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PALVELUISTA JA ERAIKSI SⅡHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Turvallisuusalan tutkintotoimikunta kiittiiii mahdollisuudesta lausua kannanottonsa
Hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle laiksi yksityisistii turvallisuuspalve-
luista sekii eriiiksi siihen liittyviksi laeiksi. Viitekirjeessii pyydettynii lausuntona Tur-
vallisuusalan tutkintotoimikunta esittiiA kunnioittaen yleisesti seuraavaa:

Turvallisuusalan tutkintotoimikunta pitAA tiirkeiinii sita, ettA yksityisistti turvallisuus-
palveluista annettua lakia selvennetiiiin yhdistiimdllii vartioimisliike- ja turvasuojaus-

toiminta sekii jiirjestyksenvalvonta yhdeksi laiksi. Tulkintavaikeuksien vtilttiimiseksi
on hyvii asia, ettii yksityista turvallisuusalaa siiiitelevii lainsiiiidiintdkenttii tehdiiiin
mahdollisimman yhteensopivaksi keskeniiiin. Turvallisuusalan tutkintotoimikunta pi-
tiiii tarpeellisena, ettii jatkossakin uudistetun lainsiiiidiinn<in vaikutuksia ja saatuja ko-
kemuksia arvioidaan j a etta mahdolliset epiikohdat korjataan viipymiittii.

Luonnosesityksessii ehdotetaan siiiidetttiviiksi uusi laki yksityisist[ turvallisuuspalve-
luista. Laki korvaisi nykyisen yksityisistti turvallisuuspalveluista annetun lain. Lisiiksi
esitetiiiin siiiidettiiviiksi muutoksia eriiisiin asiaan liittyviin liitiinnAislakeihin. Luon-
noksesta on ollut vaikeasti havaittavissa, mikii siiiinntis on pysynyt entisenlaisena,
koska vertailua siiiinncisten viilillii on jiitetty esittamiittii.

Muutoshankkeen taustana on sisiiasiainministeridn poliisiosaston 14.12.2008 asettama
yksityisen turvallisuusalan lainsiiiidiinnrin kokonaisuudistusta koskeva hanke siten, et-

tii hanke toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Hankkeen ensimmiiistii vaihetta koskevat
lakimuutokset tulivat voimaan l.l2.20l0ja vartijan voimankiiytrin koulutusta koskeva
uusi sisiiasiainministericin asetus 1.3.2011. Hankkeen toimikausi piiiittyi 31.12.2010.

Nyt esillli olevan hallituksen esitystii koskevan lainsiitidiintrihankkeen tavoitteena
hankkeen asettamisptiiit<iksessii oli yksityistii turvallisuusalaa koskevan lainstiiidtinncin
ajantasaistaminen sekii toimivaltuuksien selkeytttiminen ja yhdenmukaistaminen, yksi-
tyisen turvallisuusalan ja poliisin viilisen yhteisty<in kehiuiiminen ja tiedonkulun pa-



rantaminen sekii alan koulutuksen ja valvonnan kehitttiminen. Hankkeen toimikausi on
17.11.2011 - 30.6.2013 vslinen aika.

Hanke tuli valmistella hallituksen esityksen muotoon. Hankkeen aikana tuli selvittiiii
ja tdmrin perusteella tehdii perustellut ehdotukset erityisesti seuraavista turvallisuus-
alaa koskevista asiakokonaisuuksista:

Poliisin ja yksityisen turvallisuusalan v?ilinen tydnj ako.

Vartijoiden ja jfiestyksenvalvojien tehtavAt, toimivaltuudet ja toimialueet sekii
valvonta ja koulutus.
Onko perusteltua siirt?iii joitakin jdrjestyksenvalvojatehtiiviii selketisti osaksi varti-
oimisliiketoimintaa ja vartijan tehtaviA.

Turvasuoj austoiminta j a sitti ko skeva s?i2intely.

Turvallisuuskonsultointi ja sita koskeva siiiintely.

Lisiiksi tulee laatia ehdotus mahdollisiksi tarvittavaksi muutoksiksi poliisin suoritepe-
rusteisiin lupamaksuihin (Poliisin maksuasetus) koskien yksityistii turvallisuusalaa.

Havainnot tiistii hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle laiksi yksityisistii
turvallisuuspalveluista sekii ertiiksi siihen liittyviksi laeiksi esitetiiiin alla esitettyti ra-
kennetta mukaillen.

l. Yleistii hallituksen esityksen luonnoksesta

2. Laki yksityisistii turvallisuuspalveluista

2. I . Yleiset siiiinndkset
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1.YLEISTA HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

Hallituksen esityksen tavoitteena on yksityisiii turvallisuuspalveluita koskevan lain-
siiiidiinndn selkiyttiiminen ja siksi asiaa koskeva lainsiiiidtint<i ehdotetaankin keskitet-
tiiviiksi yhteen lakiin. Uusi laki kiisittriisi vartijoita, jiirjestyksenvalvojia sekii tur-
vasuojaajia koskevat siiiinndkset. Laki jiirjestyksenvalvojista samoin kuin muissa la-
eissa olevat jfiestyksenvalvojan asettamista koskevat stiiinndkset esitettiiin kumotta-
viksi. Jiirjestyksenvalvojatoiminta ehdotetaan stifidettiivtiksi luvanvaraiseksi eriiin
poikkeuksin.

Vartioimisliiketoiminta pidettiiisiin edelleen luvanvaraisena. Ehdotettu laki kiisittiiisi
siiiinn<ikset turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa olisi yhteinen kaikille luvanvarai-
siksi ehdotetuille yksityisen turvallisuusalan elinkeinoille. Erillisestii vartioimisliike-
luvasta luovuttaisiin. Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat siiiinndkset vastaisivat
kuitenkin piiiiosin nykyist[ vartioimisliikelupaa koskevia siifinnriksiti. Jlirjestyksenval-
vojan asettamisoikeutta esitetiiiin viihiiisessii m?i?irin laajennettavaksi.

Edellii kuvatut tavoitteet lainstiiidiinndn selkiyttiimisestii ovat osittain toteutuneet esite-
tyssii luonnoksessa. Ongelmakohtia jriri kuitenkin huomattavan paljon. Toisaalta elin-
keinoluvallisen toiminnan laajentaminen mutta samalla poikkeussiiiintrijen luominen
hankaloittaa, ellei jopa estii, tosiasiallista elinkeinovalvontaa. Elinkeinoluvan laajen-
taminen osittain jiirjestyksenvalvontatoimintaan on haitallista muun muassa hallituk-
sen linjaaman harmaan talouden torjunnan kannalta. Hallituksen esityksen luonnos
luokin tilanteen, jossa vartioimisliiketoimintaan kohdistuvat velvoitteet ovat erilaisia
elinkeinoluvan osalta kuin j iirj estyksenvalvonnassa.

Hallituksen esityksessii ei ole huomioitu toiminnan ammattimaisuuteen liittyvinri teki-
j6inii sitii, ettii oppilaitoksilla olisi riittiiviit mahdollisuudet mm. valtion tukemaan kou-
lutukseen. Valtion antamat opintoihin liittyvat valtiontukiosuudet ovat kuitenkin viime
vuosina leikkaantuneet voimakkaasti. Toisaalta turva-alan elinkeinolupaan edellyte-
tiiiin erikoisammattitutkinnon suorittamista vastaavan hoitajan plitevyytt[ vastaavalla
tavalla. Merkittavin ongelma hallituksen esityksessii koulutuksen osalta on kuitenkin
se, ettii toimintaa jonkin veffan muutetaan, mutta samalla koulutusten miiiiriin lisiiiimi-
nen jiitetiiiin huomioimatta. Lakia yksityisista turvallisuuspalveluista (28212002) saa-
dettiiessii Eduskunta edellytti, ettii vartijoiden ja vastaavien hoitajien koulutusta kehi-
tetiiiin voimakkaasti. Niikemys on esitetty hallituksen esitystii kiisiteltiiessii hallintova-
liokunnassa Hallintovaliokunnan mietinnrissA24l200l vp. Tiimii edellytetty koulutuk-
sen kehitt?iminen on jiidnyt huomioimatta alkuperiiisen yksityisistii turvallisuuspalve-
luista annetun lain siiiitiimisen jiilkeen, vaikka vartijoiden tehtAviialue on laajentunut.

Samalla on huomioitava, ettti avattaessa nyt jiirjestyksenvalvojista annettua stiiintelyii
kumoamalla sitii koskeva laki ja siirtiimiillii asiat lakiin yksityisistd turvallisuuspalve-
luista, on jiirjestyksenvalvojan koulutus huomattavan lyhy, kun huomioidaan jarjes-
tyksenvalvoj an oikeudet.

Hallituksen esitys ei ole poistanut yksityisen turvallisuusalan monia ongelmakohtia.
Edelleen on mm. kiiy<issii nimikkeinii jrirjestysmies ja jiirjestyksenvalvoja sekii niiden
rinnalla nyt myri s j iirj estyksenvalvontaan laaj ennettava omavalvonta.
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Edelleen ongelmana toiminnan kannalta voidaan pitii6 uusia toimintamuotoja. Kiert?i-

vii jfiestyksenvalvonta luodaan mahdolliseksi. Tiim6 aiheuttaa jtirjestyksenvalvonnan

muuttumisen mm. ravintoloissa ainakin osittain hiilytysluonteiseksi. Tiill<iin jdrjestyk-

senvalvoja tilataan selvitttimiiiin jo syntynytt?i ongelmaa. Jfiestyksenvalvojan saapu-

essa tilanne voisi tyypillisesti olla tydturvallisuusriski, kun saapuva henkilo ei tiedii,
mitii paikalla on tapahtunut. Samalla riittaviin henkilcistdn saaminen voi muodostua

haasteeksi sen lisiiksi, ettii saapuminen voi kestiiii. Autolla saavuttaessa jfiestyksen-
valvojan on noudatettava tieliikennelakia. Luonnollisesti ravintoloille toimintamalli on
pysyviii valvontaa halvempaa ja samalla ongelmista ei muodostu anniskelulupaviran-
omaiselle samaa tietoa kuin poliisin saapumiseen liittyy. Hallituksen esityksen yleis-

perusteissa mainitaan, ettii "yhteiskunnan kannalta on tiirkeiiii, ettti poliisin ja muiden

viranomaisten ja toisaalta yksityisten turvallisuuspalvelujen tehtavAjaosta on siiiidetty

tiismiillisesti ja selkeiisti". Kiertiivii jiirjestyksenvalvonta on omiaan hiimiirtiimiiiin sekii

peittamdiin viranomaisille ongelmallisia tilanteita, ja toisaalta se luo myds riskin, ettii
todellista apua ei saavu paikalle riittAviin ajoissa henkil<iiden perusoikeuksien suojaa-

miseksi. Hallituksen esityksen luonnoksessa on mainittu, ettii "yksityisten turvalli-
suuspalvelujen tehtiivissii, joihin liittyy yksipuolinen mahdollisuus puuttua ihmisten
perusoikeuksiin julkista valtaa kaftamalla, on huolehdittava toimijan toimivaltuuksi-
en tarkkarajaisuudesta samoin kuin toimivaltuuksia kfiyttiivien henkildiden asianmu-

kaisesta koulutuksesta".

Hallituksen esityksen luonnoksen yleisperusteluissa mainitaan mycis, ettii 'Julkisen
vallan orgaanien on myris kyettiivii valvomaan yksityisten turvallisuuspalvelujen toi-
mintaa asianmukaisesti". Tiimii tavoite ei toteudu uudenlaisen jiirjestyksenvalvonnan

siiiintelyn vuoksi luvanvaraiseen elinkeinotoimintaan liittyen, koska elinkeinoluvalli-
nen toiminta on pirstaleinen ja poikkeaa mm. vartioimisliiketoiminnan siiiintelystii.

Edelleen ongelma tulee esille muun muassa kiertiiviin jiirjestyksenvalvonnan toimin-
nan osalta.

