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Lausunto

Sisdasiainministeri on pyytanyt Lahden ammattikorkeakoululta lausuntoa
yksityisia turvallisuuspalveluja koskevan lakiluonnoksen
jarjestyksenvalvojien asettamista koskevasta 28$:std. Ehdotetun pykalan I
momentin 6 kohdan mukaan jdrjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa myos
yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetun yliopiston ja
ammattikorkeakoululaissa (351 /2003) tarkoitetun ammattikorkeakoulun
toimipaikkaan.

Lakiehdotuksen perusteluissa 28S myrtte jarjestyksenvalvojia voitaisiin
asettaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimipaikkoihin. Lakiehdotus
on nahtava hyvana suuntauksena korkeakouluturvallisuuden
edistamiseksi. Tesse lausunnossa ei oteta kantaa lakiesityksen muihin
kohtiin.

Nykytilanteen mukaisesti korkeakouluissa erilaisiin jarjestyshairi0ihin ja
hairidkayttaytymiseen ovat puuttuneet korkeakoulujen oma henkilost6.
Usein tama puuttumisolettamus on korkeakouluyhteisoisse kohdistunut
vahtimestareihin sekd muuhun tukipalveluhenkilostO0n. Korkeakoulujen
tukipalveluhenkilostdlla ei kuitenkaan useissa tapauksissa ole ollut riittdvd6
osaamista mainituissa tilanteissa toimimiseen. Tukipalveluhenkil6stci ei
useinkaan tunne riittavan kattavasti toimintamahdollisuuksiinsa liittyvdd
lainsaadantOa.

Lakiesityksen mukainen ehdotus jarjestyksenvalvojien asettamisen
mahdollisuudesta korkeakouluihin selkeyttaisi toiminta- ja
toimivaltaedellytyksia hairi6tilanteissa. Vaikka todellisuudessa
jarjestyshairi0t ja hairidkaftaytyminen ovat korkeakouluissa harvinaisia,
voidaan jarjestyksenvalvojien asettamisen myota parantaa
turvallisuudentunnetta korkeakouluyhteis6ssd. Jarjestyksenvalvojan
asettamisen mahdollisuus parantaa my6s sijaintinsa vuoksi tai muuten
rauhattomassa ymparist6ssa sUaitsevan korkeakoulujen toimipisteen
osalta ty6rauhan yllapitoa ja selkeyttaa korkeakouluyhteis6lle
hairi6tilanteiden hoitamisedellytyksia.

Lakiesityksesse tulisi kuitenkin maaritella riittdvdn yksityiskohtaisella
tasolla jarjestyksenvalvojan tehtdvdt, toimialue ja toimivaltuudet
korkeakoulussa.
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Lakiesityksen mukaan jdrjestyksenvalvojina voisivat toimia korkeakoulujen
palveluksessa olevat virasto- ja vahtimestarit edellyttden, ettd heiddt olisi
poliisin toimesta hyviiksytty jdrjestyksenvalvoj iksi. Lisdksi lakiesitys
mahdollistaisi jdrjestyksenvalvojien asettamisen korkeakouluihin
ostopalveluna. Esitetyt mahdollisuudet ovat toisiaan tukevia. Oman
henkil6stdn toteuttamalla jdrjestyksenvalvojatoim innalla tuetaan
jdrjestyksen ylldpitoa normaaliolosuhteissa mutta poikkeavissa, laajempia
turvallisuusjdrjestelyjd vaativissa tilanteissa, voidaan lisdksi hetkellisesti
tukeutua ostopalveluihin.

Lakiesityksessd tulisi huomioida alueellisista koulutuksen toteuttamisesta
johtuvat eroavaisuudet. Lakiesityksen mukaan jdirjestyksenvalvojia
voitaisiin asettaa yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetun yliopiston ja
am mattikorkeakoululaissa (35 1 /2003) tarkoitetun ammattikorkeakoulun
toimipaikkaan. Kiytdnn6ssd esimerkiksi ammattikorkeakoulujen kanssa
samoissa toimipaikoissa voi toimia toisen asteen am matillista koulutusta.
Lakiesitys ei ota kantaa siihen, miten jEirjestyksenvalvojaksi asettaminen ja
jiirjestyksenvalvoj a toi m ivaltu udet kayttaytyvdt tdssd yhteydessd.
Lakiesityksessd tulisi ottaa huomioon myds toisen asteen ammatillista
koulutusta jdrjestdvien oppilaitosten toimipaikkoihin jdrjestyksenvalvojaksi
asettam isen edellytykset.
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