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3 1 2013 SM066:00ノ 2011)

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry (myohemmin SVLL) kiittae
mahdollisuudesta lausua alamme keskeisestd lainsiiiidiinn6std. SVLL pitdd
lakiesitysti pddosin hyvini. Erityisen hyvAnA piddmme vartijan ja
jdrjestyksenvalvojan oikeuksiin liittWistdi tarkennuksista paasyn estamiseen,
kiinniottamisen keskeyttAmiseen tietyin ehdoin, liikkeenluovutustilanteisiin
liittyvdn siirtymiajan mahdollistamiseen ia ansiotarkoituksessa
harjoitettavan jdrjestyksenvalvonnan muuttiamista vartioimislliketoiminnan
tavalla luvanvaraiseksi.

SVLL esittdd lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisistS

turvallisuuspalveluista ja erdiksi siihen liittwiksi laeiksi seuraavaa:

Ylelsperustelut

1 Johdanto

2. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 4)

Vaikka yksiysten turvallisuuspalvelujen toiminta on monesti yhdlstetty
ikosriskien ja muiden tahallisesti aiheutettuien turvallisuusriskien
torjuntaan, palveluilla on ollut suuri merki$s my6s palovaarojen ja muiden



iskien torjunnassa. Slten yksityisten turvallisuuspalveluia ei voi tarkastella
pelkiistiiiin rikosturvallisuuden ndkdkulmasta vaan myds muut
turuallisuuden osa-alueet on otettava huomioon.

SVLL on korostianut koko kokonaisuudistuksen aikana, ettA alan rooli
asiakkaiden hiiirioftomAn toiminnan varmistajana tulisi nikyi edellii
mainittua selkeAmmin yleisperusteluissa.

4. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 4)

Yhteiskunnan kannalta on tdrked6, efte poliisin ia muiden viranomaisten ia
toisaalta yks@isten turvallisuuspaVelujen tehtiivdiaosta on sdddetty
tdsmdllisesti ja selkedsti. NlissZi ykslfylste n turvallisuuspalveluien tehtiiviss6,
joihin liittyy yksipuolinen mahdollisuus puuttua ihmisten perusoikeuksiin
julUsta valtaa keyttdmdlldi, on huolehdiftava toimijan toimivaftuuksien
tarkkarajaisuudesta samoin kuin toimivaltuuksia kdyttiivien henkildiden
asianmukaisesta koulutuksesta. Julkisen vallan orgaanien on myos kyettdvd
valvomaan y ksityisten turvallisuu spalveluje n toimintaa a sian mukaise sti.

SVLL esittaa lisdttiiviiksi johdantoon, ettd yksityisten turvallisuuspalveluiden
sddtelyn keskeisenA tavoifteena on edelleen varmistaa turvallisuuspalveluja
ostavien asiakkaiden kuluttajasuojaa.

2 Nykytila

2.1 Lainsdiidlinti5 ja kdytiintd

Va rti oi m i s I i i ketoim i nta

15. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 6)

Laissa erikseen sdiidetln edellytyksin henkil1 voidaan hweksye bimimaan
myds niin sanoftuna vdliaikaisena vafiijana enintddn ne\en kuukauden
ajaksi kalenterivuoden alkana. Tiillaisten viiliaikaisiksi vartiioiksi vuosittain
hyvdks@jen mddrd on edelld mainitulla ajanjaksolla vaihdellut 242 ia 449
vdlill6.

SVLL haluaa kiinnittAd huomiota, ettd viiliaikaisten vartijoiden midr6 on
vdhdinen venattuna vartuoiden miirdin. TiimA tulisi huomioida, kun
tehdiiiin muutoksia vdliaikaisia vartijoita koskevaan saatelyyn. Erityisesti
mahdollisten tiukennusten tarpeellisuus tulee kyseenalaistaa.

Lisdksi SVLL haluaa kiinnittda huomiota siihen, etta vartioimisliiketoiminnan
nykytilan kuvauksessa tai arvioinnista puuttuvat kokonaan tilastot ja
vaikuttavuusarviointi ammattitutkintojen osalta. Yksityiskohtaisissa
perusteluissa on sivulla 30 esitetty merkittevea vartijakoulutuksen
pidentAmist6 ja samassa yhteydessi viitataan ammattitutkintojen mddr55n.

2



Poli isin filoissa slllytettdvlen henkil6iden vafiiointi

2. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 10):

Toisaalta ereet poliisllaitokset ovat hankkineet vartioimispalvelun
ostopalveluna yksityiseltii vartioimisliikkeeltd. Eduskunnan
apulaisoikeusasiamies on ottanut tdhdn kiiytiintdin kielteisen kannan
30.9.2009 antamassaan ralkarsussa diaarinumero 1640/4/08, ia
kefienndsfi onkin sittemmin luovuttu. Mainitussa ratkaisussa
apulaisoikeusasiamies on pitiinyt vartioimistehtiivitii poliisin sdilytystiloissa

julkisena hallintotehtilvdnd, joka voidaan antaa yksfuiselle uain perustuslain
124 $:ssei mainituin edellfuksin.

SVLL pitae hyvdni mahdollisuufta kAyttAi vartioimisliikkeen vartijoita
poliisin tiloissa sdilytett6vien henkiliriden vartiointiin.