Tavoite nykyisen lainsiiiidiinn<in siiiintelyn hajanaisuuden ja sekavuuden poistamiseksi

on kannatettava. Toisaalta on myds hyvii, ettti yksityistti turvallisuusalaa koskeva

siiiintely halutaan saattaa ajan tasalle.

On hyvti, ettii vartijan poistamisoikeutta koskevaa toimivaltuutta tiismennetiirin. Toi-
saalta rikoksesta epiiillyn kiinniotto-oikeuden siiiitiimistii mycis jfiestyksenvalvojille
voidaan pitiiri hyviina, mutta edella esitettyyn liittyen asiat tulisi huomioida koulutuk-
sen kehittiimisessii. Vastaava olisi myds huomioitava tilanteissa, joissa turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa tycintekijiiii kiiytetiiiin poliisin siiiltis-
sii pitiimien henkil<iiden kohtelusta annetun lain mukaisissa tehtiivissii. On kuitenkin
kokonaisuutena huolestuttavaa, ettti siiikissapidettyjA valvoisi muu kuin viranomainen.
Kyseessii ei ole vain vartijatehtiiva, vaan vartija saa silloin tietiiii muun muassa poliisin
rekistereissii olevaa tietoa, jonka hallinnointi on tarkkaa, ja tietoja, jotka eivtit ole jul-
kisia. Toisaalta toiminta voisi johtaa koulutettujen poliisivartijoiden miiiiriin viihenty-
miseen. Tulevaisuudessa myds ostetun palvelun hinta voisi olla poliisille haaste, kun
yksityinen turva-ala tuottaa palveluja liiketoimintana.Yaarassa ovat nimenomaan ny-
kyiset ammattitaitoiset poliisivartijat.

Laki poliisin stiilytttimien henkilciiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta ei sovel-
lu vartioimisliikkeen ja tulevaisuudessa yksityisen turva-alan tehtAviiksi. Kyseisissii
tehtAvissa toimivat henkil<it saavat viranomaisroolissa tietoonsa ei-julkisia asioita s[i-
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l<issiipidettiivien taikka poliisin toimenpiteiden kohteena olevista henkildista. NiimA
tiedot saattavat sis6ltii6 salassa pidettiiviii henkilci<in, rikosten torjuntaan ja rikosten
selvittiimiseen liittyviin tehtAviin kuuluvia seikkoja. Tiissii mielessii kyseessii on selkeii
viranomaistehtavA. Yksityisellii turvallisuusalalla tydskenteleviin henkil<iihin ei koh-
distu samalla tavalla siiiiddksiii kuin viranomaiseen. Heill?i ei ole myriskiiiin vastaaval-
la tavalla sitoutumista teht6viiiin. Vartiointipalvelu on kilpailutettava,ja siten turva-
alan palvelua tuottava taho saattaa muuttua. TAma luo riskin siitA, ettii poliisin rekiste-
reissii olevia tietoja saattaisi vuotaa ulkopuolisille, vaikka palveluntuottajan henkil<is-
ttillti ei ole rekisterioikeutta. Oikeus tietoon tulee vasta rekisterioikeudella ja tehtii-
viisidonnaisuudella. Ulkopuolinen vartija saisi tehtavissiiiin viiistiimiittti kuulla ja niih-
dti rekisteriin kirjattavia asioita, mikii ei ole rikosten torjunnan kannalta hyvii asia.

Hallituksen esityksessti on esitetty, ettii tavoitteena on koulutuksen ja valvonnan kehif
tiiminen (s. 14). Samalla kuitenkin ristiriitaisesti mainitaan, ettd "alan koulutusjiirjes-
telmii esitetii2in pidettiiviiksi piiiiosin ennallaan." Edelleen samassa kappaleessa esite-
t?iiin, ettii valvontaa ehdotetaan kehitettiiviiksi muun ohella siten, ett?i merkittiivii osa
jiirjestyksenvalvojatoiminnasta siiiidettiiisiin luvanvaraiseksi elinkeinoksi. Ehdotettu
toimintamalli ei mahdollista viranomaiselle selkeiiii valvontamahdollisuutta. Tiissii yh-
teydessii on todettava, etta poliisi on useiurn kertaan julkisuudessa maininnut, ettii jiir-
jestyksenvalvontatehttiv?it ovat luisuneet osittain rikollisjiirjest<iille. Samalla on havait-
tu jfiestyksenvalvontaan liittyen harmaan talouden toimintaa. Harmaan talouden tor-
junta on kuitenkin yksi hallitusohjelman keskeisiii asioita. Onkin merkillistti, ettii halli-
tuksen esityksessii ei luoda todellista valvonnan mahdollisuutta, vaan tosiasiassa polii-
sin valvonta vaikeutuu nykyisestiiiin. Lisiiksi asioiden selvittiiminen prosessuaalisesti
tulee olemaan nykyistii ty<ikiiimpriri. Poliisin on vaikea selvittiiii toimintaa ja sen lu-
vanvarasuutta, jos jiirjestyksenvalvoja ilmoittaa olevansa yksityinen elinkeinonharjoit-
taja ja tekeviinsii t<iitii omaan lukuunsa. Verrattaessa vastaavaa tilannetta esim. aiem-
paan yksityisetsiv[toimintaan eli nykyiseen vartioimisliiketoimintaan ero on huomat-
tava, koska vartioimisliiketoiminta on aina luvanvaraista. Toiminta on silloin selkeiiii
valvonnan kannalta.

Toteuttamisvaihtoehdot

"YksityistA turvallisuuspalvelua koskevan lainsiiiidiinn<in selkeyttiiminen on ennen
kaikkea siiiid<isteknistii selkeyttd.mist6", todetaan esitysluonnoksessa ja samalla tode-
taan, ettd yksittliiset siiiinnrikset ovat piiiisiiiintdisesti olleet toimivia. Joltain osin erityi-
sesti jiirjestyksenvalvojia koskevaa siiiintelyii on kuitenkin leimannut tietty hajanai-
suus. Tiihiin on helppo yhtyii, mutta samalla on todettava, etta siiiintely, jota nyt esite-
tiiiin, luo myris uusia ongelmia ja epiiselvyyttii niin luvanvaraisuuden, yhdenvertaisuu-
den, koulutusvaatimusten ja toisaalta uuden terminologian luomisen kautta. Esityksen
tavoitteena on selvent?iii siiiintelyii, mutta siinii ei ole riittiiviisti huomioitu nykyisen pe-

rustuslain edellyttamaa koulutusta suhteessa toimivaltaan. Samalla ei ole tosiasiassa
puututtu turva-alan nimikkeisiin niitA vdhentiimiillti, koska toiminta koskisi uusia ter-
mej ii, kuten omavalvonta j fi estyksenvalvonnassa.

Vartijan ja jfiestyksenvalvojan tehtiiviinimikkeiden yhdistiiminen olisi jtirkeviiii ja
samalla toiminta tulisi siiiitiiii toimivaltuuksien osalta yhdenmukaiseksi. Luvanvarai-
suudesta erillinen toiminta olisi jfiestyksenvalvontaa ja elinkeinoluvan alainen toi-
minta vartiointia. Esityksessii on todettu, ettd perustuslaillisista syistii esimerkiksi
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puistossa toimivalle yksityisten turvallisuuspalvelujen tydntekijiille ei voida eikd ole

myriskiiiin tarpeen antaa sellaisia toimivaltuuksia, joita esimerkiksi ravintolan jfiet-
tyksenvalvojalla on. Tiimii ei ole siniinsii ongelma, koska toimeksiantosopimus voisi
tiismentiiii tehtAvissa kAytettaviin toimivallan.

Jiirjestyksenvalvojatoiminnan aiempaa laajemmalle luvanvaraistamiselle on esitetty

perusteluja. Kun esimerkiksi yhdistysten yleis<itilaisuuksissa harjoittamaan jtirjestyk-

senvalvontaan ei ole liittynyt sanottavia ongelmia, joita luvanvaraisuudella voitaisiin
poistaa, on esityksessii pii[dytty ehdotettuun, osan toiminnasta luvanvaraisuuden ul-
kopuolelle jtittiiviiiin ratkaisuun. Tiissii kohtaa onkin valvonnallisesti vaikeaa arvioida,

missii kohden yhdistyksen toiminta on luvanvaraista esimerkiksi laajoissa yleis<itapah-

tumissa ja missii taas ei. Esimerkiksi isoissa urheilutapahtumissa yhdistykset tekeviit
jfiestyksenvalvontaa toiselle yhdistykselle taikka oikeushenkildlle. Se, ettii esitykses-

sti on todettu, ettei valvonnan lisiiiimistii ole pidettiiv?i itsetarkoituksena, on tiiysin risti-
riidassa muiden asettelujen tavoitteiden, kuten hallitusohjelman harmaan talouden tor-
junnan kanssa.

Turvasuojaustoimintaa koskevaa siiiintelyii on pidetttivii piiiisiiiintdisesti onnistuneena.

Turvasuojaustoiminnassa kuten jtirjestyksenvalvontatoiminnassakin olisi edellytettavE

toiminnan harjoittajalta voimassaolevaa turvallisuusalan elinkeinolupaa, jolloin polii-
silla olisi tosiasialliset mahdollisuudet valvoa toimintaa. Elinkeinolupavaatimukseen
olisi my<is mahdollisuus liitttiii toimijan talouden asianmukaisuuden arviointi, joka

voisi valvonnan osalta perustua ulkoisen tilintarkastuksen tuottamiin dokumentteihin.
Tiillfl v?iltettiiisiin mm. sellainen tilanne, jossa yrityksen vastaava hoitaja Eyttirii laissa

siiiidetyt edellytykset, mutta yrityksen taloudellinen tilanne ehkii ei. Lisiiksi edellyttii-
miillii elinkeinolupaa turvasuojaus- ja jiirjestyksenvalvojatoiminnassa niimii molemmat

voidaan ulottaa vuosi-ilmoituksen piiriin, jolloin poliisin valvonta jiilleen tehostuu.

Yksityisen turvallisuusalankin kannalta on keskeinen luotettavuustekijii, ettii poliisi
valvoo sen toimintaa yhdenmukaisesti ja lApi koko sektorin'

Keskeiset ehdotukset

Yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun lain soveltamisalaksi ehdotetaan yksityisia
turvallisuuspalveluita, joita ovat vartioimisliiketoiminta, jfiestyksenvalvojatoiminta
ja turvasuojaustoiminta. Koska laissa siiiinnelty toiminta olisi osin samaa kuin ennen
ja nykyinen laki olisi samanniminen kuin tuleva, olisi laki selvyyden vuoksi syyt?i

muuttaa nimeltiiiin esim. turvapalveluj a ko skevaksi laiksi.

Vartioimisliikkeille nykyisin asetetusta yleisen jiirjestyksen ja turvallisuuden yllapi-
tiimistii kasittaviin toimeksiannon kiellosta ehdotetaan luovuttavaksi vartioimistoimin-
nan osalta. TatA ei tulisi tehda, koska on t5ysin mahdollista, ettii jokin taho haluaa ha-

kea elinkeinotoimintaan liittyviiri lupaa vain vartiointiin. Kieltoa ei siten ole pidetttivii
tarpeettomana, koska vartioimisliiketoiminnassa ei edelleenkiiiin saisi ottaa vastaan

tiillaista toimeksiantoa.

Vartioimiskohteen nimenomaisesta miiiirittelysta ei tulisi luopua, koska silloin toimin-
taa koskeva alue ei olisi selviisti esim. viranomaisvalvonnassa havaittavissa.
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Viiliaikainen vartija voitaisiin hyvtiksyii toimimaan vartijana enintiiiin nelj6 kuukautta.
Nykyisen lain mukaan viiliaikainen vartija voidaan hyviiksyii toimimaan vartijana
enintiiiin neljii kuukautta kalenterivuoden aikana. Nyt esitetty aika olisi absoluuttinen
enimmiiisaika eikii hyviiksymista voitaisi jatkaa, ennen kuin henkild olisi suorittanut
siiiidetyt vaatimukset ttiyttiiviin koulutuksen. Tiissii kohden on huomioitava, ettii hy-
viiksyntiiii on saatettu pyfiAA nyt useassa osassa yhteensii 4 kuukautta. Esitetty sana-
muoto ei mahdollistaisi elinkeinoon liittyvld useassa osassa tapahtuvaa hyviiksyntiiii.
Esitetty menettely ei ole joustavuudeltaan nykyisen kaltainen.

