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Kajaanin ammattikorkeakoulun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisistii
turvallis u usp alveluista j a eriiiksi siihen liitb,viks i laeiksi

Sisiiasiainministeririn Poliisiosasto on 3 1.1.2013 piiiviityllii lausuntopyynndllii
(SMO66:0012011) pyytAny.t Kajaanin ammattikorkeakoulun lausuntoa (Aljemptina KAMK)
hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisistii turvallisuuspalveluista ja eriiiksi siihen
liittyviksi laeiksi.

Lausuntoa pyydetiiiin yksityi sia turval I i suuspalveluita ko skevan lakiluonnoksen
jiirjestyksenvalvojien asettamista koskevasta 28 $:stii. Ehdotetun pykiiliin I momentin 6
kohdan mukaan jfiestyksenvalvojia voitaisiin asettaa mycis yliopistolaissa (558/2009)
tarkoitetun yliopiston ja ammattikorkeakoululaissa(351/2003) tarkoitetun
ammattikorkeakoulun toimipaikkaan.

Hallituksen lakiluonnoksen 28 $ 1 momentin 6 kohdasta KAMK toteaa lausuntonaan
seuraavaa:

Pykaliin 1 momentin 6 kohdassa ehdotettu mahdollisuus asettaa jiirjestyksenvalvojia
yliopistojen ja ammaffikorkeakoulujen toimipaikkoihin on ajatuksen uusi, mutta perusteltu,
koska muuttunut maailma ja erityisesti lieveilmi<liden mahdollisuus myris
korkeakoulukentiissti tukevat ajatusta jiirjestyksenvalvojien asettamisesta myds yliopistojen
j a ammattikorkeakouluj en toimipaikkoihin.

Kuten lausunnossa todetaan, ettii perusliihtrikohdiltaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut
ovat luonteeltaan varsin avoimia oppimisympiiristrij[. Samalla avoimuus merkitsee myds
sitA, etta siniinsii suhteellisen harvinaiseen hAiridta aiheuttavaan kAftAfymiseen on vaikea
puuttua sek[ ennalta etta mahdollisen hiiiritin aikaan.

Edelleen lausunnossa todetaan, ettii k[ytiinn<issii jiirjestyksenpidosta yliopistojen ja
ammaffikorkeakoulujen toimipaikoissa vastaavat nykyisell2iiin erilaiset virasto- ja
vahtimestarit oman toimensa ohella. He toimivat kuitenkin tydssiiiin vain
jokamiehenoikeuksin ja yleensii vailla koulutusta tiimiin tyyppisiin asioihin.
Jtirj estyksenvalvoj an peruskoulutus antaa ainakin hieman koulutusta
hiiiricikiiyttiiytymistilanteiden hoitamiseen. Toisaalta juridisesti hairirita aiheuttavan
henkildn poistaminen tiloista edellyttaa kiiytiinndssii rikoslaissa tarkoitetun
hiittivarj elutilanteen kiisillii oloa.

Lausunnossa tuodaan esille, ettti jfiestyksenvalvojina voisivat toimia korkeakoulujen
palveluksessa olevat virasto- ja vahtimestarit edellyttiien, ettti heidiit olisi poliisin toimesta
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hyvdksytty jfiestyksenvalvojiksi. Toisaalta myds korkeakoulut voivat vapaasti toteuttaa
asian parhaaksi katsomallaan tavalla ja tiimii mahdollisuus on erityisen hyvii vaihtoehto
sille, ettii jfiestyksenvalvojapalvelut hankitaan ostopalveluina erityisesti nyt tiukan
korkeakoulujen taloudellisen tilanteen vallitessa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu pitiiii hyviinii hallituksen esitysluonnoksessa esitettyii
siiiinndstii, joka mahdollistaisi jiirjestyksenvalvojien asettamisen myds yliopistoihin ja
ammattikorkeakouluihin.

Rehtori Turo Kilpel[inen

Turvallisuusptiiillikk<i Jari Karppinen
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