2.3. Ny@ilan arvlolntl

Varti oi mi sl i i ketoi mi nta

3. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 1 1)

Vartijan kiinniottamisoikeufta koskeva yksltyr'slsfii turvallisuuspalveluista
annetun lain 28 $:n 2 momentin sddnnis vastaa asiasisdlldltddn
jokamiehen kiinniotto-oikeufta koskevaa pakkokeinolain 1 luvun 1 $:n
sdijnnosfd. Sddnndksen mukaan vartilan on luovuteftava kiinniotettu henkili
viipymdttd poliisille. Monissa tapaukst'ssa henkildii ei kdytdnndssd ole
kuiten kaan saatu luovuteftua poliisille vii pymeftii. Pahimmassa fapauksessa
vartija on joutunut odoftamaan kiinni ottamansa henkilon kanssa poliisin
saapumista paikalle useita tunteja. Tdmti on ongelmallista paitsi vartiian
toiminnan myds kiinniotetun henkilon Ja tiimiin oikeusturuan kannafta.
Kin niotetu lle toimen pide on monissa tapauksrssa me*innyt huomaftava sti
pitkeakaisempaa vapaudenriistoa kuin lain perusteella voisl kohtuudella
odottaa. Esimerkiksi veheise$e ndptstyksestti epeifu, rauhallisesti keyt'
tiiytlpii henkill on voinut poliisilta saamansa rangaistusvaatimuksen ohella
saattanut joutua useita tunteja kes6neen tosiasiallisen vapaudenriiston
kohteeksi. My,lskddn vaftija ei voi odotusaikana suoriftaa normaaleia toi-
meksiantosopimuksen mukaisia vartloimistehtdvidiin. Poliisin kannalta
vaatimus paikalle tulosta kaikissa kiinniottotapauksissa merkitsee resursslen
sitomista toisinaan tarpeettomanakin pidettiiviitllii tavalla.

SVLL pit6d edella kuvattua ongelmaa vakavana, johon tulee puuttua.

Turvallisuusalan valvontayksikko on esimerkiksi koulutuksessa ja erillisellii
kyselylli kiinnitttinyt huomiota kiinniotettujen kdsittelyyn. Useissa
kauppakeskuksissa ja suurissa tavarataloissa on ns. kiinniotettujen
kdsittelytiloja ja joissakin niissa on vakivaltaisesti ktiytteytyvia henkiltiiti
varten tarkoitettu huone. Niiitii tiloja ovat voineet kdyttdd kiinniottoihin
liittyen niin vartijat kuin mahdolliset jdrjestyksenvalvojatkin.
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3 Esttyksen tavoltteet ia keskeiset ehdotukset

3.3 Keskeisetehdotukset

1 . kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. '15):

Vartioimisliike-, jerjesuksenvalvoja- sekd turuasuojaustoimintaa koskevat
sddnn6kset ehdotetaan koottavaksi piiiisiiiintoi se sti yhteen lakiin.

SVLL:n mielest6 on tarkoituksenmukaista, ette alan keskeinen s66tely on
keskitetty yhteen lakiin esitetylle tavalla.

5. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 16)

Vaftija voitaisiin asettaa vartioimisalueelle suorittamaan vartioimisalueen
omistajan tal haltijan tolmeksiannosta vartioimistehtdvid, Erillisen
omaisuuden vartiointia, henkilon koskemattomuuden suojaamista seke
henkildn tarkkailua rikoksen paljastamista varten koskevaan
vartioimistehtdvddn vartija voitaisiin asettaa myi|s muualle kuin vartioimis-
alueelle. Vartioimiskohteen nimenomaisesta mddnttelemisestd luovuttaisiin.

SVLL esiftii5 kappaleen ensimmiisessd virkkeessd keytettye
"vartioimisalueen omistaja tai haltija"-mddritelmSa poistettavaksi ja
korvattavaksi maaritelmalla "toimeksiantaja".

SVLL esittdi uudelleen arvioitavaksi vartioimiskohteen mddrittelemisestS
luopumista. Entiset vartioimisalueen ja -kohteen mdAritelmdt ovat olleet
selkeitA ja toimivia. Merkitystd lienee vain sen osalta, milloin vartija voi
kdyttAd poistamisoikeutta seki oikeutta pidsyn estdmiseen. Lienee
luonnollista, ette kohteeseen, joka ei muodosta mit6dn aluetta, ei edellA
mainittuja oikeuksia voi soveltaa.

6. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 16):

Vdliaikainen vartija voitaisiin hwiiksyii toimimaan vartijana enintddn neljd
kuukautta. Nykyisen lain mukaan vdliaikainen vartija voidaan hyvdksyii
toimimaan vartijana enintddn neljd kuukautta kalenterivuoden aikana. Nyt
esitetty aika olisi absoluuttinen enimmdisaika eikii hyviiksymistd voitaisi
jatkaa ennen kuin henkil6 olisi suoiftanut siiiideS vaatimukset tiiyttdvdn
koulutuksen.

SVLL on esittenyt ja esittii edelleen, ettd vdliaikainen vartija voidaan
hWiiksyii toimimaan vartijana kalenterivuoden aikana enintddn kuusi (6)
kuukautta. Perustelut esitetaan tarkemmin lakiesityksen yksityiskohtaisten
perustelujen yhteydessii.

SVLL vastustaa, ettii henkilo meneftdisi kelpoisuutensa toimia vdliaikaisena
vartijana toimittuaan sellaisena kertaalleen. Perustelut esitetaan tarkemmin
lakiesityksen yksityiskohtaisten perustelujen yhteydess€i.



Mike olisi ehdotettu saadetyt vaatimukset tiiyttdvd koulutus, jota
edellytettiiisiin, jotta vdliaikaisen vartijan hwiiksymistd voitaisiin jatkaa?

6. kappale jatkuu seuraavasti (HE-luonnos s. 16):

Henkito voftaisiin niin sanottua liikkeen luovuftamisfa koskevrssa tilanteissa
hyviiksyd vlliaikaiseksi vartijaksi myds ilman vdliaikaisen vartiian
koulutusta, jos hdn tiiyttiiisi muil hryeksymisen edellytykset. Henkllo voisi
tiilloln tolmia vain llikkeen luovutusta koskevan toimeksiannon mukat'slssa
fehl6vlssd eikii hiinellii tiilldin olisi vadiian toimlvaltuuksia. Vdliaikainen
vartija ei saisi tehtiivdiinsii suoriftaessaan kantaa voimankdyttovdlineitd.

SVLL pitdii esitettyA muotoilua vdliaikaiseksi vartijaksi hyvdksymisestA
liikkeen luovutustilanteissa erittdin hyviinEi.