Ehdotettu siiiintely, jossa henkilO voitaisiin niin sanottua liikkeen luovuttamista kos-
kevissa tilanteissa hyviiksyii viiliaikaiseksi vartijaksi mycis ilman vtiliaikaisen vartijan
koulutusta, on tiiysin yksityisista turvallisuuspalveluista annetun lain (28212002) saa-
tiimisen aikana eduskunnan toteamaa koulutuksen kehittiimislinjausta vastaan. Samal-
la se on huomattava heikennys toimenpiteiden kohteena olevien perusoikeuksien tur-
vaamisen kannalta. Esitettyii muutosta ei tule sii2itiiii mydskiiiin siksi, ettii liikkeen luo-
vutustilanteet eiviit ole niin ylliityksellisiii tilanteita, ettei yhti6 voisi saada henkildstdri
koulutettua. Koulutuksia alkaa kiiytinncissii joka viikko, joten kapasiteetti ei ole tiiltfl
osin ongelmallinen. On hyvin h?immentiivdd, ettd esityksessii todetaan lisiiksi, ettii
liikkeenluovutustilanteessa koulutusta kiiymiitcin henkil<j voisi toimia vain liikkeen
luovutusta koskevan toimeksiannon mukaisissa tehtiivissii eikii hiinellii tzilkiin olisi
vartijan toimivaltuuksia, mutta hiin toimisi kuitenkin samalla vartijana. Ttillainen viili-
aikainen vartija ei saisi tehtaviiiinsa suorittaessaan kantaa voimankiiyttrivtilineitii. Mitti
merkityst?i siilintelyllii todellisuudessa on turvallisuuden kannalta? Tiissii ovat pikem-
minkin tavoitteena ihan muut asiat kuin turvallisuuden parantaminen.

Vartijan poistamisoikeuden sisiilttiii ehdotetaan tiismennettiiviiksi ja se on hyvin kan-
natettava asia. Poistamisoikeuden edellytysten ttiyttyessii vartijalla olisi myds oikeus
estiiii henkiltin piiiisy alueelle. Sen sijaan, ettii poistamisoikeus olisi nykyiseen tapaan
sidottu toimeksiantajan tai tiimiin edustajan antamaan tuloksettomaan poistumiskeho-
tukseen, se esitet?iiin sidottavaksi henkikin kayttAytymiseen, mikii on myds kannatet-
tavaa. Henkiki voitaisiin poistaa vartioimisalueelta, jos hiinen voitaisiin lausumiensa
uhkausten tai muun kaytAytymisensii perusteella todenniikriisin perustein epiiillii syyl-
listyviin vartioimisalueella olevaan omaisuuteen tai toimeksiantajan tai tAmiin palve-
luksessa olevan henkikin henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen.
Lisiiksi on hyvii, ettii toisena vaihtoehtoisena poistamisperusteena siiilyisi edelleen se,

ettei henkil<illii ilmeisesti ole oikeutta oleskella vartioimisalueella. Vartijan poistamis-
oikeuden alueellista ulottuvuutta esitetiiiin myris rajoitettavaksi. Vartija voisi poistaa
henkikin vartioimisalueelta tai estiiii ttimiin piiiisyn sinne, jos alue olisi rikoslain julkis-
rauhaa koskevassa siiiinnriksessii tarkoitettu alue tai yksityinen paikka tai alue tai sill2i
oleskelua olisi lailla tai lain nojalla annetulla miiiiriiyksell[ rajoitettu. Kyseinen muu-
tos on kannatettava.

Vartijan kiinniotto-oikeutta ehdotetaan tiismennettiiviiksi siten, ettii vartija voisi tietyin
edellytyksin poliisimiehelle luovuttamisen sijasta vapauttaa rikoksesta epiiillyn kiin-
niotetun. Tarkoituksena HE:n luonnoksen mukaan ei olisi luopua kiinniotetun mahdol-
lisesta rangaistusvastuusta, vaan tiillaisissa tilanteissa poliisi esittiiisi henkildlle ran-
gaistusmiiflr?iysvaatimuksen j[lkikiiteen. Kiinniotetun vapauttaminen olisi poikkeuk-
sellinen toimenpide ja edelly.ttiiisi ensinnlikin sitii, ettei kiinniotetun luovuttaminen po-
liisimiehelle olisi kohtuullisessa ajassa mahdollista. Vapauttamiselle olisi mycis saata-

va sekii poliisimiehen ettti kiinniotetun itsensii suostumus. Kolmanneksi ep?iillystii ri-
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koksesta ei voisi olla odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa. Neljiinneksi
kiinniotetun henkil<illisyyden olisi oltava tunnettu tai kiinniotetun olisi suostuttava

esittiimiiiin vartijalle henkildllisyytensii selvittiimiseksi tarpeelliset tiedot. Kyseinen

siiiintely on siniinsii kannatettavaa, mutta Suomen perustuslain 124 $:n linjausten mu-

kaan henkilollisyyden tarkastaminen rikosoikeudellisessa sanktiotarkoituksessa edel-

lyttria tunnistamista, jolloin kyseessii on tosiasiallinen merkittiivii julkisoikeudellinen

tehtava. Tiimiin uudistuksen johdosta vartijoiden koulutukseen ja koulutuksen lisiiiimi-
seen tulee kiinnittaa esityksessii huomioita ja siten toteuttaa aiempaa eduskunnan an-

tamaa linjausta, koska kyseess6 on toimenpiteiden kohteena olevien oikeusturva ja oi-
keusjiirjestelmiin toimivuuden varmistamiseen liittyvii oikeellisuuden turvaaminen.

Lakiesityksess[ esitetiiiin siiiidettEiviiksi jiirjestyksenvalvojatoiminnan luvanvaraisuu-

desta. Luvanvaraista olisi ansiotarkoituksessa tapahtuva, toimeksiantosopimukseen

perustuva jfiestyksenvalvojatoiminta. Tiima vastaa vartioimisliiketoiminnan s?iiinte-

lyii, mutta erityisia poikkeuksia asiaan ei tulisi siiiittifl, koska niita ei ole siiiidetty

my<iskiiiin vartioimisliiketoiminnan osalta. Ehdotettu yhteinen elinkeinolupa edellyt-

ta1, etta koska toiminnan olisi perustuttava toimeksiantosopimukseen, niin sanottu

omajfiestyksenvalvonta jiiisi luvanvaraisuusvaatimuksen ulkopuolelle. Esitetty poik-

keus johtaa viranomaisvalvonnan vaikeutumiseen, elinkeinoluvan edellyysten vaike-

aan arviointiin ja sit?i kautta mahdollisiin tarpeettomiin esitutkintoihin. Esitetty vaati-

mus liikkeen palveluksessa olevien jfiestyksenvalvojien palvelujen tarjoamisesta joh-

taisi puolestaan siihen, ettii lupaa ei luonnoksen mukaan edellyttiiisi sellainen toiminta,
jossa toiminnanharjoittaja olisi samalla itse yrityksensii tai toiminimens?i ainoa jtirjes-

tyksenvalvoja. Esitettyii vaatimusta ei tulisi toteuttaa, koska toimintaa olisi vaikea val-

voa henkil6iden vedotessa tiihiin asiaan. Tilanne olisi harmaan talouden ja jtirjestayty-

neen rikollisuuden torjunnan osalta jopa nykyistii vaikeampaa.

Se, ettii nimenomaisella siiiinnciksellii luvanvaraisuuden ulkopuolelle jatettaisiin yhdis-

tyslaissa tarkoitettu yhdistys silloin, kun se viilittiiisi jiirjestyksenvalvojia kokoontu-

mislaissa tarkoitettuihin tilaisuuksiin, on osittain kannatettavaa, mutta tiilloin kyseessii

ei saisi olla yhdistykselle keriitttivii varallisuus eli ansiotarkoitus. Yhdistyksen ei siten

tule saada tehtavasta mitiiiin vastiketta.

Ehdotusta oikeudesta asettaa jiirjestyksenvalvojia mytis yksityistilaisuuksiin pidetii[n
kannatettavana, mutta silloin tulee jiilleen huomioida tehtaviin liittyviit koulutusten

miiiirien tarkastamiset. Jfiestyksenvalvojan asettamismahdollisuutta esitetiiiin myds

yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, mikii on myds kannatettavaa, mutta samalla

tiissiikin toimintaympiiristdn laajennus johtaa koulutusvaatimusten riiruimattclmyyteen

eli koulutusmiiiiriiii tulee kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi kasvattaa eduskunnan

aiemmin edellyttiimiill[ tavalla.

Jiirjestyksenvalvojalle asetettu ilmoitusvelvollisuus tietyistii tehtAvassArin tietoonsa

saamistaan jo tapahtuneista rikoksista poliisille sekii toimenpiteen perusteen ilmoitta-
minen toimenpiteen kohteelle on kannatettavaa ja vastaa vartijan nykyistii siiiintelyti.

Jiirjestyksenvalvojan toimivaltuudet esitetiiiin pidettiiviiksi piiiistiiintriisesti ennallaan.

Kuitenkin jiirjestyksenvalvojalle asetetusta velvollisuudesta est?iii henkikin piiiisy toi-
mialueelleen tietyissii tapauksissa esitetiiiin luovuttavaksi. Jiirjestyksenvalvojalla olisi
oikeus estiiii henkildn piiiisy toimialueelleen tietyin edellytyksin, mutta ei velvollisuut-
ta siihen. Tiitii muutosta ei pidetii toiminnan kannalta oikeana, koska silloin jtirjestyk-
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senvalvojien tosiasiallinen toiminta voi mahdollistaa aiempaa enemmiin muun muassa
piiihtyneiden piiiistiimistii yleisdtapahtumiin, ja sitd kautta jfiestyshdiririt voivat li-
siiiintyii. Tiissti on huomioitava, ettii suurin osa jiirjestyksenvalvojista on muita kuin
ammattimaisesti toimivia ja heidrin kokemuksensa jfiestyksenvalvontatehtAvista ei
ole kovin vankkaa. Selkeii ehdoton kielto on siten selvempi toiminnan kannalta. Oma-
toiminen tilanteen arviointi voi johtaa jopa tosiasialliseen tilanteen taikka koko tilai-
suuden vaarantumiseen.

Uutena poistamisperusteena jiirjestyksenvalvojalle esitetiiiin oikeutta poistaa toimialu-
eeltaan siellii ilmeisen oikeudettomasti oleskeleva henkiki. Esitys on siniins?i kannatet-
tavaa, mutta edellytteia koulutusaineistossa ja koulutusmiiiiriissii asian huomioimista.

Jiirjestyksenvalvojan oikeutta pittiii henkilOii siiikissii esitettiiin rajoitettavaksi vain
yleisdtilaisuuksiin ja aluksille, mutta siltii osin siiiintely on vastaava jo nykyisin.

