
SISAASIAINA/111NllSTER10

01 拳3 『 :l:1

1NRIKと :[jlvl!|ヽ lS l曇 RIET
Lausunto koskien esitysta lalksi yksityisista turvallisuuspalveluista sektt erttiksi s五 hen

lii的ⅣikSi laeiksi.

Yleista

Olen suo五■arniini tutkintoihin liityen tutkinut yksityiscn turva― alan lainsttdttmё n perllsteitaja

sisataa g10baalisti kymmenen vuoden ttan kahdcssa englantilaisessa yliopistossaja olen

osallistunut edelliseen Suomessa toteutettuun tllrva… alan lainsaadant6hankkeeseen SisNII:n

ase■arnan sellrantaryhnttjasenena tyё nanttaliiton edusttana.

Nyt kasitelt:梓 激la01evalakiesitysonkokonaisuudessaanklmnianhimoinenjatarpeellinen

httanaisenja osin vaikeaselkoisen tuⅣ a―alan lainsa詞加 ёn ttantaSaistamiseksija selke)准加 iseksi。

Lakiesityksessa on selkeasti Ote■ u huomioon ne ongelmatjotka kumpuavat kolmesta,osin

suomalaisista,yksityiscn turvallisuustoiminnan stttelyyn liittyvista vaikeuksista,jotka ovat:

→ Kuinka Suomessa voidaan kattaa hallitusti se tllrvallisuusvtte/― tarvejokaonsyntynytja

syntyy yhteiskllman,toimintaympttist● en,liiketoimintaenja supistu宙 enjulkisten

tllrvallisuuspalvellJen tarJOnnan lnuodostalnassa todellisuudessa?

b)Kuinka yhteiskumassa voidaanjatkossa huolchtiaj[珂 eStaメyneesti kansalaisten yhdcsta

perustarpeeSta;tuⅣ allisuudesta,nykyisen perustusiain raOitusten pllristuksessa?

c) Kuinka inahdollistetaan yksityisen l五 ketoiininnan(tuⅣ alliSuuspalveluiden)tuOttalninen

jattestaytyneesti niin ciei toimillnasta tulc siten sattleltya(kangistunuttal etei Se pysty

joustavastijanopeastivastaamaanjatkuvastimuuttu宙 in haasteisiin.Haastcisiinjoihin

vastaanliseen Julkishallinnolla ei ole k五 mostusta,Joustavuutta tai voimavaroJa?

Lausllmolla oleva lakicsitys on kiite■ :抑asti pyrkinyt huomioimaanja yhdist加 滋h ntta,osin

五sti五itaisetkin,tarpeet tasapainoisesti nykyisten polil■ isten realitec■ ienja viranomaisvoimavaroJen

vallitessa.

Kommentit

Esityksessa On kaksi kokonaisuuttajoiden liiketoimillllallistenjなjestelヵ en oSalta on tehty selkea,

mielesthi oikeansuuntaincn littanVetO;ammattimainenjなjcstykSenvalvontaja

tuⅣasuttaalnistoiminta.Esitm m01empien osalta alla olevat huomiot:
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JなiCStyksenvalvontatoiminta on kansainvaliscssa vertailussa todettu hoidetlln taijttetyn hoitamatta

monin eri perustein.Kaytttmё ssa On useissa maissa tapahtunut niin,etta tamttl turvallisuusalan

toimintasektorin kasvuja ammattimaistumincn,1littyen yleiseen sosiaalisen kぁ 囃aメymisen



muutoksiin, on jiitetty huomioimatta. SiiAtely on todettu liian vaikeaksi toteuttaa tai

piiivitttimZittrim?it siiiiddkset eiviit ole huomioineet syntyneitii uusia toimintatapoja ja tarpeita tiillii

alueella. Tiima on johtanut epflterveeseen kehitykseen tiissii toiminnassa, kansainviilisesti alaa

tarkastellen huumeet, prostituutio ja viikivaltaisuus yhdistettyna jeirjestaytyneeseen rikollisuuteen

ovat luoneet tilanteen jonka hallitseminen on vaikeaa.

Vastaavan tilanteen estiimiseksi suomessa ja tehokkaan viranomaiskontrollin mahdollistamiseksi,

lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessii ehdotettu toimilupamenettely on oikeansuuntainen ja

antaa mahdollisuuden parantaa liiketoimintapohjaisen jfiestyksenvalvojatoiminnan

viranomaisvalvontaa.

Merkittavd parannus ehdotuksessa on my<is lainsiifldiintdteknisistii syistii syntyneiden erilaisin

valtuuksin varustettujen jiirjestyksenvalvojien oikeuksien ja velvollisuuksien saattaminen

yhdenmukaisemmiksi. TamA on kohtuullista myris kansalaisten osalta, jotka joutuess&m tekemisiin

tiimiin tydntekij iiryhmrin kanssa helpommin tietiiviit sen valtuudet.

Turvasuojaojat

Lausunnolla olevassa lakiesityksess?i on pidetty voimassa turvasuojaajien hyviiksymismenettely,

laajentamatta sitii itse liiketoiminnan luvanvaraistamiseen. Tiima valittu linja on perusteltu koska ei

ole tullut ilmi merkittaviii haittoj aalalla. Jos tiim[ liiketoiminta (mm. turva-aitojen ja porttien

rakentaminen, turvaelektroniikan myynti ja -asennukset, lukitustytit, jne.) saatettaisiin

luvanvaraiseksi, rajanveto vaatisi laajan erillisen siiiinn<istdn ja sille valvonnan (resurssit) koska

kyseessii on kaikissa tapauksissa vaikeasti mii^tiriteltAviii kysymyksiii koskien elinkeinovapauden

rajoittamista.

TamA toiminta-alue on kansainviilisestikin koettu vaikeasti siiiideltiivtiksi liiketoimintarajoituksin, ja

siksi sen ohjaaminen turvallisuuslainsiiiidiinndllii ei ole kovin yleistii. Myds EU stiiinntisten

puitteissa turvatekniikan ja -elektroniikan myynti ja asennus on katsottu vapaaksi liiketoiminnaksi.

On ymmtirrettiivlili, ettii alan yrittajat pyrkiviit tiillii keinoin suojaamaan liiketoimint&Insa kilpailulta,

mutta tiimii ei voi olla liihtrikohtaisesti perusteena uudelle lainsiiiidiinndlle.
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