SVLL esittd6, eft6 viliaikainen vart{a voisi kantaa voimankAytt<iviilineit?i, jos
hAn on suorittanut voimankdyttdvalineita koskevan koulutuksen.

7. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 16):

Vartijan poistamisoikeuden slsefc,e ehdotetaan Esmenneffevdksi.
Selwden vuoksi esitetddn sdddeftdiviiksi, eftd poistamisoikeuden
edellytysten tdyttyessii vattijalla olisi my6s oikeus estdd henkildn peesy
alueelle. Sen sijaan, ettd poistamisoikeus olisi nykyiseen tapaan sidottu
toimeksiantajan tai tdmdn edustaian antamaan tulokseftomaan
poistumiskehotukseen, se esitetddn sldoftavaksi henkilon kiiyttiiytymiseen.

SVLL pitae erittiiin tervetulleena muutoksena, ettd poistamisoikeus ei ole
nykyiseen tapaan sidoftu toimeksiantajan tai tamen edustajan antamaan
poistumiskehotukseen, vaan sidottu henkil<in ktiyttiiytymiseen.

7. kappale .iatkuu seuraavasti (HE-luonnos s. 16)

Henkilo voitaisiin poistaa vartioimisalueelta, ios hdnen voitaisiin
lausumlensa uhkausten tai muun kdyttiiytymisensd perusteella
todenndk1isin perustein epdilld syyllistrydn vartioimisalueella olevaan
omaisuuteen tai toimeksiantajan tai 6men palveluksessa olevan henkildn
henkeen, teNeyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen.

SVLL pitea edellA mainittua miSritelmdd tervetulleena mddritelmdi
esimerkiksi ns. kaupan porttikieltoon liittWiiiin pEiSsyn estAmiseen. HE
69/200 t yksityiskohtaisissa perusteluissa kdsiteltiin vartUan oikeutta estee
liikehuoneiston omistajan, haltijan tai naiden edustajan pyynnostd useisiin
nipistyksiin aiemmin syyllistyneen henkilon pddsyn liikehuoneistoon.

9. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE{uonnos s. 16):
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Vartijan kiinniotto-oikeutta ehdotetaan tdsmennettdvdksi siten, efte vartija
voisi tietyin edellytyksin poliisimiehelle luovuttamisen sijasta vapauttaa
rikokse sta epiiillyn kiin niotetu n.

SVLL pitdi tdtd on eritt6in tervetulleena lisdykseni, mutta esittdd kuitenkin
sddntelyd tarkennettavaksi myohemmin esiteftSvdlld tavalla.

Lisdksi SVLL esittdd harkittavaksi pitdik<i luovutus aina tapahtua poliisille
vai voisiko tietyissii tilanteissa luovutuksen saaja olla muu vimaomainen
kuin poliisi tai poliisin mddrittelemA muu taho.

4 Esltyksen valkutuksel

4.1. Taloudelliset vaikutukset (HE-luonnos s. 18 -19)

SVLL kiinnittdA huomiota, ettA taloudellisissa vaikutuksissa tulee huomioida
luonnoksessa esitetty vartijakoulutuksen 20 % pidennys, jota SVLL ei pidd
perusteltuna.

5 Aslan valmistelu

2. kappaleessa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 20):

Valmistelun aikana hankkeeseen liittyvid etujiirjestljii ja sidosryhmid on
kuuftu sekd kahdenkeskisissii ettii laajemmissa kuulemistllaisuuksissa.
Laaja, useille etujiiiesto- ja sidosryhmdtahoille ta*oiteftu kuulemistilaisuus
jdrjesteftiin 1 5. pdivdnd helmikuuta 2012. Eri tahoja on kuultu
kahdenkeskisissd kuulemr'srssa kevddllii 2012. Turvallisuusalan koulutusta
antaville oppilaitoksille tarkoiteftu kuulemistllaisuus jiirlesteftiin 16. piilviinii
manaskuuta 2012. Lisiiksi keviiiillii 201 2 hankkeeseen on voinut ottaa
ka nta a of akan -taa. fi -vu orov ai kutusfoorumlssa.

SVLL:n mielestd alan ty6nantajien ja tyontekijoiden vaikutusmahdollisuus
hankkeeseen on ollut liian viihdinen. Kokonaisuudistuksen I vaiheessa
ty6nantajien ja tydntekuoiden edustajilla oli mahdollisuus vaikuttaa alansa
keskeisen lainsAdd5nnon valmisteluun ns. tukityoryhmdn kaufta. ll vaiheen
valmistelussa tillaista tukityoryhmi6 ei valitettavasti ollut.
Kuulemisten jdrjestiimistA piddmme hyvdnii.

La k i yk sityi s i std turval I i s u u s palve I u i sta

1 $ Laln tavoite ia sovelhmlsala

PykAldn 1. momentti:

Tiimiin lain tavoitteena on yksfiisten turuallisuuspalveluiden laadun ja
luotettavuuden varmlstaminen sekd viranomaisten ja yksityisten
turvalli suu spalvelu iden vdlisen yhte istyon edi stdminen.



Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s.21 ):

Lain tavoitteena olevaa yhtelstyan edistdmistd vlranomaisten ia yksityisten
turvallisuuspalvelujen viililfti palvelisivat mm. sddnnokset vartiian ia
jdrjestyksenvalvojan velvollisuudesta tiettyjen tii*eiden, jo tapahtuneiden
rikosten ilmoittamiseen. Llsdksi tietyille alueille asetetut idriesUksenvalvoiat
toimisivat tehtdvdissddn poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna, mikii olisi
omiaan edistdmddtn edellii mainittua yhtelstyotii.

SVLL esittSd harkittavaksi pitAisiko luetteloa tiydentAA seuraavasti:
sotilasviranomaisten apuna sotilasalueilla.

