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LAUSUNTO LAKIESITYKSEEN YKSITYISISTA TURVALLISUUSPALVELUISTA

Kiit;mme lausuntopyynnirstii, jonka johdosta esitamme seuraavaa.

Yleiskannanotot

Kannatamme yksityisti turvallisuusalaa koskevan slantelyn ajantasaistamista sekd lain

keskeisten tavoitteiden (15) siiilyttimista ennallaan. Turvallisuuspalveluiden laadun ja

luotettavuuden varmistaminen ovat neistA tavoitteista terkeimmet ja nousseet

yhteiskunnalliselta merkitt5vyydelteen keskeiseksi myiis turvasuojaustoiminnassa.

Turvallisuusalan elinkeinolupa palvelujen luotettavuuden varmistajana

Yleisperusteluissa esitetyn nykytila-arvion mukaan yhteiskunnan intressit rajoittuvat
turvasuojaustolminnan osalta jatkossakin vain alalla tydskentelevien henkil6iden valvontaan.

Arvio on mielestiimme virheellinen. Lain esipuheessa arviota ei ole mydskidn perusteltu.

Lakiesltyksen keskeinen puute on se, ette turvasuojaustoimintaa harjoittavan yrityksen

vastuu-, johto- ja taustahenkiltiiden luotettavuutta ei eslteta varmistettavaksi. Teltd osin

yritystoimintaa ei myoskiiiin esiteta luvanvaraiseksi eikii vastuuhenkiloa edellytteveksi.

JAttamelle turvasuojausliikkeet ja niiden avainhenkildt vlranomaiskontrollin ulkopuolelle

lailla tavoiteltava palvelun luotettavuuden varmistaminen eitule toteutumaan.

yleisperusteluissa pideteen kuitenkin ongelmallisena, ette viranomaisvalvonta el nyt ulotu
jerjestyksenvalvontaa harjoittavien yritysten johto- ja taustahenkil6ihin. Samalla pideteAn

mahdollisena, ette nailla henkiltjillS on kytkentcijd esim. jarjesteytyneeseen rikollisuuteen.

Perustelujen mukaan ongelma johtaa helposti kilpailutilanteen veeristymiseen, harmaan

talouden kasvuun ja turvattomuuden lisadntymiseen. lerjestyksenvalvojatoiminta

esiteteAnkin luvanvaralseksl elinkeinoksija yrityksen avainhenkll<it valvonnan piiriin.

Lakiesitys on elinkeinotoiminnan seantelyn osalta hyvin epalooginen. Yrityksen johto- tai
taustahenki16iden mahdolliset kytkennat esim. jerjestaytyneeseen rikollisuuteen esitetaen

ongelmallisina kun yritys harjoittaa jerjestyksenvalvontatoimintaa mutta ei enid silloin kun

yritys harjoittaa turvasuojaustoimintaa.

Turvasuojausliikkeen johdon hallussa on kuitenkin jopa tuhansien asiakasyritysten yksil6ityja

turvallisuustietoja. Neiden tietoja vuotaminen rikolliseen tarkoitukseen murentaa koko alan

luotettavuutta aiheuttaen myiis valitt6mia yhteiskunnallisla turvallisuusriskeje ja -ongelmia.

Korostamme, etta turvasuojauspalvelujen luotettavuus ja yhteiskunnallinen hyv5ksyttevyys

voidaan varmistaa vain ulottamalla viranomaiskontrolli turvasuojaajien liseksi my6s yritysten
johto- ja taustahenkiliiihin sekii saattamalla yritystoiminta luvanvaraiseksi elinkeinoksi.
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Turvasuojauspalvelujen laadun varmistaminen

Piddmme ongelmallisena kuluttajasuojan ja kerta-asiakkaiden oikeusturvan kannalta, etta
lakiesityksessa ole mitenk;en meeritelty turvasuojaustoiminnan laatuvaatimuksia. Hyv6t
k5yt5nntit on jo kuitenkin koottu itseseentelyn kautta valmiiksi julkaisuiksi, mutta
yksinomaan elinkeinoe16min omavalvonnalla on mahdotonta puuttua rimanalituksiin. Lakiin
tarvitaan siis perelauta.

