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TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTA
EDUSKUNNALLE LAtKSt YKSITYISISTA TURVALLISUUSPALvELU ISTA
SEKA ERAIKSI SIIHEN LTITTWTKSI LAEIKSI

Asian tausta
Esityksessd ehdotetaan s€iiidettdviiksi uusi laki yksityisistd turvallisuuspalveluista. Laki

korvaisi nykyisen yksigisistii turvallisuuspalveluista annetun lain. Lisiiksiehdotuksessa
esitetddn sEiddettdiviksi muutoksia poliisin sdilyttiimien henkilOiden kohtelusta annet-

tuun lakiin sekd erdisiin muihin lakeihin. Laki kiisittdisi vartijoita, jdrjestyksenvalvojia

sekd turvasuojaajia koskevat sddnnOkset. Laki jdrjestyksenvalvojista samoin kuin

muissa laeissa olevat jdrjestyksenvalvojan asettamista koskevat saannOkset esitetddn
kumottaviksi.

Vartioin n ista ja ji rjestyksenvalvoiatoim i n nasta

Turvallisuusalan neuvottelukunta pitdd vartijoita ja jarjestyksenvalvojia koskevaa sddn-

telya paaosin onnistuneena, mutta esittdii seuraavat huomiot. Neuvottelukunta ei pidii

suositeltavana nyt hallituksen esitysluonnoksesta ilmenevdd menettelyd, jossa elinkei-
noluvan ulkopuolelle jfitettiiisiin toiminnanharjoittaja, joka olisi itse yrityksensa tai toi-
minimensd ainoa jiirjestyksenvalvoja. Tdmi johtaisi siihen, ettd ammatillinen jdrjestyk-

senvalvonta Suomessa hoidettaisiin jatkossa toiminimilld. Lisiiksi tdlldi olisi merkittdvdd
vaikutusta kansalaisille tarjottavien turvallisuuspalvelujen laatuun. Lisdksi lentokenttien
ja oikeuslaitosten turvallisuustarkastusten jdttdminen lains6dddnn0n ulkopuolelle ei ole

neuvottelukunnan ndk6kulmasta hyviiksyttEivaa. Harmaan talouden selvitysyksikk6 on

tuonut turvallisuusalan neuvottelukunnan tietoon ja my6s tdssd lausuntopyynn6ssd
huomioitavaksi, ettii vartioimisliikeluvanhaltijoiden toimiluvan ehdoissa edellytettaisiin
myos julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamista. Velvoitteiden hoitamisen tarkistami-
nen elinkeinoluvan myontdmisen yhteydessii listiisi alan toimijoiden taloudellista luo-
tettavuutta ja viihentdisi harmaan talouden riskid.

Tu rvas uoja ustoim i n n asta

Turvasuojaustoiminnan osalta ehdotetaan, ettd poliisin turvasuojaajaksi hyviiksymdlle
henki16lle myonnettdvd turvasuojaajakortti sidottaisiin henkil6n ty6suhteeseen tur-
vasuojausliikkeessd tai taman toimintaan hyvdksymist€i edellyttdvid turvasuojausteht6-
vi6 suorittavana ammatinharjoittajana. HyvdksymistEi edellyttiivissd turvasuojausteh-
tdvissd toimivan henkilOn kanssa tekemisissd oleva taho voisi ndin turvasuojaajakortis-
ta pddtellii, kenen intresseissd turvasuojaaja toimii.

Ehdotamme lisdiksi, ettii lakiin lisEitdtin sdddOs turvasuojausliikkeen oikeudesta saada
turvasuojaajan kotipaikan poliisilaitokselta tieto, onko turvasuojaaja palauttanut tur-



vasuojaajakorttinsa poliisille turvasuojausliikkeen kanssa voimassa olleen ty6suhteen
paiityttya.

Turvallisuusalan neuvottelukunnan ndkemyksen mukaan turvasuojauksen ilmoituk-

senvaraisuus on jtitetty hallituksen esitysluonnoksessa liian vdhdiselle tarkastelulle.
Turvallisuusalan neuvottelukunta kiinnittiiil lausunnossaan huomiota toimintaympdris-
t6n teknistymiseen ja turvasuojausliikkeiden luotettavuuden merkityksen lisaantymi-

seen, jonka vuoksi turvasuojauksen ilmoituksenvaraisuudesta tulisi siidtdd kiisillS ole-

vassa hallituksen esityksessd ehdotusluonnosta tarkemmin.

Lisdksi neuvottelukunta pitiid tarpeellisena kiinnittdd huomiota siihen, millaista linjaa

Suomessa vedetddn liittyen yksityisen turvallisuuspalvelujen laadun varmistamisen
suhteen, joka on my6s taman lainsddidiint6esityksen keskeinen tavoite. Tdmdn vuoksi

valmisteilla olevaan lakiin tulisi sisiiltyd hyvdn turvasuojaustavan maaritelma.

Lainsiidinndn toteutumisen seurantavelvoite

Paaministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan sisdltyy jtirjesttiytyneen rikollisuuden

torjuntaan liittyvia toimenpidekirjauksia. Hallitusohjelman kirjaukset jdrjestiiytyneen ri-

koilisuuden torjunnasta toimeenpannaan erityiselldi jdrjestiiytyneen rikollisuuden tor-
junnan strategialla. LainsaadentO puolestaan on parhaimmillaan tulevia kehityskulkuja

iunnistavaa ja ennalta estavaa. Neuvottelukunnassa on vakavasti keskusteltu mahdol-

lisuudesta ulottaa turvasuojaustoiminta joko ilmoituksen- tai luvanvaraiseksi elinkei-
noksi.

Neuvottelukunta ndkemyksenddn toteaa, ettd riski jdrjestiiytyneen rikollisuuden ulot-

tautumisesta turvallisuusalan eri sektoreille on todellinen. Erityisen huolen aiheena

neuvottelukunta pittid kohteita, joissa kiisitellddn suuria omaisuuserid (rahaa, taidetta

tai muita arvoesineitd) taikka sellaisia kohteita, jotka ovat yhteiskunnan turvallisuus-
strategian ndkokulmasta yhteiskunnan toiminnalle elintEirkeitdi. Tdllaiset kohteet voivat
liittya esimerkiksi energian jakeluun tai liiilkehuoltoon, ja ne ovat myos huoltovarmuu-

den ndk6kulmasta tiirkeitii.

Tdmdn johdosta turvallisuusasiain neuvottelukunta esittdd, ettd koska yksityinen tur-
vallisuusala, sen tekninen kehitys sekii rajapinnat suhteessa viranomaistoimintaan
ovat kehityksessa, tamen lain tdytdntoonpanoa ja vaikutusten toteutumista seurattai-
siin lain voimaantulosta alkaen. Seurannan tarkoituksena olisi arvioida lain toimivuutta
ja mahdollisia muutostarpeita erityisesti liittyen turvasuojauksen ilmoituksenvaraisuu-

teen.
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