Jiirjestyksenvalvojan sallittuihin voimanktiyttciviilineisiin esitetiiiin lisiittiiviiksi tele-
skooppipatukka. Sita saisi kuitenkin kantaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan halti-
jan palveluksessa toimiva jiirjestyksenvalvoja. Siirintely on omiaan vaikeuttamaan val-
vontaa sekii lisiiiimiiiin jiirjestyslaissa kiellettyja esineitii turva-alan henkildille. Samal-
la, jos siiiintely mahdollistaisi teleskooppipatukan kantamisen, tulisi sen hankkimisen
olla mahdollista vain elinkeinonharjoittajalle. Jos hankkiminen olisi mahdollista jiir-
jestyksenvalvojalle itselleen, lisiiisi se merkittiiviisti my<is viranomaisten ja yksityisen
turvallisuusalan henkil<isttin ty<iturvallisuusriskiii, koska suurin osa noin 56 000 hy-
viiksytystii jdrjestyksenvalvojasta voisi hankkia teleskooppipatukan vaikka tekisi vain
satunnaisesti tehtavia. Koska teleskooppipatukkaa ei rekisterriidii, olisi sen poisotta-
minen hyviiksynniin piiiityttyii vaikeaa. Kokonaisuutena tilanne muodostaisi merkittii-
viin turvallisuusuhan monille tahoille. Erityisesti ravintoloiden henkil<ikunta, taksien
ja joukkoliikennevtilineiden kuljettajat saaffaisivat olla korostuneesti sellaisten tekojen
kohteena, joissa viilineenii kaytettaisiin teleskooppipatukkaa. Samalla kun huomioi-
daan, ettii teleskooppipatukan kayftd turvallisesti edellyttiiii harjoittelua, ei jiirjestyk-
senvalvojilta voida tosiasiassa saada varmuutta vuosittaisesta kertauskoulutuksesta.
Asiaa on arvioitu useissa kohdin lainsiifldiinndn uudistamisissa, ja nimenomaan edellii
mainituilla seikoilla asiaa ei ole siiiidetty jarjestyksenvalvojille mahdolliseksi. Tilan-
teessa ei ole tapahtunut sellaista muutosta, joka tulisi esille esitysluonnoksesta ja voisi
perustella esitetyn muutoksen. Ehdotus jiirjestyksenvalvojille hyviiksytt?iviistii tele-
skooppipatukasta on ristiriitainen myds sen osalta, ettii jdrjestyksenvalvojaksi hyviik-
syttflviille ei ole asetettu vartijan tavoin yliiikiirajaa. Teleskooppipatukka ja jdrjestyk-
senvalvojan tehtiivien luonne on huomioitava myris siinii, kuka iktinsti puolesta voi-
daan hyviiksyti j iirj estyksenvalvoj aksi.

Jos jeirjestyksenvalvontatoiminta tulisi luvanvaraiseksi, toiminnan harjoittajaa koskisi-
vat vastaavan hoitajan edellytykset, mikii vaikuttaa suoraan koulutusten ja piitevyyden
omaavien mtilirtin tarpeeseen. Toisaalta toimintaan liittyisivrit tapahtumailmoituksen
siiilyttiimistii ja toimintaohjeiden laatimista koskevat velvoitteet. Tiimii parantaisi mer-
kittavasti poliisin mahdollisuutta valvoa toimintaa.

Turvasuojaustoiminnan osalta ehdotetaan, ettii poliisin turvasuojaajaksi hyviiksymiille
henkildlle mydnnettiivii turvasuojaajakortti sidottaisiin henkikin ty<isuhteeseen tur-
vasuojausliikkeessii tai taman toimintaan hyvtiksymistii edellytttiviii turvasuojausteh-
tiiviii suorittavana ammatinharjoittajana. Ttimii ehdotus ei ole kannatettavaa, koska
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tydsuhde voi muuttua ja se edellyttdisi uutta kortin hankkimista. Myds oppisopimus ja
monet muut asiat olisivat hankalia toteuttaa kyseisessii mallissa. lntressitahon selvit-
tiiminen ei ole oleellista ja tavoiteltu henkil<ikorttiominaisuus verokorttinumerolla ei

paranna valvontaa, koska poliisin antama kortti on voimassa viisi (5) vuotta. Toisaalta

eri yrittiijien palveluksessa olevalla tulisi olla useita kortteja. Samoin opiskelijalla tuli-
si olla kortti, mutta tydnantaja ei oppilaitoksen tydmailla ole koulu, koska kyseessii ei

ole ty<isuhde. Ongelmana toisaalta ovat my<is tilanteet, joissa yksityinen elinkeinon-
harjoittaja on toiminnan tekijii, koska toiminimeii ei ole pakko rekisterciid6. Edelleen
yhti<imuodon muuttuminen ja toiminimen vaihtaminen aiheuttaisivat tarpeettomia

korttien uusimisia poliisin luona.



2.LAKI YKSITYISISTA TURVALLISUUSPALVELUISTA

2.l Yleiset s五 五nnёkset

2 S. MflAritelmflt

2 $ I mom. 1 k Vartioimisliiketoiminnan miiiiritelmii (s. 2l ja 107)

Esityl<sessci todetaan: "Ehdotetun pyktikin I kohdan vartioimisliiketoiminnan mciciri-
telmri vastaisi nylqtisen yl<sityisista turvallisuuspalveluista onnetun lain 2 $:n I mo-
me nt in 2 - ko hdan mdcir it e lmcid. "

MiiliritelmtU tulisi laajentaa tai selkeyttiiii huomioimalla vartioimisliiketoiminnassa
tavanomaiset tilanteet, joissa yritys vtilittiiii vartiointipalveluja kolmannelle taholle (ns.
manageeraus). Nykyiselliiiin niiiden kolmannelle osapuolelle viilitettiivien ja hallinnoi-
tavien vartiointipalvelujen asema on epiiselvii. 2 $:n miiiiritelmiissii puhutaan kuitenkin
ansiotarkoituksessa suoritettavasta, toimeksiantosopimukseen perustuvasta vartiointi-
tehtAviin hoitamisesta. Tilannetta tulisi ehdottomasti selkeyttii2i uudessa lainsiilidiin-
nrissii.

Poliisin suorittaman valvonnan kannalta olisi tarkoituksenmukaista, ettii myds varti-
ointipalveluja viilittiiviit ja hallinnoivat toimijat otettaisiin lainsiiiidiinn<in piiriin, jol-
loin valvonta kohdentuisi selkeiisti turvallisuutta elinkeinonaan harjoittaviin toimijoi-
hin. Lainstiiidiinndn selkeytt[misen my<itii harmaalla alueella toimimisen johdosta
k?iynnistettiivtit turhat esitutkinnat vtihenisivtit. Selkeii lainsiiiidiintri ja toimintaan koh-
dennettu valvonta myds parantavat palvelua ostavien oikeushenkildiden oikeusturvaa.

EHDOTUS

Lainsiiiidiinn<in 2 $:n vartioimisliiketoiminnan miiiiritelmiiii tulisi tarkentaa alihankin-
taketj uj en j a vartiointipalveluj a vAlittAviin toiminnan osalta.

2 $ 1 mom. 3 k Henkivartijatehtiivii (s. 23 ja 107)

Esityl<sessd todetqan: " Henkildn koskemattomuuden suojaamisessa voisi olla lqtse jo-
ko momentin 4 kohdan mukaisesta henkivartijatehtdvcistri tai esimerkilrsi kokonaisen
myymcilcin tai sairaalan vastaanottopoliklinikan henkildstdn koskemattomuuden suo-
jaamisesta. Tehtcivan luokittelemisella henkivartijatehtrivril<si olisi merkitystd vartijan
voimanluiyttdvcilineiden kantamisen ja vartijan asun luiyttcimisen suhteen."

Tosiasiallista yleisen jiirjestyksen ja turvallisuuden ylliipitiimistii ei pidettriisi henkil<in
koskemattomuuden suojaamisena eikii t[llainen tosiasiallinen toiminta turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijankaan toimesta olisi lakiin perustumattomana julkisen val-
lan kiiyttrinii mahdollista. Kiiytiinnrissii vartijan suorittama vartioimistehtiiv[ olisi edel-
leen usein omaisuuden vartioinnin ja henkildn koskemattomuuden suojaamisen yhdis-
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telmii. Esimerkiksi kauppaliikkeessii tehtAviinA olisi usein sekii vartioida liikkeessii
myyttiviinii olevaa ja muuta omaisuutta ettii suojata myymiiliihenkilokunnan koskemat-

tomuutta.

Esityksellii on vaikutusta mm. voimankiiyttdviilineisiin. Aseen kantaminen henki-
kisuojauksessa tulisi ehdotetun kAytiinndn mukaan lisiiiintymiiiin. Aseet ktisittiiviit esi-

tyksen mukaan kaikki ampuma-aselain 2 $:n mukaiset aseet, kun nyt kyseeseen tule-
vat vain tarkemmin rajatut ampuma-aseet. Henkivartijatehtiivflllti tarkoitettaisiin edel-

leen tietyn henkildn koskemattomuuden suojaamisen kiisittiiviiii vartioimistehtevii6.
Kyse voisi olla joko yhden yksittiiisen henkil<in suojaamisesta tai korkeintaan muuta-

man nimetyn henkil<in kiisittiiviin ryhmtin suojaamisesta. Sen sijaan laajemman henki-

kijoukon, kuten esimerkiksi sairaalan henkil<ikunnan, koskemattomuuden suojaami-

nen ei voisi olla henkivartijatehtiivii, vaikka kyse olisi siniinsti luvanvaraiseksi varti-
oimistehttiviiksi luokiteltavasta henkikin koskemattomuuden suojaamisesta. Henkivar-

tijatehtAvallii olisi kytkentii vartijan ampuma-aseen kantamista koskevaan 19 $:n
stiiinndkseen sekii vartijan asun kiiytiimistii koskevaan 23 $:n siiiinn<ikseen, todetaan

esityksessti. Terminologisesti henkikin koskemattomuuden suojaaminen ja henkivarti-
jatehttivii ovat liihell2i tosiaan ja siten omiaan sotkemaan ja lisiiiimiiiin v'aaraL mm. am-

puma-aseen luvatonta kantamista.

2 $ I mom. 4 k Arvokuljetustehtiivii (s. 23 ja 107)

Hyviinii voidaan pitiiii, etta tehtAvan katsomisella arvokuljetustehtaviiksi olisi edelleen

kytkentii vartijan asua ja voimankflyttdviilineitii koskevaan siiiintelyyn. Esimerkiksi

ampuma-asetta saisi kantaa laissa sii2idettyjen edellytysten tiiyttyessii arvokuljetusteh-
tiiviiii suorittava vartij a.

2.2 Y artioimisliiketo iminta

4 $ 2 mom. Vartijan tehtiiviit ja toimialue(s.24 jal07)

Ehdotul<sessa esitetcirin" "Erillisen omaisuuden vartiointia, henkildn koskemattomuu-

den suojaamista tai rikoksen paljastamista koskevaan vortioimistehtavadn vartija voi-
daan asettaa myds muualle kuin I momentissa tarkoitetulle vartioimisalueelle."

Vartijan toimialueella on merkitystii vartijan toimivaltuuksiin ja velvollisuuksiin. Esi-
tyksen perusteluissa sanotaan, ett6 "turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan ja asiak-

kaiden viilisissii toimeksiantosopimuksissa miiiiriteltiiisiin tarkemmin se, mitii vartioin-
tia sopimus varsinaisesti koskisi". KaytAnnrissii toimeksiantosopimukset luokitellaan
yleens[ liikesalaisuuksiksi, joten tehtiiviiii suorittavalle vartijalle voi olla tosiasiallises-

ti mahdotonta saada selville, miten hiinen toimivaltuutensa miiiiriiytyvtit. Tiimlin on-
gelman poistamiseksi tulisi tiimii tilanne kytkeii esitetyn lain toimintaohjeita koske-
vaan 81 g:drin ja velvoittaa siinii elinkeinon harjoittaja laatimaan ainaja kaikista toi-
meksiannoista vartijalle kirjalliset ohjeet, joissa yksiselitteisesti miiiiriteltiiisiin vartijan
tehtavAt j a toimialue kyseiseen toimeksiantoon liittyen.
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EHDOTUS

Vartijan tehtAvat ja toimialue tulee dokumentoida aina ja kaikista toimeksiannoista
esitetyn lain 81 $:ssii mainittuihin vartijan toimintaohjeisiin.

8 $. Vartijaksi hyviiksyminen (s. 30 ja 109)

Esityl<sen yl<sityiskohtaisissa perusteluissa esitetricin vartijan koulutuksen pituutta kns-
vatettaval<si nylqtisestci sadasta tunnisto I20 tuntiin lisridmdllti koulutul<seen vartijan
amma t t i t ut ki nn o s t a y l<s i t ut ki nn o n o s a I i s ri ti.