2 $ Miiliritelmdt

PykdlAn 1. momentin 2-kohta:

Idssd /ar'ssa tarkoitetaan :
2) vafiioimistehftveile omaisuuden vartioimista, henkildn
koskemattomuuden suojaamista seke rikoksen paliastamista samoin kuin
ndide n tehtdvie n valvomi sta ;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 22):

Usermmlssa fapauksrssa ei ole epdtselvyyksiA siitd, onko kyseessd
omaisuuden vartiointi vai ei. Nykyisen yksityisistdt furvallisuuspalveluista
annetun lain perusteluista johdettua tulkintaliniaa voidaan pitiiii
vakiintuneena. Tulkintalinjaa omaisuuden vartioinnin suhteen ei ole tarkoitus
muuftaa. Siten erddnd rajanvetona olisi edelleen se, ettl toimintaa, ioka ei
slsei/trirsr inhimillisiii toimia vaan olisi luonteeltaan puhtaasti teknistd, ei
edelleenkddn pidett€iisi vartioimistehtdvdn suorittamisena. Jos esimerkiksi
rikositmoitinlaitteistosta vefiftyve hdlytys vain kiertiiisi tekn,'sesti yrityksen
palvelimen kautta seuraavaan yritykseen, iossa varsi'naisesfi helfuksen ioh-
dosta ryhdyttiiisiin inhimillisiin toimenpiteisiin, ensin mainitun yrftyksen
toiminnassa ei olisi kyse vartioimistehtdvdn suonttamtsesta. Mydskddn palo-

, LVL tai prosessihdiri,hel@sten vastaanottamista ia niihin reagoimista ei
pideftliisi omaisuuden vartiointina. Kuitenkin ikosperusteisten hdlytysten
vastaanoftaminen ja reagointi niihin olisi luonnollisesti omaisuuden
vartiointia .

SVLL esittdd, efti viimeiseen vi*keeseen tulisi lis6tii sana "inhimillinen"
koska kappaleessa aiemmin esitetyn mAiiritelmiiiin mukaan
vartiointitehtdvAltd edellytetddn inhimillisiA toimia.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan mydhemmin seuraavasti (HE-
luonnos s. 22):

Jotta kysymys olisi omaisuuden vartioinnista, vartioimistehtdivdn ei
edellytettdisi viilttdmiiftii kytkeylyviin rikosten torjuntaan. Sifen
toimeksiantajan tiloissa tapahtuva palovartiointi olisi omaisuuden vartiointia.
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SVLL katsoo, ettd viimeinen virke on liian yksioikoisesti sanottu.
Vartioinnissa tehd6Sn pii6s55nt<iisesti muidenkin hdirioiden kuin rikosten ja
paloriskien ennaltaehkdisyd, estamiste ja rajoittamista.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan vield seuraavasti (HE-luonnos s.
22)

Edelleen klrnfelstcjssri voisi olla tehtiiviii, joihin kuuluu esimerkiksi ovien
lukituksen kaltaisia turvallisuustoimenpitefte, ilman, ettd tehtdviii vie6 fiile
perusteella katsottaisiin vaftioimisteh6viksi. Kyse olisi vartioimistehtdvdstd
vasta, jos tehfiveen kuuluisi nlmenomaisestl eruisten turvalllsuustoimenpi-
teiden suorittamista.

SVLL esittd6 selvennettiiviksi, mit6 ovat erityiset turvallisuustoimenpiteet.

Pykdldn 1. momentin 3-kohta:

Idssd /aissa tarkoiteta a n :
3) myymiiliitarkkailulla vartioimistehtdvii?i, jossa vartioidaan myymdldssd
myytiivddi o mai s u utta ;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 23):

Pykiillin 3 kohdan mukainen myymiiliitarkkailun mddritelmd vasfaisi
nykyisen yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun lain 2 $:n 1 momentin 4
kohdan mddritelmd?i. Myymdldtarkkailulla tarkoiteftaisiin edelleen
vadioimistehtdvdd, Tbssa vaiioidaan myymdldssd olevaa omaisuufta.
Kysymys olisi nimenomatsestl myymiiliissl myyntltarkoituksessa o/evasfa
omaisuudesta.

SVLL katsoo, ettd edellisen lauseen miiiritelmd ei ole tarpeellinen, koska
tosiasiallisesti myymdlAtarkkailua tekevd vartija ns. etsivA tosiasiallisesti
valvoo kaikkea myymalessa olevaa omaisuutta esim. ns. ndyttelyesineet ja
tarviftaessa puuftuu henkilokunnan henkeen, terveyteen ja
henkikikohtaiseen koskemaftomuuteen liiftyviin uhkiin.

PykAlAn 1. momentin 4-kohta:

fessa,aissa tarkoitetaan :
4) henkivadijatehqveile vartioimistehtdvdd, .1bssa suojataan tietyn henkilhn
koskemaftomuutta;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 23):

Ehdotetun pykhliin 4 kohdan mukainen henkivarlijatehtdvdn m66ritelmd
vastaisi nykyisen yksityisistii turuallisuuspalveluista annetun lain 2 $:n 1

momentin 5 kohdan miiiiritelmiid. Henkivartijatehtiivdlll tarkoitettaisiin

8



9

edelleen tietyn henkildn koskemaftomuuden suojaamisen kiisittiiviiii
vaftioimistehtdvde. Kyse voisi olla joko yhden yksittdisen henkiliin
suojaamisesta tai korkeintaan muutaman nimetyn henkilon kiisittiiviin ryh-
mdn suojaamisesta.

SVLL esittiiii selvennett6vdksi, mitd tarkoitetaan edellisessd virkkeess6
todetulla korkeintaan muutamalla henkiltilld.