Lakiesityksen toinen keskeinen puute onkin, etta sen nojalla eijatkossakaan olisi
aikaansaatavissa kaikkia alan yrityksie velvoittavia tasomAarityksie turvasuojauspalveluille.
Esit5mmekin, etta

Poliisihallituksen turvallisuusalan neuvottelukunta nimeaa ty6ryhmAn valmistelemaan
esitykset, mitke julkaisut vastaavat turvasuojauspalvelujen hyvia kaytdnttijS.

Turvallisuusalan neuvottelukunta vahvistaa ty6ryhmen esitykset. Mikiili lainsdiidiinttj ei
oikeuta Poliisihallitusta tahen, oikeutuksesta sSSdete;n lausunnolla olevassa laissa.

Lakiin lisetean turvasuojauslilkkeite koskeva velvoite noudattaa alan hyviii kaytent6je.

Viranomaisille ei aseteta velvoitetta valvoa seeddksen noudattamista vaan mahdolliset
riidat ratkaistaan oikeuskaytentiijen kautta.

Neln parannetaan turvasuojauspalvelun laadun edellytyksia aiheuttamatta viranomaisille
hallinnollisten tai teknisten valmiuksien lis5ystarpeita.

Poliisihallitus, Turva-alan yrittejet ry ja Sehkdinfo Oy ovat jo yhdesse julkaisseet
kameravalvontaoppaan, joka toimii hyvdn kameravalvontakeytannOn kuvaajana. Vastaavan
kaltaisella yhteistytilla on maeriteltavissa, mitka muut julkaisut katsotaan alan hyven
keytenn6n vaatimukset tayttaviksi. Tiillaisia julkaisuja voivat olla esimerkiksi Sehk6tieto ry:n
julkaisemat ja vakiintuneen aseman saaneet ST-kortit seke Finanssialan keskusliiton ohjeet.

Turvasuojaajakortti

On erittiin mydnteistS, ette lakiesityksessi ehdotetaan henkil6n tydnantajaa seka

veronumeroa koskevien tietojen lisaemista turvasuojaajakorttiin. Turva-alan yrittejet ry on
kuitenkin jo aiemmissaan kannanotoissaan esitt;nyt, etta turvasuojaajakortin hakeminen
tulisi siirtaa tydsuhteessa olevan henkil6n tydnantajan vastuulle ja ette tydnantajalle
seadetteisiin velvoite palauttaa kortti poliisille henkil6n tyOsuhteen paattyessa. Tata
menetterya lakiesitykseen ei siselly, mite pidamme valitettavana.

Tyiinantajalla tulee kuitenkin olla minimisseen oikeus varmistua siite, ette yritysnimelle
varustettu kortti ei ole endd henkikin hallussa hdnen ty<isuhteen peettyess;.

Ongelman ratkaisemiseksi tulisi minimissidn
- muuttaa lakiehdotuksen turvasuojaajakorttia koskevaa 63 5:n toista ja kolmatta

momenttia; ja

- lisete 65 5:5dn uusin 4 momentti.
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Ehdotamme lakiin seuraavia muutoksia ja liseyksia (merkitty lihavoinnilla).

63 $ 2 momentti
"Turvosuojoojan on viipymdttd hoettovo kotikuntonso poliisiloitokselto
- uuttd turuasuojaojokomia, ios hiinen henkibtietonsd toi hiinelle annettuun

turvasuojaajokorttiin merkityt 64I kohdisso 2 io 3 moinitut tiedot ovot muuttuneet;
- tu rvosuojoojokorti n koksoisko ppo letto, i os hii nelle onnettu turuasuoiaaiakomi on

kodonnut toi turmeltunut."

63 5 3 momentti

"TuNosuojoojokortti on heti luovutettovo turvasuoiaaian kotipoikon Poliisilaitokselle, ios
turvosuojoajoksi hyvtiksyminen on peruutettu toi turvosuoiooiolle onnettuun
turuasuojoojokorT1iin merkityt 54 5:n kohdisso 2 ia 3 moinitut tiedot ovat muultuneet".

Ehdotettava uusi 65 5 4 momentti

Edellii 7. momentissd tdrkoitetulla turvasuoiousliikkeellii on oikeus sooda turudsuoiaaion
kotipoikan poliisiloitokselta tieto siitii, onko turvasuoiooid polauttdnut
turvasuojooiokorttinsa poliisille 63 5 3 momentin mukdisesti tutvosuoiousliikkeen konsso

voimossa olleen tydsuhteensa piiiityttyii.

Ystavellisin terveisin

Turva-alan yritteiet ry
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