Ammatillisen osaamisen kannalta ttimii on jiirkeviiii, mutta ei ongelmatonta. Vartijan
ammattitutkinnon kahdella ensimmtiisellii osalla on liityntiipintaa myris muihin tutkin-
toihin.

Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoj a
Vartijan koulutuksella on liittymiipinta turvallisuusalan perustutkintoon (OPH:n mii5-
rtiys l8l0lll20l0), jonka mukaan siihen voidaan sisiillyttiiii yksi ammatillisen tutkin-
non osa lukuun ottamatta vartijan ammattitutkinnon osia vartijan tydn perusteet, varti-
jan peruskurssi ja turvatarkastus, jotka suoritetaan perustutkinnon osassa vartioinnin ja
jtirjestyksenvalvonnan perustoiminta. Tuntimaaran kasvattamisella ehdotetulla tavalla
on todenniik<iisesti hidastevaikutus perustutkintoa suorittavien henkildiden opintojen
etenemiseen. Kiiytiinnrissii opintojen tulisi edetii tutkinnon suorittajan tarpeiden mu-
kaan (henkilOkohtaistamisen periaate), jolloin tutkintoon liitettiiviii vartijan ammatti-
tutkinnon osia ei valttAmatta ole perustutkintoa kouluttavassa oppilaitoksessa tarjolla
opintojen etenemistahdin mukaisesti.

Tutkintoon johtavaa koulutusta jfiestiivien oppilaitosten osalta on otettava huomioon,
ettii kaikilla perustutkintoa jfiestrivillti oppilaitoksilla ei my<isktitin ole voimassaole-
vaa jiirjestiimissopimusta vartijan ammattitutkinnon jfiesttimiseksi. Osalle perustut-
kinto-oppilaitoksista Turvallisuusalan tutkintotoimikunta on my6ntrinyt jArjestiimisoi-
keudet vain vartijan ammattitutkinnon kahteen ensimmiiiseen os&u1. Opiskelijan tycil-
listymismahdollisuuksien parantamiseksi olisi kuitenkin jrirkeviid, ettii hiin suorittaisi
vartij an peruskoulutuksen.

Ehdotettu muutos todenniikriisesti aiheuttaa, ettd vartioinnin ja jfiestyksenvalvonnan
perustoiminta -osaa ei tarjota valinnaisena tai ettii se hankitaan ostopalveluna toiselta
tutkinnon jdrjestAjaltii, jolloin siitA aiheutuu viiist?imtittri ylimiiiiriiisiii kustannuksia pe-
rustutkintoa jlirjestiiviille oppilaitokselle. Kolmas mahdollinen vaihtoehto on, ettii pe-
rustutkintoa jiirjestiivtit oppilaitokset hakevat vartijan ammattitutkinnon jtirjestiimisoi-
keuksia rajoitettuna, jolloin esityksessii tulisi olla tarkasti miiiiriitty, mikti tai mitkti tur
kinnon osat soveltuvat vartijan peruskoulutukseen. Perustutkintoa suorittaville henki-
ldille vartijakoulutus on kuitenkin todenniik<iisin reitti ty<illistyii yksityiselle turvalli-
suusalalle.
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Vartij an ammattitutkinto j a vartij an peruskoulutus
Jos vartijan peruskoulutusta laajennetaan lisiiiimiillii nykyiseen koulutukseen yksi

ammattitutkinnon osa, tulee soveltuvat osat miiliritella lainsiiadiintddn, koska muuten

seurauksena on, ettd vartijan koulutuksen hyviiksytysti suorittaneilla henkil<iillii on

valtakunnallisesti erilainen koulutuspohja, joka voi vaihdella uhkatilanteen hallinnasta
yriuiija-osaan.

Jos viiliaikainen vartija ei kanna tulevaisuudessa voimankiiyttdviilineitii, yhtenti har-

kinnanarvoisena vaihtoehtona on, ettti koulutusta voisi muokata siten, ettii vartijan pe-

ruskurssiosan tulitydosuus siirretiiiin vartijan tycin perusteisiin, josta voimank?iyrin
osio siirretiiiin vartijan peruskurssiin. Niiin koko tulityOkoulutus tapahtuisi vartijan

ty<in perusteet -osassa ja voimankiiyttri peruskurssissa. Toinen vaihtoehto olisi, ettli
vartijan tyrin perusteet -osaan voisi lisiitii ensiapua, jolloin kyseisestii tutkinnon osasta

saisi kansalaistaitoja kehittaviimmiin koulutustyypin. Vastaavasti kun henkil<i olisi jo
tyriskennellyt alalla kauemmin, hiin saisi paremman opin vartijan peruskurssin aikana

voimankiiJtcistti, jolloin hiin osaisi todenniik<iisesti soveltaa oppimaansa paremmin

kiiyttint<i6n.

Koulutuksen lisiiiiminen tarkoittaisi esityksen mukaisesti kiiytiinndssii kahden (D pai-

viin valmistavaa koulutusta ja niiyttdti, jolloin tuntimiiiirti pysyisi esitetyssii kahdessa-

kymmenessli tunnissa. Useilla koulutuksen jiirjest6jillii tutkinnon osiin annetaan val-
mistavaa koulutusta 2-3 piiivaii ja joskus jopa enemmiinkin ennen kuin osaaminen

osoitetaan tutkintotilaisuudessa. Kiiytiinn<issii tuntirajan siiiittiminen lakiin todenntikdi-
sesti pakottaisi venyttiimiiiin keinotekoisesti tai lyhentiimiiiin koulutuksia, mitA ei voi-
da pitiiii oppimisen ja osaamisen kehitttimisen kannalta tarkoituksenmukaista. Koulu-
tuksen pidentiiminen aiheuttaa myds tyrinantajille kustannuksia ja tutkintoja jdrjesta-

ville oppilaitoksille se on kalliimpaa jiirjestiiii kuin luentomuotoinen opetus.

Vartij an ammattitutkinto j a virastomestarin ammattitutkinto
Vartijan koulutuksella on liittymiipinta myos virastomestarin ammattitutkintoon
(OPH:n mliiiriiys 8l0lll20ll), jossa on mahdollisuus suorittaa valinnaisissa tutkinnon
osissa 3.8 vartijan ammattitutkinnon osa: vartijan ty<in perusteet ja 3.9 vartijan ammat-

titutkinnon osa: vartijan peruskurssi sekii 3.10 vartijan ammattitutkinnon osa: jiirjes-

tyksenvalvonta. Muuttamalla esitetylla tavalla vartijan peruskoulutusvaatimuksia on

muutoksella vaikutus myds virastomestarin ammattitutkinnon perusteisiin, johon ei

ole nykykiiytiinn<in mukaisesti mahdollista liitttiri ammattitutkinnosta muita osia kuin
edellii mainitut. Vartijan ammattitutkinnon osa jfiestyksenvalvonta on osffImisvaa-
teiltaan niin laaja, etta 20 tuntia ei ole milltiiin tarkastelutavalla riittAvii miiiirii tiimiin
tutkinnonosan valmistavaksi koulutukseksi.

EHDOTUS

Tutkintotoimikunnan niikemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista nostaa vartijan
koulutuksen tuntijakaumaa ehdotetut 20 tuntia, kuitenkin siten ettii vartijan koulutuk-
sen kestoa kasvatetaan syventtimiillii opetettavien kokonaisuuksien sisiilttiii eik6 lisiiri-
mtillii siihen ammattitutkinnon osaa tai osia muista tutkinnoista.
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10 $ Viiliaikaiseksi vartijaksi hyviiksyminen (s. 31 ja 109)

Ehdotul<sessa esitettririn: " Vriliaikaiseksi vartijalcsi hyvcil<symisen aika olisi nylqtisestti
poiketen kertakaikkinen eilai sitci enrici sidottaisi kalenterivuoteen. Neljan kuukauden
ajanjal<son kuluessa tai sen pdcityttyd vartijan olisi suoritettava vartijal<si hyvcil<symi-
sen edellytylcsenci olevo koulutus, jos han aikoisi jatkaa toimintaqnsa vartijana.

Alan ammattimaistumisen kannalta tiimii ehdotus on osin kannatettava. Ongelmaksi
voi kuitenkin muodostua lomatuuraajien rekrytointi. Nykyisen kAytiinndn mukaisesti
vartijan tydn perusteet -koulutuksen suorittanut henkiki voi tydskennellii vartioimis-
liikkeessii neljiin (4) kuukauden ajan kalenterivuonna. Mikiili tiimA muutetaan kerta-
luonteiseksi, osa kestityd,ntekijriina toimivista opiskelijoista hakeutuu muille ammat-
tialoille, ja miktili he suorittavat vartijan peruskoulutuksen, on tiimii koulutusvarojen
haaskaamista, koska valmistuttuaan ntimii henkil<it siirtyvat muihin tehtaviin. Tydnan-
tajille tiimti voi myris aiheuttaa haasteita riittaviin tilapiiisen henkikistdresurssin rekry-
toinnissa.

Tarkoituksenmukaisempaa olisi ehkti kuitenkin sEiiitiiii, ettii alalle hakeutuvat henkil<it

ryhtyisivat jo ensimmiiisen vartijaksi hyviiksymisensii aikana suorittamaan tai suorit-
taisivat koko vartijan ammattitutkinnon ennen kuin hakisivat toista vartijaksi hyviik-
symistiilin. TiimA tukisi aiemmin ttissii lausunnossa mainittua eduskunnan edellyttiimaa
koulutuksen kehittiimistii (Hallintovaliokunnan mietintd 2412001vp). Tiissii yhteydes-
sti tulee kuitenkin huomioida, ennen kuin koulutusvaatimus stilidetiilin lakiin, ettii kou-
lutukseen ohjatut mtiiiriirahat ovat viihentyneet merkittiiviisti ja sama suuntaus tulee
j atkumaan tulevina vuosina.

EHDOTUS

Tutkintotoimikunnan nEikemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista pid?ittiia ennallaan
mahdollisuus, eff[ henkild voi tytiskennellii viiliaikaisena vartijana neljii (4) kuukautta
kalenterivuonna.

Ehdotamme kuitenkin harkittavaksi, ettii vakinaiseksi vartijaksi hyviiksytylta henkiltil-
tii edellytetiiiin vartij an ammattitutkinnon suorittamista.

15 $. Vartijan oikeus piiiisyn estiimiseen ja poistamiseen (s. 110)

Vartijan oikeuksiin listittiiviiksi ehdotettu pti2isyn estiiminen on ehdottoman kannatet-
tava toimivaltuus.

16 $ Vartijan kiinniotto-oikeus ja oikeus turvallisuustarkastukseen (s. 111)

Esityksen perusteluisso sonotaan: "Kiinniotetun vapauttaminen edellyttriisi myds selui
ki inni o t e t un i t s e ns ri e t t ci pol i i s imi e he n s uo s tumus ta. "
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Perusajatus kiinniotetun vapauttamisesta on kannatettava. Tilanne ei ole kuitenkaan
ongelmaton, koska vartijalla ei ole tosiasiallista varmuutta poliisin suostumuksesta.

Kiiyt2inn<issii tiimii todenniikriisesti tapahtuisi puhelimitse, jolloin tiiydellistii varmuutta
keskustelukumppanista ei ole. T2ima on varmistettavissa siten, ettii kaikki puhelut oh-
jataan hiitiikeskuksen kautta. Tama kuitenkin kuormittaa hiitiikeskuksen rajallisia re-

sursseja. Tilanteesta voi aiheutua vanijalle vastuuseuraamuksia, jos vartijan kiinni ot-
tama ja vapauttama henkilO saa sairaskohtauksen (ohon hiin pahimmillaan menehtyy).
Tiilkiin vartijaan voi kohdistua syytdksiii ja viiitteitii laiminlyrinnistti tai heitteillejiitds-
tii, vaikka kiinniotto ja sairauskohtaus eivat liittyisikiiiin toisiinsa.

