinen koulutusvootimus lisoo jorjestyksenvolvonnon kustonnuksio, jotko viime
kodesso vyoryttyvdt iiloisuuden jorjestojien, kuten seurojen moksettoviksi. Tomon
johdosto vuotuisesto koulutuspokosto tulisi Volon kosityksen mukoqn luopuo.
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