Pykdldn 1. momentin 7-kohta:

Idssd /alssa ta r koiteta a n :

7) vartioimisalueella vartioimistehtiiviin liiftWee, bimeksiantosoplnuksessa
yksil1ityii kiinteistdit, rakennusta, huonetta, rakennelmaa sekd muuta yleistd
tai yksityistii paikkaa ja aluetta samoin kuin sen osaa;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 24):

Vartioimisalueen mddritelmd ehdotetun pykiiliin 7 kohdassa vasfaisi
ny$isen yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun lain 2 $:n 1 momentin
l2-kohdan mddiritelmiili. Vartioimisalueella tarkoiteftaisiin siten nykyiseen
tapaan vartioimistehtiiviin fiWee, bimeksiantosopmuksessa yksiloityii
kiinteist66, rakennusta, huonefta, rakennelmaa sekd muuta yleis6 tai
yksityistii paikkaa ja aluefta samoin kuin sen osaa. Kun vartioimisalueena
voisi olla sekd yleinen ettii yksityinen paikka, vartioimistehtiiviii voitaisiin
kiiytiinndssii harjoittaa mlnd tahansa toimeksiantosoplmuksessa sovitulla
alueella. Tdmd edellyttdiai laennelliseeti sitdi ettd teimeksiantqalla elisi
atueen eanben maaA
Wija,
SVLL esiftdd edelld yliviivatun maeritelman poistamista. Maaritelma on
omiaan lisddmAAn epiiselvyyttd. Esim. marketin pihaan pystytetty puolueen
vaalitelttaa varten pystyttdjdt pyytivdt kauppiaan luvan, mutta edelleen
mahdollinen omistus jaltai ainakin hallintaoikeus pysyy kauppiaalla. Eri
rakennelmien vartiointi ilman kytkentAA omistus- jaltai hallintaoikeuteen on
hyvin tavanomaista. Mikiili omistus- jaltai hallintaoikeutta kuitenkin pidetdAn
merkittdvdnd, tulee sen selvittiiminen olla toimeksiantajan vastuulla.
Vartioimisliikkeelle oikeuden selvittAminen on vaikeaa. Asia ei ainakaan
tihdn mennessa ole kasityksemme mukaan ollut mikddn ongelma.

Myohemmin lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-
luonnos s. 24):

Kun vartijan toimivaltuuksilla olisi kytkentti varlioimisalueeseen ja
vartioimistehtevedn, nykyisen yksityisistii turvallisuuspalveluista annetun
lain 2 $rn 1 momentin 13 kohdan mukaisesta vartiointikohteen
mddritelmdstd ehdotetaan luovuttavaksi. Turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltljan ja asiakkaiden veilt'slssd tolmeksiantosoplmukslssa miiiiriteftiiisiin
tarkemmin se, mfta vartiointia soplmus varslnalsestl koskisr
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SVLL esittiiS arvioitavaksi uudelleen vartioimiskohteen m66ritelmdstd
luopumista, koska poistamis- ja piidsyn estamisoikeudella ei ole
tosiasiallista merkitystd kun kyseessd on vartioimiskohde. Lisdksi
vilmeisessa virkkeessa kuitenkin tarkoitetaan vartioimiskohdetta.

Pykiiliin 1. momentin 1 '1-kohta:

Idssd /a,ssa tarkoiteta an :
11) jiirjestyksenvalvojan toimialueella aluetta, jolle jdrjestyksenvalvoja on
asetettu;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 25):

Myds jdrjestyksenvalvojan toimialueen m66ritelmd ehdotetun pykekin 1 1

kohdassa o/rsi uusr'. Jdrjestyksenvalvojan toimialueella tarkoiteftaisiin
kaikkia nii6 alueita, joille jdrjestyksenvalvojia olisi lakiesityksen 28 ia 30 5:n
mukaisesti asetettu. Nefte bimialueita olisivat 28 $;n mukaisestl
kokoontumislaissa tarkoitetut yleiset kokoukset tai yleisotilaisuudet,
yksityistilaisuudet, ulkoilulaissa tarkoitetut leirintdalueet, merilain lS luvussa
tarkoitetut matkustajan kuljeftamista suorittavat alukset maioitus- ia
ravitsemistoiminnasta annefussa /aissa tarkoitetut maioitus- ia
ravitse mi slii kkeet se kii yliopisto- Ja ammattikorkeakoululaei ssa tarkoitettuie n
yliopistojen ja ammattiko*eakoulujen toimipaikat. Ehdotuksen 30 $:ssei
tarkoitettuja toimialueita puolestaan olisivat terveyden- tai sosiaalihuollon
toimipisteet koulukoteja tal lastensuojelulaitoksia lukuun ottamatta,
kansaneldkelaltoksen toimipisteet, tyii- ja elinkeinotoimistot,
kauppakeskukset, liikenneasemat, satamat, lentopaikat tai ioukkoliikenteen
kulkuneuvot. JArjestyksenvalvojan toimialueella o/lst kytkentii
jdrjestyksenvalvojan teh6vAen ja toimivaltu u ksii n.

SVLL esittiti harkiftavaksi, ettd tulisiko arvioida my<is sotilasalueet, vaikka
vartijoiden kdyttod sotilasalueilla ei ilmeisesti ole kuitenkaan missdin
erikseen rajoiteftu. Puolustusvoimista annetun lain mukaan: Laki
Puolustusvoimista 18 $ on vartio- tai pdivystystehtAvAi suorittavan
vlrkamlehen... . Puolustusvoimista annetussa laissa maininta virkamies
on edelleen ainakin oikeuksien mddriftelyssa 19 S:ssa, 20 $:ssd, 21 $:ssd ja
22 $:ssEi. 23 $:ssd sdddetitin sotilaan ja sotilasesimiehen voimankiiytostd,
jonka tekstissd k6ytetddn termia sotiras.

4 $ Vartijan tehtdvd ja toimialue

Pykildn 1. momentti:

Vartijan teht€ivilnd on suorittaa vartioimiste htevi d vaftioimi salueella.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 27-28):



Ehdotettu pykitlii olisi kokonaan uusi ja sen tarkoituksena on mddrittiiii
vartijan tehtdvdt ja-+e '-rnis*i-tra4iia-+e*adioirnisteh+iivid-€ueri#aa Vaftijan
tehtdviind olisi pykeftin 1 momentin mukaan suoriftaa vartioimistehtdvid
vartiolmisaluealla tai liitlyen vaftiointikohteeseen. Vartioimisalue
puolestaan olisi miiiiritelU ehdotuksen 2 S:n 1 momentin 7 kohdassa.
Va*ieimiealaeen alkepuelella llryeeeeed ei Bddsidntdiseeti veiei ella va?.i

eimietehbve. Siienna
aluaiilet ieiden
@
SVLL esiflaa toimialueen mddritelmin muuttamista sekd yliviivattujen
tekstien poistamista, koska nykysddtelyyn ei ole liittyn$ ongelmia. Lisdksi
SVLL esittdd tummennetulla merkityn "tai liittyen vartiointikohteeseen"-
tekstin lisddmistd.