18 $ Voimankliyttiiviilineiden kantaminen (s. 1l l)

Voimankiiyttdviilineiden kantaminen on miiiiritelty lain l8 $:ssii, jossa ehdotetaan siiii-

detttiviiksi vartijan voimankiiyttdviilineiden kantamisesta. Voimankiiytt<iviilineiden
kiiytttimisen edellytykset puolestaan maiirafyisiviit lakiehdotuksen l7 $:n voimakei-
nojen kAyttdA koskevien siiiinnristen perusteella. Voimankiiytt<iviilineiden kantamisen

edellytyksiii ja kantamisen ja kiiyttiimisen edellytyksenli olevaa koulutusta olisi kui-
tenkin tarpeen edelleen erikseen siiiidell[.

Pyktil[n I momentti olisi sisiilkjltiiiin uusi. Siinii ehdotetaan siiiidettiiviiksi vartijalle
sallituista voimankiiyttrivtilineistii. Siiiinn<is olisi tarpeen paitsi selvyyden, myris sen

vuoksi, ettfl voimank[yttdviilineita ei ole lain2 $:n miiiiritelmissti eniiii mtiiiritelty. Lu-
ettelo olisi tyhjentiivli eikii vartija siten voisi kantaa eikA kAyttiiA muita kuin pykiiliissii
mainittuja voimankiiytt<iviilineitii. Vartijalle sallittuja voimankiiyttciviilineitii olisivat
ampuma-aselain 2 $:ssii tarkoitettu ampuma-ase, ampuma-aselain I I $:ssii tarkoitettu
kaasusumutin, kAsiraudat sekii enintiiiin 70 senttimetriii pitkit patukka ja teleskooppi-
patukka.

Luonnoksessa todetaan, ett[ sallitut voimankiiyttriviilineet vastaisivat siten nykyisiti
voimankayttriviilineitii. Ampuma-aseen kantaminen olisi sallittu vain poikkeukselli-
sesti. Lisiiksi voimankiiyttoviilineiden tarpeeton kantaminen olisi vartioimistehttivissii
ylipitiltailn kielletty. Ampuma-aseen osalta tulee kuitenkin tarkemmin laissa siiiitti?i,

mitii ampuma-aselain 6 $:n ampuma-aseita vartija saa tehtliviss?iiin kantaa, koska ny-
kyisin voimanktiytt<ikoulutus rajaa vartijan ampuma-aseet pistooliin, pienoispistooliin,
revolveriin j a pienoisrevolveriin.

EHDOTUS

Ampuma-aseen osalta tulee tarkemmin laissa siiiitiiii, mitii ampuma-aselain (1/1998) 6

$:n ampuma-aseita vartija saa tehtiivissiiiin kantaa.

Voimankiiyttiiviilineiden koulutus
Esitetyn lainsiiiidiinndn 8 $ 2 momentissa viitataan vartijan ammattitutkinnon osaan

vartijan tydn perusteet, minkA jiilkeen koulutuksen ja siihen liittyviin kokeen hyviiksy-
tysti suorittanut henkiki voi hakea hyviiksyntiiii viiliaikaiseksi vartijaksi. Vartijan tydn
perusteet -koulutukseen kuuluu nykyiselliiiin yleisen voimankiiytt<ikoulutuksen osa
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sekii siihen liittyvri kiiytann<in niiytt6. Esitetyn lain 18 $ I momentin perusteella viili-
aikainen vartija ei kuitenkaan saa kantaa voimankayttdviilineitii.

Tycin kannalta tarkoituksenmukaisempi kAytiintd olisi sallia viiliaikaiselle vartijalle
voimankiiyttdviilineiden kantaminen esimerkiksi kiisirautojen, patukan ja kaasusumut-
timen osalta. Kaasusumuttimen kantamiseksi edellytettiiisiin edelleen erityisen voi-
mankiiyttdosan suorittamista. Perusteluna tiille on, ett6 viiliaikaiseen vartijaan voi
kohdistua viikivallan riski aivan kuten vartijaankin. Riski kohdistuu viiliaikaiseen var-
tijaan todenniikriisemmin kuin vartijaan, koska viiliaikaisen vartijan toiminta ei yleen-
sii ole yhtii varmaa ja positiivisessa mielessii rutinoitunutta kuin vartijalla ja mahdolli-
sesti aggressiivisesti kiiyttiiytyv[t kohdehenkildt vaistoavat tiimiin.

Toinen vaihtoehto olisi siirtaa voimankiiyttrikoulutuksen yleisen osan suoritus vartijan
peruskurssi -osan yhteyeen, jolloin koulutettujen vtilineiden, kiiytdn harjoittelun ja
niiytdn j[lkeen vartijan olisi mahdollista kantaa mukanaan kyseisiii voimankiiyttdviili-
neitii. Nykyisen kiiyttinndn mukaisesti vartijan tydn perusteet -koulutuksen yhteydessii
annettavan voimankiiytrin yleisen osan suorituksesta voi kulua hlvinkin pitkii aika,
ennen kuin henkiki suorittaa vartijan peruskurssin ja hankkii itselleen hyviiksynniin
vartijaksi ja voi saada oikeuden kantaa voimankiiyttriviilineitii. Kiiytiinnrissii koulutuk-
sessa opitut taidot ovat voineet tehokkaasti unohtua.

EHDOTUS

Voimankeiyftriviilineiden koulutuksen osalta olisi jiirkevAa siirtiifi voimankiiyttdkoulu-
tuksen yleinen osa vartijan peruskurssin yhteyteen tai sallia voimankiiyttrivEilineiden
(patukka ja kilsiraudat) kantaminen viiliaikaiselle vartijalle. Erityisen osan suorittami-
sen jiilkeen voimankiiyttdviilineitii voitaisiin laajentaa myris kaasusumuttimeen.

19 $ Ampuma-aseen, kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan kantaminen (s.

111)

Ehdotetussa pykiiliissti esitetiiiin siiiidettiiviiksi tiettyjen voimankiiytt<iviilineiden kan-
tamista koskevista erityisista vaatimuksista. Tiillaisia erityissiiiintelyn kohteena olevia
voimankiiytt<iv[lineitii olisivat ampuma-ase, kaasusumutin ja teleskooppipatukka. Ny-
kyisin voimassaolevassa laissa on lain 2 pykdldssti mii^iiritelmiit. Siind on 1 momentin
14 kohdassa mainittu voimankiiyttdviilineet. Nyt asiaa ollaan siiiitiimiissii siten, ettti
ehdotetun 18 pykAliin I momentissa mainitaan sallitut voimankiiyttdviilineet. Tiimii
voimankiiytt<iviilineiden lista sanotaan esityksen perusteluissa olevan auki kirjoitettu-
na ja muut vtilineet eiviit ole sallittuja. Tiissii on kuitenkin selvti ristiriita, koska ehdo-
tetussa 86 $:ssii koiran kayftd voimankiiyttdviilineenii (86 $ I momentin 4 kohta) on
ilmoitettava. Samalla ei tarvitse ilmoittaa kuitenkaan teleskooppipatukan kayttoa, mi-
kii olisi loogista, jos kaasusumuttimen kaytto ilmoitetaan.

23 $ 3 mom. Vartijan asun kiiyttliminen (s. al ja I l2)

Esityksessti todetaan, ettd"Pyldlcin 3 momentissa rajoitettaisiin ensinnrikin vartijan
asun kdyttA vain vartijalle vartioimistehtaviin. Vartioimistehtaviin rinnastettaisiin
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edelleen siirtyminen vartioimisalueelta toiselle tai esimerkil<si vartijan kotoa tydvuo-
ron aloituspaikalle. Myos tydvuoroon kuuluvien taukojen aikana vartija saisi luonnol-
Iisesti lniyttcid vartijan asua. "

Tiima linjaus ei ole ongelmaton, koska vartija saattaa poiketa kauppaan matkalla ty<i-
vuoron aloituspaikalle. Mikiili tiimA kauppaliike on vartijan ty<inantajayrityksen varti-
oimiskohde, vartijan niihdessiiiin henkil<ikunta odottaa saavansa htinelta palvelua. Var-
tijalla, joka ryhtyy palvelutehtdviiii suorittarnaan, ei kuitenkaan ole vartijan oikeuksia,
vaan hiin toimii jokamiehen oikeuksin ja niiin ollen hiinellE ei ole esimerkiksi kiinniot-
totilanteessa oikeutta voimankiiyttriviilineiden kiiytt<irin tai turvatarkastuksen suoritta-
miseen, mistti voi aiheutua prosessin mydhemmissii vaiheissa riskejti. Vartijan asun

kaytdn salliminen tydmatkoilla voi aiheuttaa mycis muita sekaannuksia, koska todelli-
suudessa yritysten henkilcikunta tai suuri yleisd ei viilttiim6ttii tosiasiallisesti erota eri
vartioimisliikkeiden tyrintekijriitii toisistaan ja vaativat heiltii vastaavaa turvallisuus-
toimintaa kuin he vaatisivat poliisiltakin. Vartija saattaa my<is julkisella katualueella
liikkuessaan tcirmiitii tilanteeseen, johon hiineltii edellytetaiin puuttumista "vartijana."
Puuttumisen seurauksena voi olla myrihiistyminen ty<ivuorosta ja siitii seuraavat ty<in-

antajan taholta vartijaan kohdistuvat sanktiot ja vastavuoroisesti puuttumattomuuden
seurauksena alan julkisuuskuvan tahraantuminen.

Vartijan asun kiiytrissii ja vartijan tunnistettavuudessa tulee lisiiksi huomioida, ettii
vartijalla saattaa olla vartiointipalvelun ostajan toiminnan tarpeista johtuvia syitti kiiyt-
tiiii muita kuin vartijan asua. Esimerkkinii mainittakoon sammutusmiehen ja elintarvi-
kehygienian piirissii olevat tehtavAt. Sammutusmiehen tehtavassa tiimii tuskin muo-
dostuu ongelmaksi, koska kyseisessii tehtavAssA kAfettavat varusteet ovat melkein
ptiiistiiintdisesti vartijakohtaisia. Elintarvikehygieniaa vaativissa tehtavissa vartija saat-

taa tuotantotiloissa liikkuessaan joutua pukemaan erityisen suoja-asun, jossa vartija ei
valttiimafta ole tunnistettavissa vartijaksi. Muissa kuin edellti mainittujen tehtAvien
kaltaisissa perusvartiointitehtiivissii vartijan tulisi kiiyttiiii toimiasua.

Vartijan asua tulisi kAyttiiA my<is koulutuksiin liittyvissii niiytttitutkinnoissa. Tiillii on
pedagoginen vaikutus, koska tiimii ohjaisi henkilciitii oikeaan toimintamalliin. Tiillii
hetkellii kuitenkin vallitseva tapa on, ettii niiytt<itilanteissa pyritiilin oikaisemaan asu-

vaatimuksesta, joka korvataan kAyttAmAlla pelkkiiii vartijan tyriasun takkia ja varuste-
vycitii. T2ima malli luo mielikuvan siitA, efia seka-asusteen kiiyttri olisi mahdollista var-
tijan tehtiivissti. Seka-asusteita ntikee mycis tyotehtavissii olevilla vartijoilla, jotka
kiiyttiiviit vartijan asun osana esimerkiksi omia housuja, mikii on erotettavissa siten,
ettii samaisen vartioimisliikkeen muiden vartijoiden ty<iasun housuissa on yrityksen
liikemerkki kohdassa, j osta se puuttuu yksittiiiselt ii v artijalta.

2.3 Jiirj estyksenvalvontatoiminta

aa $ ja 45 $ Jerjestyksenvalvojakouluttajaksi hyviiksyminen ja hyviiksymisen
uusiminen (s. I l8)

Esityksessri otetaan kantaa siihen, ettri henkild voidaan hyvcilayci jdrjestylcsenvalvoja-
kouluttojalrsi hrinen tdyttdessddn scicidetyt edellytyl<set, joihin sisciltyy mm. kouluttaja-
koulutulrsen suorittaminen. Vastaavasti on sdddetty, ettd vartijan voimanfu)yttdjrikou-
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luttajien (13 $) tulee suorittaa kouluttajakoulutus ja suorittaa scicidetyt kertauskoulu-
tul<s e t pittitilcs e en hyvdl<synt cins ci voimas s a.

