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Hei, 

ohessa Suomen Palloliiton lausunto koskien yksityisen turvallisuusalan asetusluonnoksista. 
Allekidoittanut tai Juha Karjalainen antaa mielellään lisätietoja. 

Ystavällisin terveisin, 

SUOMEN PALLOLIITTO 
Kalle Marttinen, tapahtumapäällikkö 
puhelin (09) 7421 5273 
matkapuhelin 0408235273 
kalle.marttinen(a)palloliitto.fi 
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Suomen Palloliitto ry LAUSUNTO 
Urheilu katu 5 
00250 Helsinki 13.3.2015 

SUOMEN PALLOLIITON LAUSUNTO KOSKIEN SISÄMINISTERiÖN YKSITYISTÄ 
TURVALLISUUSALAA KOSKEVISTA ASETUSLUONNOKSISTA 

Palloliitto on tutustunut sisäministeriön lausuntopyynnössä 13.2.2015 esitettyihin 
yksityistä turvallisuusalaa koskeviin asetusluonnoksiin ja haluaa lausua kahdesta 
asetusluonnoksesta seuraavasti: 

Asetusluonnos 4. 
Sisäministeriön asetus vartijan Ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja 
voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan 
hOitajan koulutuksesta 

Asetusluonnoksen 6 §:ssä määritellään järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen 
pituudeksi vähintään 40 oppituntia. Uuden asetusluonnoksen mukaan koulutus 
pitenisi nykyisestä 32 tunnista 40 tuntiin. Palloliitto pitää nykyistä tuntimäärää 
riittävänä. Lisäksi Palloliiton kokemusten mukaan järjestyksenvalvojien peruskoulutus 
on ollut suosituinta ns. viikonloppukoulutuksina, joissa koulutus on viety läpi neljässä 
päivässä (8 oppituntia / päivä) ja koulutuspäivinä ovat olleet lauantai ja sunnuntai 
kahtena eri viikonloppuna. 
Koulutuksen piteneminen neljästä koulutuspäivästä vähintään viiteen (8 oppituntia / 
päivä) tarkoittaa myös arkipäivien käyttämistä koulutukseen. Tämä saattaa Palloliiton 
näkemyksen mukaan hankaloittaa merkittävästi erityisesti päivätyötä tekevien 
henkilöiden hakeutumista järjestyksenvaivojakoulutukseen. Lisäksi koulutuksen 
pidentäminen luonnollisesti vaikuttaa myös koulutuksen hintaan. 

Palloliitto tukee luonnollisesti järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen 
kokonaisuudistusta sekä itse koulutuksen ja koulutusmateriaalien sisällön päivitystä 
mutta esittää, ettei peruskoulutuksen pituutta pidennettäisi nykyisestä 32 tunnista 
40 tuntiin. 

Asetusluonnos 6. 
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja 
Järjestyksenvalvojan tunnuksista 

Asetusluonnoksen 2 §:ssä säädetään järjestyksenvalvojatehtävissä toimivan 
järjestyksenvalvojan tunnuksista sekä niissä käytettävistä teksteistä. Voimassa olevan 
sisäasiainministeriön asetuksen järjestyksenvalvojan tunnuksista (848/2003) ja sen 1 
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§:ssä määritellyn sanaparin "järjestyksenvalvoja - ordningsvakt" lisäksi tunnukseen 
on tarvittaessa voinut lisätä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan 
englanninkielisen sanan "security" tai sen sijaan urheiluun liittyvissä 
yleisötilaisuuksissa sanan "steward". Uudessa asetusluonnoksessa ei ole tätä 
mahdollisuutta vaan tunnuksessa voidaan käyttää tarvittaessa vain englanninkielistä 
sanaa "security". 
Erityisesti kansainvälisessä jalkapallo-otteluissa sana "steward" on erittäin yleisesti 
käytössä turvahenkilöstön työvaatteissa osoittamassa yksittäistä tapahtumassa 
työskentelevää turvahenkilöä, jonka työtehtävät ja toimivaltuudet voidaan rinnastaa 
suomalaisen järjestyksenvalvojan tehtäviin ja valtuuksiin. Myös tapahtumayleisö ja 
tapahtumahenkilöstö niin Suomessa kuin muualla Euroopassa tunnistavat erittäin 
laajasti "stewardin" jalkapallotapahtumassa työskenteleväksi turva henkilöksi. 
Jalkapallon kansainväliset kattojärjestöt ovat myös edellyttäneet turvallisuustehtäviä 
suorittavien henkilöiden asuissa käytettävän kyseistä englanninkielistä "steward" 
sanaa. 

Tämän vuoksi Palloliitto esittääkin, että uutta asetusluonnosta korjattaisiin siten, että 
järjestyksenvalvojan tunnukseen voidaan tarvittaessa merkitä kokoontumislain 
mukaisissa urheiluun liittyvissä yleisötilaisuuksissa järjestyksenvalvojan asemaa 
osoittavaksi englanninkieliseksi sanaksi myös sana "steward". 

Kunnioittavasti 

SUOMEN PALLOLIITTO 
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