7 $ Toimenpiteen perusteen ilmoittaminen

Pyktiliin 1. momenfti:

Vartijan on vartioimistehtdvdssd ilmoiteftava henkil66n kohdistuvan
toimenpiteen peruste toimenpiteen kohteena olevalle tai Emen edustaialle,
jollei se ole mahdotonta tdmtin tilan tai muiden olojen vuoksi.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HEJuonnos s. 29):

Toimenpiteen kohteena olevan sijasta toimenpiteen peruste ilmoitettaisiin
tdmdn edustajalle esimerkiksi silloin, kun toimenpiteen kohde olisi alle 15-
vuotias lapsi ja kun tdmdn huoltaja olsr ltse tapahtumapaikalla tai muutoin
va i ke u ksitta tavoitettav i ssa.

SVLL esittdii harkittavaksi tuleeko vartija vastuuta laajentaa vaikeasti
toteutettavalla ja valvottavalla tavalla. Mikdli tdmd on vafttametonta,
esitdmme, ettd perusteluosassa selvennettaisiin miti tarkoitetaan
maeritelmalla "vaikeuksitta tavoitettavissa": millaisiin toimenpiteisiin vart|an
tulee ryhtya huoltajan tavoittamiseksi, esim. edellytetiiiinkci varti,ian
soittavan alle 1s-vuotiaan henkilon huoltajalle esimerkiksi
napistystapauksissa ja jos edellytetddn, kuinka tulee toimia, jos huoltajan
puhelinnumero ei ole saatavissa sekd kuinka vartija voi varmistua
huoltajuudesta. Esitimme harkittavaksi asian jdttdmisti poliisiviranomaisen
tai muun viranomaisen hoidettavaksi.

8 $ Vaftijaksi hyvdksyminen

Pykdldn 'l momentin 2-kohta:

Vartijaksi voidaan hyviiksyii se, joka:
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2) on hyvdksyty sti su oritta n u t slsdasialnrnh,ste i 6 n a setu kse l l a s ddd eS
vaatimukset tiiyttiiviit, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
mukaisen vartijan tai sitii vastaavan ammattitutkinnon osat, jotka s,'se/tdvet
ainakin vartiointialaan, vaftioimisliiketoimintaan, vartiian oikeuksiin ia
velvollisuuksiln sekd vaftijan tehtiiviin liittyvdt opetusaiheet sisefieven
koulutuksen (varlijan peruskoulutus);

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 30):

Pykdiliin 1 momentin 2 kohdassa olisi siiiidefty vartijan koulutukseen
liittyvis6 edellWksistii. Vartijan koulutus esitetden edelleen loy'kettdvdksi
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annefun lain mukaiseen vaftiian koulu-
tukseen. Koulutuksen yleisistii raameista siiedefteisiin edelleen lailla.
Koulutuksen tulisi sllen edelleen slsii/tiiii vartiointialaan, var-
tioimisliiketoimintaan sekd vartijan tehtdviin liwie opetusaiheita.
SlsEiasiaihmlnrsteriin asetuksella sdiidettiiisiin kyselsten opetusalueiden
sr'sd//cisfd laajuudesta ta*emmin. Asetuksessa olisi huomioitava myds jo
nykyisen yksltyrsrsfd turvallisuuspalveluista annetun lain perusteluissa
esitetty tavoite siitii, eftii enemmisto vartijoista olisi tulevaisuudessa vaftiian
ammattitutkinnon kokonaisuudessaan suoriftaneita.Tete bvoitetta palvelisi
se, ettd vartijan peruskoulutuksen laajuutta jonkin venan lisiittdisiin. Vartiian
peruskoulutuksen laajuus voisi olla nykyisen 100 tunnin sijasta 120 tuntia.
Tiihiin pdilstdisiin esimerkiksi lisdiimiillii vartiian peruskoulufuksen
suorltusoslin vartijan ammaftitutkinnon suoritusvaatimuksista yksi tutkinnon
osa lisdd.

SVLL vastustaa esitystd peruskoulutuksen laajentamisesta 100 tunnista
120 tuntiin. Nykytilan arvioinnissa ei ole sanallakaan arvioitu
ammattitutkintojen laajuufta alalla ja tdmdn vaikutusta alaan. SVLL katsoo,
elld 2O o/o lisdys on enemmdn kuin "jonkin venan". Luonnoksessa ei esitetd
mitdin tosiasiallisia tarpeita koulutuksen lisAdmiseen. SVLL:n ndkemyksen
mukaan peruskoulutuksen lisi5miselli ei saada vastaavaa hyrityii
tavallisissa vartioimistehtdvissd.

Koulutuksessa on huomioitava myos, ettd vartijoille, jotka kantavat
voimankdyttovilineiti annetaan niiden edellyttdmd koulutus. Lisiksi
pdSsdintciisesti vartijoille annetaan kohdekohtainen perehdytyskoulutus,
jota ei ole huomioitu lain esit6issA ja perusteluissa milltiiin tavalla. Onko
ammattitutkinnon suoriftaminen jokin itsetarkoitus, koska sitd ei ole
mitenkddn perusteltu.

Peruskoulutuksen laajentaminen lisdisi vartioimisliikkeitten
koulutuskustannuksia. Nykyinen hallitus on supistamassa
ammattitukintoihin osoitettuja varoja, jolloin lisdkustannukset jiisiviit
vartioimisliikkeiden ja site kautta heidin asiakkaidensa makseftavaksi.