Yksityisen turvallisuusalan koulutusten kokonaislaatua ei kuitenkaan ole esityksessii
mietitty loppuun asti, koska vartijan ty<in perusteet ja vartijan peruskurssin kouluttajil-
le ei ole siiiidetty mitii^iin osaamisvaatimuksia eikii kertauskoulutusvelvollisuutta. Hei-
d?in osaltaan riittaa se, ettd henkild on oppilaitoksen palveluksessa tai suorittaa koulut-
tajan tehtiiviiii alihankintana. Taloudellisen tilanteen kiristyessii on ollut havaittavissa,
ettii koulutusta toteuttamaan valitaan halvin tarjoaja, jolloin kouluttajan osaamisesta ei
ole vtilttiimiittii takeita. Vartijoita on mm. kouluttanut henkil<i, jolla itselliiiin ei ole ei-
kii ilmeisesti edes ole ollut hyvliksyntifii vartijaksi. Vastaavasti tutkintotilaisuuksissa
ammattitaidon arviointia on suoritettu ilman piiiviiiikiiiin ammatillista kokemusta arvi-
oitavasta tydtehtiivlistii, vaikka tyrikokemusta edellytetAiin kuitenkin arvioijana toimi-
valta henkilciltii. Esitetyssil lainsiiiidiinn<iss[ tulisi ehdottomasti edellyttdii kouluttajilta
viihimmiiisty<ikokemusta, pohjakoulutusta sekii mahdollista kouluttajakoulutuksen ja
tiihein liittyvien kertauskoulutusten suorittamista, aivan kuten jiirjestyksenvalvoja- ja
voimanktiyttrikouluttajilta edellytetiiiin. Sita, etta henkild on oppilaitoksen palveluk-
sessa, ei olisi pidettiiviinii riittavana laadun takeena.

50 $ Rikoksesta epiiillyn kiinniottaminen (s. 58 ja 1 19)

Esityksessci ehdotetun pylaikin mukainen toimivaltuus olisi jcirjestyl<senvalvojalle uusi,

mutta vastaisi sisall1ltaan vartijan kiinniotto-oikeutta koskevaa l6 $:n I ja 2 moment-
tia.

Tiimii on kannatettava ajatus. Kiinniottoprosessia tulisi harkita vastaavaksi kuin varti-
jan kiinniotto, jossa vartija voi vapauttaa kiinni otetun henkildn, miktili poliisia ei ole
saatavilla noutamaan kiinniotettua. Vastaava tilanne syntyy erittain todenniik<iisesti
myris jiirjestyksenvalvojille esimerkiksi yleis<itilaisuudessa, jossa myydiiiin muistoesi-
neitii tms. MikAli jiirjestyksenvalvoja ottaa kiinni havaitsemansa niipistelijiin, hiin saat-

taa joutua odottamaan poliisin paikalle saapumista hyvinkin pitkiin aikaa. Tiill<jin olisi
jfiestyksenvalvojan perustehtiiviin toteuttamisen ja kiinniotetun henkildn kannalta
tarkoituksenmukaisinta, ettii henkikillisyyden selvittiimisen jtilkeen kiinni otettu voi-
tai siin piiiisttiii po i stumaan.

56 $. Koiran mukana pitliminen (s.61 jal20)

Esityksen tekstissii sanotaan: "Ehdotetun 3 momentin toisen virkkeen mukaisena lcih-

tokohtana olisi, ettri koiraa pidettdisiin kuonokopassa." Asia tulee em. lauseesta ym-
miirretyksi. Kielellisesti olisi kuitenkin oikein sanoa, ettii koiralla pidetiiiin kuonokop-
paatai kuten 56 $:ssii sivulla 120 sanotaan "koiralla on oltava kuonokoppa", jolloin
kuonokoppaviittaa viilineeseen, joka laitetaan koiralle, ei paikkaan, jossa koiraa pide-
tii^iin.
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2.4 Turvasuojaustoiminta

63 ja64 $ Turvasuojaajakortti (s. 58ja 119)

Lakiesityl<sessd esitetcicin turvasuojaajakortin sitomista henkildn tydsuhteeseen tur-
vasuojausliikkeessti tai henkildn toimintaan turvasuojaustehtriviri suorittavana amma-

tinharjoittajana.

Yhdenvertaisuus
Esitetty kaytiintd ei ole yhdenvertainen vartijaksi ja jdrjestyksenvalvojaksi hyviiksyn-
n?in kanssa (mm. PL (73111999) 6 $ 1 ja 4 mom.). Vartijan ja jflrjestyksenvalvojan hy-
viiksyntiii ei ole (aiemmassa tai) ehdotetussa uudessa lainsiiiidiinn<issii sidottu ty<isuh-

teeseen, vaan henkild<in itseensii, jolloin turvasuojaajahyviiksynniin sitominen tydsuh-

teeseen asettaa turvasuojaajana toimivat henkil<it eriarvoiseen asemuuln muihin yksi-

tyisellii turvallisuusalalla toimiviin henkiltiihin niihden.

Saadakseen hyviiksynniin turvasuojaajatehtliviin turvasuoj aajana toimivan henkil<in tu-
lee joko harjoittaa yritystoimintaatai hiinellii tulee olla voimassaoleva tydsuhde. Alal-
le ja turvasuojaustehtiiviin hakeutuville henkikiille tiimii on kuitenkin kynnys, jolla on

vaikutusta henkikin ty<illistymismahdollisuuksiin. Henkildn haluttavuus ty<imarkki-

noilla kasvaa merkittiiviisti, jos hiin on viilittdmiisti tydnantajan kaytettAvissii. Tydnan-

tajamerkintii voi myds hankaloittaa tai jopa kokonaan est[ii henkildn toimimisen sivu-
toimisesti turvasuojaustehtiivissii. Lisiiksi kortin uusimismenettelystii aiheutuu myos

viivettti, josta seurauksena voi pahimmillaan olla ansioiden menetystii hakijalle. Haki-
jalle syntyy myds ylimiiiiriiisi2i leimaverokustannuksia, jos korttiin edellytetiiiin mer-

kittiiviiksi sivutoimiset tydsuhteet, tyosuhteen vaihtuminen tai mikiili henkikillii on

useita miiiiriiaikaisia tydsuhteita eri tyrinantajien kanssa, jolloin korttia joudutaan uu-

simaan monta kertaa hyviiksymisen voimassaolon aikana.

Taloudelliset vaikutukset yritykselle ja turvasuojaajalle
Yrityksen kannalta korttiin tehtAva merkintii tydsuhteesta sitoo ty<intekijditii tytinanta-
jaan, mutta kolikon kiiiintdpuolena voi mycis toimia itseiiiin vastaan. Esimerkkinti mai-
nittakoon tilanne, jossa paikallisen turvaurakoitsijan henkilcisttissii on useita sairausta-

pauksia, mistii seuraa, ettii hiinelle syntyy tilapiiinen tydvoiman tarve,jota hiin ei pysty
tiiyttiimiiiin, koska tilapiiistii tycivoimaa ei saada hyviiksytettya tehtav?iiin tarpeeksi no-
peasti. Tiimtinkaltainen tilanne johtaisi todenniikriisesti alihankintaketjujen kasvami-

seen, jolloin alkuperiiiselle urakoitsijalle aiheutuu aina ylimiiiiriiisi2i kustannuksia. Pie-

nemmille yrityksille, joilla ei ole mahdollista puskuroida henkil<ist<ireserviii ttimiinkal-
taisten tilanteiden varalle, voi aiheutua urakan viiviistymisen takia maksettavaksi lan-
keavia viiviistyssakkoj a.

Viranomaisen tyiimiilirlin kasvu
Ehdotetun kAytiinndn mukainen turvasuojaajahyviiksynniin uusiminen aiheuttaa li-
siiiintyvien asiakaskohtaamisten myOtii poliisin lupahallinnolle lisltydtti ja kuormittaa
asiakaspalvelupisteitii.

Turvasuoj austoiminta suhteessa koulutusjfl rjestelmiiiin
Lain siiiitiimisen yhteydessii tulisi mycis harkita, mikti vaikutus turvasuojaajakortin si-
tomisella tydsuhteeseen on suhteessa laissa ammatillisesta koulutuksesta (63011998) 4

$:n sekti laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (63111998) I $:ssii mainittujen pe-
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rus-, €unmatti- ja erikoisammauitutkintojen koulutukseen ja niiden suorittamiseen
n[yttdtutkintoina.

Turvasuojaustoimintaan on liittymiipinta turvallisuusalan perustutkinnossa (OPH:n
miiiir[ys l8l0lll20l0), jonka osassa turvallisuustekninen toiminta perehdyiiiin asia-
kaskohteeseen ja sen toimintaan sekii turvallisuusjiirjestelmiin. Siihk<iasentajan am-
mattitutkinnon (OPH:n miifiriiys 54l0lll20l0) ja Szihkdyliasentajan erikoisammatti-
tutkinnon (OPH:n miiiiriiys 53l0lll20l0) osissa tilaturvallisuusjiirjestelmat kasitelltilin
siihktilukitus-, kameravalvonta- ja murtoilmaisujiirjestelmiii. Ensimmiiisessii asennus-
tehtaviA sisiiltiiviissii ammattitutkinnossa ei edellyetti tutkinnon perusteissa tutkinnon
suorittajalta turvasuojaajakorttia, mika on ristiriidassa voimassaolevan ja esitetyn uu-
den lainsii5diinn<in kanssa. Erikoisammattitutkinnossa puolestaanriittaa, ettii tutkinnon
suorittaja tiet[ii, kenellii saa teettii2i tilaturvallisuusjfiestelmissii turvasuojaajakorttia
edellyttavia tehtiivia. Kyseinen tutkinnon osa sisiiltiiii kuitenkin monipuolisesti suun-
nittelutehtAviii, joissa jo tutkintoon osallistuvalta henkil<iltii tulee edellyttaa hyviiksyn-
tiiii turvasuojaajaksi, ennen kuin hiin suorittaa tilaturvallisuusjiirjestelmiit -tutkinnon
osaa, koska tutkinnon perusteiden mukaisesti ntiyttdtutkinnot suoritetaan osoittamalla
hyviiksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa kiiytdn-
ntin tydssti ja toiminnassa. Ammattikorkea- ja tiedekorkeakouluissa on todenntikciises-
ti vastaavia ylemmiin tason suunnittelutehtAviii, jotka tulee huomioida turvasuojaaja-
hyvtiksyntiii pohdittaessa.

Uudistettavassa lainsiiiidiinnrissii tulisi ottaa huomioon turvasuojaustehtAvat valmista-
vassa koulutuksessa, jolloin koulutukseen osallistuva henkild voi nykyisen kdytiinndn
mukaan hakea itselleen mliiiriiaikaista hyviiksyntiiii turvasuojaajaksi, ilman ettii hiinellii
on voimassaolevaa ty<isuhdetta. Kaltiinndssii henkil<in tycillistymismahdollisuudet
koulutuksen aikana tai sen jrilkeen paranevat merkittiiviisti, jos turvasuojaajakortti
mydnnetiiiin jo koulutuksen aikana viideksi vuodeksi.

Turvasuoj aajaksi hyviiksynniin vaatimukset
Yksi keskeinen niikrikulma on, ettii turvasuojaajakortin mydntiimisen edellytykseksi
tulisi sliiitiiii joko 16-40 tunnin mittainen kurssi tai miiiiritellyt osaamisvaatimukset,
jonka joko kurssimuotoisen tai itseniiisen opiskelun jalkeen suoritetaan vastaava koe
kuin vartija- ja jiirjestyksenvalvojakoulutuksissa. Niiin voidaan varmistaa, ettii tur-
vasuojaustehtiiviii suorittavalla henkikillii on viihintiiiinkin perustiedot stiiid<isperustas-
ta sekti yleisistii kiiytiinnciistti esim. tietosuoja- ja salassapitoasioiden suhteen. MikAli
osaamisen mittaamisessa kiiytetiiiin yhtii kysymyspankkia, ovat vaatimukset ja osaa-
minen valtakunnallisesti yhdenmukaista.

