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LAUSUNTO YKSITYISIA TURVALLISUUSPALVELUITA KOSKEVAAN LAKIESITYKSEEN

Kiitiimme saamastamme lausuntopyynndstii. Olemme arvioineet lakiesitystl slhkdisiin
turvallisuusjiirjestelmiin perustuvan turvasuojaustoiminnan ja turvasuojauspalveluiden
yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

Turvasuoj aajakorttia koskevat kAytanndt

Kannatamme ehdotettuja siiiid<iksiii (64$), jotka velvoittavat poliisiviranomaista lisiiiimtiin
turvasuojaajakorttiin turvasuojaajan veronumeroa, tydnantajaatai itseniiistti
ammatinharj oittajaa koskevat tiedot.

Lakiesityksen 63$:ssii turvasuojaajaa ei kuitenkaan riittiiv?in selkelsti velvoiteta hakemaan
kotikunnan poliisilaitokselta uutta turvasuojaajakorttia, mikdli hdnen tydnantajatiedoissaan
tapahtuu muutos. Tydnantaja ei my6sk66n saisi oikeutta varmistaa poliisilaitokselta, onko
turvasuojaaja palauttanut tydnantajatiedoilla varustetun turvasuojaajakortin poliisilaitokselle
hiinen tydsuhteensapdilgtyd. Olisikin selkeintii, ettii turvasuojaajakortin hakemisesta vastaisi
tydnantaj a e ikii turvasu ojaaja, kuten lakiesityksessd ehdotetaan.

Ongelmien viilttiimiseksi tulisi minimissiiiin muuttaa lakiehdotuksen turvasuojaajakorttia
koskevaa 63 $:n toista ja kolmatta momenttia sekii lisiitii 65 $:ii2in uusi 4 momentti.

Ehdotamme lakiin seuraavia muutoksia ja lisiiyksiii (merkitty lihavoinnilla).

63 $2 momentti
" Turv as uoj aaj an on v i ipymcit t d hae t t av a ko t i kun t ans a p o l i i s i l ait o lcs e l t a
- uutta turvasuojaajakorttia, jos hiinen henkilhtietonsa tai hiinelle annettuun

turttasuojaajakorttiin merkityt 64 $ kohdissa 2 ja 3 mainitut tiedot ovat muuttuneetl
- turvasuojaajakortin kaksoiskappaletta,jos hiineUe onnettuturvasuojaajakortti on

kadonnut tai turmeltunut. "

63 $ 3 momentti

"Turvasuojaajakortti on heti luovutettava turvasuojaajan kotipaikan poliisilaitokselle, jos
tumasuojaajalcsi hyvdksyminen on peruutettu tai turvasuojaajalle annettuun
turvasuojaajokoffiiin merkityt 64 $:n kohdissa 2 ja 3 mainitut tiedot ovat muuttuneet".

Ehdotettava uusi 65 $ 4 momentti

Edelld 1. momentissa tarkoitetulla turvasuojausliikkeellii on oikeus saada turvasuojaajan
k o t ip ai kan p o I i is ilait o ks e lta t iet o s iit ii, o n k o t um as uoj aaj a p al a utt an ut
tumasuojaajakorttinsa poliisille 63 $ 3 momentin mukaisesti turvasuojausliikkeen kanssa
voimassa o lleen tyds uhteensa pdiityttyil
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Turvasuoj auspalveluiden yhteiskunnall inen merkitys

Turvasuojauspalveluiden yleistymisen sekii teknisen kehityksen my<itii toimeksiantajille on
yhii tirkeiimpiid saada varrnuus palveluita tuottavien yritysten luotettavuudesta. Tilanne on
tiissii suhteessa sama, oli toimeksiantajana sitten loppuasiakas tai siihk<iurakkaan
turvajiirjestelmdasennuksia tilaava siihkdurakoitsija.

Lakiesitys ei edelleenkiiiin oikeuttaisi poliisiviranomaista selvitttim66n toimeksiantajan
sopimusosapuolena olevan turvasuojausliikkeen yritysjohtoon, vastuuhenkilddn tai omistajiin
kuuluvien henkiloiden luotettavuustietoja. Tavanomaisissa urakoissa toimeksiantajilla ei ole
mitaan muutakaan keinoa yrityksen luotettavuuden selvittiimiseksi.

Katsommekin, ett?i lakiesitys ei ota huomioon turvasuojausliiketoiminnan luotettavuuden
kasvanutta merkitystii yhteiskunnalle ja toimeksiantajille. Yhdymme jiisenjiirjest6mme Turva-
alan yrittdj?it ry:n lausuntoon, jonka mukaan turvasuojauspalvelun luotettavuus ja
yhteiskunnallinen hyviiksyftdqys voidaan varmistaa vain ulottamalla luotettavuuden
selvittdminen myds turvasuojausliikkeiden johto-, vastuu- ja taustahenkil6ihin sekii siidtdmdllii
turvasuojaustoiminta luvanvaraiseksi elinkeinoksi. Vain n?iin voidaan ennalta varmistaa, eff5

ei-toivottuj a ti lante ita e i p?iiise syntymiiiin.

Turvasuojauspalvelujen laadun varmistaminen

Pidiimme ongelmallisena kuluttajasuojan ja kerta-asiakkaiden oikeusturvan kannalta, ettii
lakiesityksessii ole mitenk?iiin meeritelty turvasuojaustoiminnan laatuvaatimuksia. Hyviit
kafanndt on jo kuitenkin koottu itsesiiiintelyn kautta valmiiksijulkaisuiksi, mutta yksinomaan

elinkeinoeliimdn omavalvonnalla on mahdotonta puuttua rimanalituksiin. Esitimmekin, ettii

Poliisihallituksen turvallisuusalan neuvottelukunta nime66 tydryhmiin valmistelemaan
esitykset, mitkii julkaisut vastaavat turvasuojauspalvelujen hyviA kAytantdja.

Turvallisuusalan neuvottelukunta vahvistaa ty6ryhm6n esitykset. MikAli lains[6d?into ei
oikeuta Poliisihallitusta ttihiin, oikeutuksesta siiiidet66n lausunnolla olevassa laissa.

Lakiin lisltiiiin turvasuojausliikkeita koskeva velvoite noudattaa alan hyviii kAytAntdja.

Viranomaisille eiaseteta velvoitetta valvoa sii2iddksen noudattamistavaan mahdolliset
ri idat ratkai staan o ikeuskiiytiintdj en kautta.

Niiin parannetaan turyasuojauspalvelun laadun edellytyksiii aiheuttamatta viranomaisille
hallinnoll isten tai tekn isten valmiuksien I isiiystarpeita.

Poliisihallitus, Turva-alan yrittdjlt ry ja Sahkdinfo Oy ovat jo yhdessii julkaisseet

kameravalvontaoppaan, joka toimii hyvin kameravalvontakiiytInndn kuvaajana. Vastaavan
kaltaisella yhteistyolla on miidriteltiivissii, mitkii muut julkaisut katsotaan alan hyvtin
kaytanndn vaatimukset tdyttiiviksi. Tiillaisia julkaisuja voivat olla esimerkiksi Siihk<itieto ry:n
julkaisemat ja vakiintuneen aseman saaneet ST-kortit sekii Finanssialan keskusliiton ohjeet.
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