Peruskoulutuksen laajentaminen kaventaisi vartijan ammattitutkinnon ia
peruskoulutuksen vdlistd eroa entisestadn. Tutkinnon ja koulutuksen
perusteisiin tulee jatkossa kiinnitt66 huomiota.
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Mydhemmin lakiesitykson perusteluosassa todetaan seuraavasti ( HE-
luonnos s. 30):

Yhteiskunnan kannalta keskeistd vaiiian koulutuksessa o/isi se, ettd vaftiia
kykenisi kiiyttiimddn hdnelle tehtdviinsd suorittamiseksi annettua
toimivaftaa oikein ja asianmukaisesti. Perus- ia ihmisoikeuksien kunnioitta'
minen samoin kuin tehtdvien hoitaminen perusoikeuksiin mahdollisimman
vdhdn puuttuvatla tavalla olisi vartiian teh6vesse erityisen tiirkeiiii. Tiimiin
vuoksi painopiste sisdasialnmlnlsterlin asetuksella tarkemman sisd/fcinsii
saavassa vartijakoulutuksessa o/rs, niiissii kysymyksissii.

SVLL katsoo, ette perustelu on ihan hyv6, mutta onko nykytilanteessa
esiintynyt jotain ongelmaa perusoikeuksien suhteen?

10 $ Vdliatkaiseksi vartijaksi hyvdksyminen

PykdlAn 1. momentti:

Se, joka ei ole saanut vartljan peruskoulutusta, voidaan I $:n 1 momentin 1

ja 3 kohdassa sdiidettyjen edeilytysten ffiyttyessd hyviiksyd toimimaan
vartijana enintildn ne[e kuukautta (viiliaikainen vartiia), ios hiin on
hyvdksytysti suortftanut sisdasiainministerian asetuksella sdiidetyt
vaatimukset ffiyfteveL ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun laln
mukaisen vartijan tai sitd vastaavan ammaftitutkinnon osat, iotka sisiiltiiviit
perustiedot 8 $;n 7 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista opetusaiheista
(vdl i ai kai se n vartij a n ko u I utu s).

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 31 ):

Pykdldn 1 momentissa esitetddn sdddettiiviiksi vdliaikaiseksi vailiiaksi
hyvd ksym i se n e d e l lytyksi stii.

terivaetee* Ne[en kualauden aia e
varti.jan etu saeritattava vartiiaksi hwdkqmisen edelW<sene ebva

ijaaa.

SVLL vastustaa esitysti vEiliaikaisen vartijaksi hyvAksymisen muuttamista
kertakaikkiseksi ja ehdottaa kahden edelld yliviivatun vi*keen poistamista.
Viiliaikaiseksi vartijaksi hyvdksymisen muuttaminen kertakaikkiseksi
vaikeuttaisi vartioimisliikkeiden kesetyontekijoiden hankintaa ja loisi paineita

koulutusta antaville yrityksille. Vartijan koko peruskoulutuksen
suorittamisesta ei voi pitdd tarkoituksenmukaisena kesdtytintekijdn lyhyen
tydskentelyajan kannalta. Tdllaisella muutoksella iSykistetddn tyrielimdd
kohtuuftomalla tavalla. Vdliaikaisen vartijan tehtiivii on monelle ns.
sddnndllinen kesdtyti kuten muissakin ammateissa.

Lisdksi SVLL esittdS, ettd hyvdksyminen vdliaikaiseksi vartijaksi voi olla
voimassa kuusi kuukautta. Voimassaoloa ei tulisi sitoa kalenterivuoteen.
Perustelemme esitysti seuraavasti: 1) jos henkil6 on pdtevi toimimaan ns.
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My<ihemmin lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti:

Ny kytil antee sta poikete n vad|an poistami soi ke ufta koskevassa pykiildssii
ehdotetaan siiiideftiivdksi myds vartiian oikeudesta es6e henkildn peesy
vaftioimisalueelle.

SVLL pitiii piiiisyn estdmisoikeuden saatemista perusteltuna ja
tarpeellisena.

Myohemmin lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-
luonnos s. 34):

Esitetyllii poistamisperusteella olisi kytkentii vartiialle lain mukaan
kuuluvaan omaisuuden vartiointi- tai henkilon koskemattomuuden
suojaamistehtdvddn. Poi stamisperu stee n syn nyttdvdn uhkan Eytyisi site n
liiftyd joko vaftioitavaan omaisuuteen tai suoiattavaan henkildon.
Suojattavina henkiloine fufisivat kyseeseen toimeksiantaian palveluksessa

vartioimisalueella olevat henkildt tai - ios toimeksiantaia olisi luonnollinen
henkilo - toimeksiantaja itse. Toimeksiantaian palveluksessa o/evlna
henkiliiind pideftdisiin poistamisoikeuden edellwsten teyfiymis6 arvioi-
faessa myos muita toimeksiantajan hyviiksi vaftioimisalueella tydskentelevie
kuin toimeksiantajaan ty6- tai virkasuhteessa olevia.

SVLL esitt66, ettd suojattavina henkiloind kyseeseen voisivat tulla kaikki
vartioimisalueella olevat henkilcit, kun kyseessd on vartioimisalue tai
tilaisuus, jonne yleisdlld ei ole vapaata pd6syEi. SVLL esitt6?i lisiittiiviiksi
edelld mainittuun luetteloon toimeksiantajan vieraat ja muutoin
vartioimisalueella olevat henkilot. Mielest6mme mahdollisessa henkilon
koskemattomuuden suojaamisessa ei milla5n tavalla olennaista ole
palveluksessa oleminen. Toisaalta vartiian on useissa tilanteissa vaikea
tietdA ketkii ovat toimeksiantajan palveluksessa.

Huomioon tulee ottaa, etta palveluksessa olevilla ja toimeksiantajan hyvdksi
tyoskentelevillS ei vafttamafta ole jatkuvaa oikeutta oleskella alueella.
Tyypillisesti toimeksiantaja mddrittelee, ketka voivat oleskella milloinkin
vartioimisalueella jaltai sen eri osissa. Asia tulee mielestdmme mddritellyksi
riittdvdn selkedsti myiihemmin pykdlAn 1 momentin 2-kohdan
perusteluosassa.