EHDOTUS

Turvasuojaajaksi hyviiksymisen edellytyksenii tulisi olla viihimmilltiiin valtakunnalli-
sesti yhdenmukainen koe, kuten vartijan ja jfiestyksenvalvojien koulutuksessa on.
Varsinaista koulutusta ei vAlttiimAftd tarvita, koska kokeessa edellytettiivii tiedollinen
perusta voidaan hankkia itsentiisesti opiskelemalla tai osallistumalla ttitii tarkoitusta
varten organisoidulle kurssille, jonka hinnoittelua ja toteutusta markkinavoimat ohjaa-
vat. Laadukkaimmat koulutukset ovat vetiivimpiii.

22



Turvasuoj aaj akortti tunnisteena
Ty<iturvallisuuslain (73812003) 52 a $:ssii edellytettynii kuvallisena tunnisteena tur-
vasuojaajakortin toimivuus on monelta osin kyseenalainen. Esityksess[ ehdotetulla ta-
valla kortista kiivisi ilmi henkildn tydnantaja ja veronumero, jotka todenntikdisesti
kuitenkin merkittiiisiin kortin takapuolelle, josta ne olisi erikseen tarkistettava. Nykyi-
sen kiiytinn<in mukaisesti kuvallisen tunnisteen lisiiksi henkil<iltii edellytetiiiin voimas-
saolevan lainsiiiidiinnrin mukaisesti turvasuojaajakortin mukana pitiimistii. Tiimii kay-
ttintd on vastaava kuin tydturvallisuus-, tulityti- ja ensiapu- ym. korttien kanssa.

Valvonnan kaytiinndn toteuttamisen kannalta tyrimaaolosuhteissa tiit[ tarkoitusta var-
ten erikseen valmistettu henkildkortti, jossa on selviisti etupuolella niikyvissti tydnteki-
jtin kuva ja nimitiedot, mahdolliset kulkuoikeudet sekii yrityksen vakiintunut liiketun-
niste, palvelisi kaytiinndn valvontatydtii paremmin ja helpottaisi sitii visuaalisen tun-
nistamisen kautta merkittdvAsti. Yrityksen oma henkildkortti lisiiksi yksildi tydnteki-
jiin tietyn yrityksen tai urakoitsijan palveluksessa olevaksi henkiloksi. Yrityksen oma
henkilcikortti toimii lisiiksi osana sen briindin rakentamista tydntekijrin ja asiakkaan

kohtaami stilantei ssa.

Ajatus turvasuojaajakortin kiiyttiimisestii tunnisteena on myds ristiriitainen lain yksi-
tyiskohtaisten 62 $:ss[ (s. 64) esitettyjen perustelujen kanssa. Perusteluissa sanotaan,

ettii kortti on esitettiivii pyydettiiessii ja ettA sita ei tarvitsisi esittiiii ulkopuolisille hen-
kik ille. Kortin kiiyttiiminen niikyvtini tunnisteena aiheuttaisi kuitenkin, ettti se olisi
niikyvissii tyrimaa-alueella kaikille siellii liikkuville henkiltiille ja yleisen kaltiinndn
mukaisesti myds lounas- ja muiden taukojen aikana tydmaa-alueen ulkopuolella liik-
kuville henkildille. Vastaavasti voitaisiin siis ajatella, ettii sekii vartijalla ettii jiirjestyk-
senvalvoj alla ol isi velvo I I i suus pitiiii kortti niikyvi I lil

2.5 Turvallisuusalan elinkeinolupa

66 $ Turvallisuusalan elinkeinolupa (s. 65 ja 122)

Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevassa 5 luvussa esitetcirin sricidetttivdksi turval-
I i s uus al an e I inke inoluv as t a.

Ehdotuksen 72 $:ssii ehdotetaan siiiidettiiviiksi turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
vastaavasta hoitajasta, jonka hyviiksymisen edellytykset on siiiidetty 75 $:ssii. Sen mu-
kaan vastaavan hoitajan koulutusvaatimukset olisivat nykyistii laajemmat. Jo nykyisin
monet vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan tehtavissA toimivat ovat suorittaneet ko-
konaisuudessaal turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon eikii pelkiistii2in nykyi-
sin vaadittuja kolmea (3) erikoisammauitutkinnon osaa. Turvallisuusvalvojan erikois-
ammattitutkinnon tai vastaavantasoisen erikoisammattitutkinnon suorittamista koske-
va vaatimus palvelisi myds jo nykyisen yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun
lain perusteluissa mainittua tavoitetta siitA, ettA enemmist<i vastaavan hoitajan tehtA-
vissii toimivista olisi turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Eh-
doteffu koulutusvaatimus olisi omiaan tukemaan myris sita, ettii vastaaviksi hoitajiksi
nimitetyilla olisi riittiivii operatiivinen ymmiirrys lainsiilidtinncillisen ymmiirryksen tu-
eksi. Esitetty ehdotus on siniinsii kannatettava, mutta tosiasiassa se on merkittiivii este

elinkeinon hakemiselle. Koulutusten miiiir?i ja koulutukseen kuluva aika huomioiden
vastaavien hoitajien miiiirtifi ei saada merkittiiviisti kasvamaan ennen lain oletettua
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voimaantuloa. Samalla valtion tukemien opintojen valtionosuus on aiempaa rajoite-
tumpi.

Turvallisuusalan elinkeinolupa tulisi ulottaa ammattimaiseen jiirjestyksenvalvontatoi-
mintaan, johon luettaisiin kuuluvaksi myris ammatin harjoittajat, sekii turvasuojaus-
liikkeisiin, jolloin ne olisivat vastaavasti poliisin valvonnan piirissii kuten muutkin
turvallisuusalalla toimivat yritykset, joilta edellytetiiiin turvallisuusalan elinkeinolu-
paa. Turvallisuusalan elinkeinolupa tulisi kiiytiinn<issii harkita laajennettavaksi koske-
m&m kaikkea yksityisen turvallisuusalan ammattimaista toimintaa, jolloin poliisin
valvonnan piirissii olisi kaikki turvallisuusjtirjestelyihin kohdistuva toiminta.

75 $ 1 mom. 2 k Vastaavaksi hoitajaksi hyviiksyminen (s. 7l ja 124)

Esitylcsen 75 $:n I momentin 2 kohdassa sanotaan, ettci yhtend hyvdlcsymislcriteerinci
on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tai sitd vastaavan erikoisammattitut-
kinnon suorittaminen.

Tiimiinhetkisessii koulutusjiirjestelmiiss?i ei ole vastaavaa tutkintoa, joten selkeyden
vuoksi olisi jiirkevaarajata tiimii kohta vain turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkin-
toon.

80 $ Henkiliistii ja tyiivuorotiedot (s. 74 ja 125)

Ehdotetussa pykiltissd esitetricin sciddettcivriksi turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan velvol-
lisuudesta pitdri palveluksessaan olevista vastaavista hoitajista, vartijoista ja jcirjestyksenval-
vojista henkilostdtiedostoa ja tyr)vuorotiedostoa. Molempia tiedostoja voitaisiin kdyttdd apuna
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoihin kohdistwassa viranomaisvalvonnassa.

Henkil<ist6- ja tydvuorotietojen kirjaamismenettely tulisi edellyttaia mytis tur-
vasuojaustoimintaa harjoittavilta liikkeiltii. Talla menettelyllii olisi merkitttivii harmaa-
ta taloutta torjuva vaikutus.

81 $ Toimintaohjeet (s.74 ja 126)

Pykalan I momentin muknan elinkeinoluvan haltijalla on oltava sellaiset yleiset kirjalliset
toimintaohjeet, joiden avulla varttja tai jdrjestyksenvalvoja kykenee suorittamaan tehtimdnsd
oikein ja turvallisesti, olisivat aina pakolliset. Tdllaiset toimintaohjeet koskisivat kaikkia var-
tijan tai jcirjestyl<senvalvojan tehtdvid. Joua tehtiwrin suorittaminen oikein ja turvallisesti olisi
mahdollista, toimintaohjeissa olisi kXiteltrna ainakin toimivaltuulxiin ja oikeuttamisperustei-
siin, toimenpiteiden kohteena olevien henkildiden perusoikeuksiin sekci tydturuallisuuteen liit-
tyvici lrysymylcsici.

TiimA esitys on ehdottoman kannatettava.

2.6 Yksityisten turvallisuuspalveluiden valvonta

Valvontaa kiisitteleviii kommentteja on sisiillytetty tiimiin lausunnon eri kohdissa.
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86 $. Vuosi-ilmoitus (s.77 ja 127)

Esityksen tekstissii sanotaan: "Vaikka jarjestyl<senvalvojat eivrit voisikaan kantaa am-
puma-asetta, heilld olisi oikeus kantaa tehtcivcissririn kaasusumutinta tai koiraa la-
kiehdotulcsessa esitettyjen edellytysten tdyttyessci." Em.lauseessa tulisi todenniik<iises-
ti olla maininta koiran mukana pitiimisestti, ei kantamisesta. Asiayhteydestd sanoma

on kuitenkin ymmiirrettiivissii, vaikkakaan se ei ole hyviifi suomea.

2.7 T uw allisuusalan neuvottelukunta

Ei kommentteja.

2.8 Ran gaistuss iiiinniikset

Ei kommentteja.

2.9 Erityiset sflf,nniikset

Ei kommentteja.

2.10 Voimaantulosfliinn0kset

Siirtymasaann<ikset ovat oleellinen osa lain muutosta ja siihen liittyvaa informatiivi-
suutta jatkon kannalta. Lain sanamuoto on epiiselvii sen suhteen, mitti tapahtuu elin-
keinoluvalle, jos luvanhaltija ei miiiirEiajassa tee ilmoitusta. Menettely on rakennettu
ilmoitusmenettelyksi, jossa todetaan, ettii ilmoittaja merkitiiiin poliisin rekisteriin tur-
va-alan elinkeinonharjoittajaksi. TiimA menettely ei vastaa hallintomenettelyii. Asiassa
on tehtlivii hallintopiiiitris, jossa todetaan, ettli elinkeinolupa muutetaan turva-alan
elinkeinoluvaksi. My<iskiiiin elinkeinoluvan sisiiltd ei kiiy tiistii selkeiisti ilmi. Tiillii on
merkittiivii tycillistiivii vaikutus poliisille. Hallintopiiiitriksen tekeminen on ehdoton
edellytys, ettii perustuslain edellytykset piiiitdksestii tiiyttyviit, kun piiiitcis koskee
etuutta, velvollisuutta taikka oikeutta. Jos ei tee ilmoitusta, raukeavatko luvat? Samoin
siiiinndksessii tulisi olla maininta, ettd ilmoitus kAsitelliiiin maksutta ja jos luvan laa-
juus ei muutu my<is ilman lupaharkintaa. Epiiselviiii on mytis se, miten kiiy vastaavien
hoitajien ja heidrin sijaistensa p[tevyyden, jos tehtynii on vain vastaavan hoitajan pii-
tevyys. Raukeaako hyviiksyntii vai onko suoritettava koko tutkinto, jos hakee turva-
alan elinkeinolupaa? Kokonaisuudessaan elinkeinoon liittyvat siirtymiisiiiinncikset ovat
hyvin epiiselvtit ja monilta osin vajaat. Ongelma on siis, mita tapahtuu vanhoille hy-
viiksynndille ja miten uudet tehdiiiin. Kyseessii on hallintopiiiitds ja siihen liittyvA hal-
lintopiiiitciksen teko, ei vain ilmoitusmenettely.

Vastaava on menettely vastaavien hoitajien ja niiiden sijaisten osalta. Vartioimisliik-
keen laajentaessa toimintaa uudelle tehtavAlle tulee vastaava hoitaja ja hiinen sijaisen-
sa nimetii. Tiih[n liittyen on voitava tehdii lupaharkintaa ja asiassa on tehtiivii hallinto-
piiiit<is.
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