Pykdldn 1. momentin 2-kohta:

Vartijalla on oikeus es,3,e henkll5n pddsy vaiioimisalueelle tai poistaa henet
sie/tii,7bs
2) on ilmeistfl, ettei henkiliilll toimeksiantaian antamien ohieiden perusteella
ole oikeufta oleskella vaftioimisalueella,

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HEJuonnos s. 34):
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Henkilijn poistaminen tdmdn oleskelun ilmeisen oikeudeftomuuden
perusteella esitetiiiin sidoftavaksi toimeksiantajan ohjeisiin. Kyse ei olisi
siitd, ettii toimeksiantaja tai tdmiin edustaja antaisi ltse
poistumiskehotuksen vaan siite, efie bimeksiantaja olisi mAeriblw
tietynlaisen oleskelun oikeudettomaksi. Toimeksiantaja ei ohjeissaan voisi
tietenkddn miiiiritellii se//alsta oleskelua oikeudeftomaksi, iohon hiinellii ei
ole puuttumisvaltaa. Kuitenkin esimerkiksi liikeyritysten konftoritiloissa
oleskelusta toimeksiantaja voisi antaa hyvin yksityiskohtaisiakin ohjeita.
Oleskelurajoitukset eivil luonnollisesti voisi olla lain syrjintdsddnnosten
vastaisla.

SVLL esittdii, ettd perusteluosan edelld mainittua kohtaa selvenneftAisiin
siten, ettd lain kohtaa 2) voidaan tulkita siten, ettd esim. kauppias voi antaa
porftikiellon ja vartija estdS sen perusteella pddsyn vartioimisalueelle.

Lisiksi SVLL esittiii, ettd lakiesityksen perusteluosaan otettaisiin
lainsddddnnon selkeyttdmiseksi maininta erillismiiiirtiyksistti, jotka koskevat
tuomistuimissa ja lentokentillS tehtdvdd turvatarkastusta (ilmailulaki ja laki
turvatarkastuksista tuomioistuimissa).

16 $ VadiJan kllnnlotto-olkeus Ja olkeus turvallisuustarkastukseen

PykAldn 2. momenfti:

Kinni otetfu on viipymdftS luowtettava poliisille. Jos poliisille luovuftaminen
ei kohtuullisessa a,,assa o/e mahdollista, vartija voi kuitenkin poliisimiehen ja
kiinniotetun suostumuksella jettee kiinniotetun luovuttamatta poliisille ja
vapauftaa Emen viipymettii, jos rikoksesta voi seurata vain sakkoa ja hs
kiinniotetun henkildllisyys on tunnettu tai kiinniotettu suostuu esittdmaSn
vartijalle he n kiliSllisyyte n sd selvittdmiseksi tarpee lliset tiedot.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 35)

Pykiildn tolsen momentin mukaisena pddsddntond olisi edelleen
kiinniotetun henkildn viipwefie hpahtuva luovuftamlnen poliisimlehelle.
Kdytiinndssii ilmenneiden epekohtien vuoksi esitetiidn kuitenkin vartijalle
mahdollisuutta vapauftaa kiinniotettu poliisimiehelle luovuttamisen sijasta.
Monissa fapauksissa vartijat ovat joutuneet yhdessd kiinnioteftujen
henkiloiden kanssa odottamaan poliisin paikalle tuloa jopa useiden tuntien
ajan. Kinniotetun henkll1n kannalta tiimii on esimerkiksl
n dpi stystapau ksessa saaffanut merkfte sakkorangaistu kse n ohe lla u seita
tunteja kestiinyttii tosiasia//,sta vapaudenmeneude, mfte on pidettave
kiinniotefun oikeusturvan kannalta kohtuuttomana. Vartijan kannalta
pitkittynyt odottaminen on puolestaan merkinnyt varsinaisen vartioimisteha-
viin jiittiimist?i suoriftamafta odotu saikana.

SVLL pitdd mahdollisuutta kiinniotetun vapauttamiseen erittdin tervetulleena
ja tameellisena lisdyksenii. Esitdmme lisdksi, ette kiinniotetun
vapauttaminen voidaan tehdi my6s silloin, kun kiinniottanut vartija ja poliisi
yhdessA arvioivat vapauttamisen kokonaisuuden kannatta
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tarkoituksenmukaiseksi. TAllaisia tilanteita
kiinniotetulla on huolehtimisvastuullaan
kiinniottamista seuraavasta poliisin
kokonaisuudessaan kohtuutonta haittaa.

voisivat olla tilanteet, jossa
vanhuksia jaltai lapsia ja

odottamisesta aiheutuisi

Lisiiksi lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HEJuonnos s.

35):

Kinniotetun vapauttaminen olisi poikkeuksellinen tolmenpide ia
piiiisiiiintdisesti kiinniotettu henkill olisi edelleen luovutettava
poliisimiehelle. Perusedellytyksend vapauftamiselle olisi, eftei poliisimiehalle
luovuftaminen voisi tapahtua kohtuullsessa alassa. Vaikka klinteiti)
aikarajoJa olisikin mahdoton asettaa, kiiytdnndssii yli tunnin ke$eve odotus
Eyfieid u seimmiten mainitun edellytyksen.

SVLL esitttid uudelleen arvioitavaksi tdtii kohtaa. Esimerkiksi aikanaan
Helsingin ltdkeskuksessa oli ns. "Niippdriprojekti", jossa paikallisen poliisin,

kaupungin sosiaalitoimen ja vartioimisliikkeen kesken oli soviftu alaikdisten
ndpistyksestd epiiiltyjen luovuttamisesta sosiaalihuollon henkiloston haltuun
poliisiin sijaan. SVLL:n mielestd lainsAdd6nto6n tulisi jdttdd tilaa poliisin
johdolla tapahtuvalle paikallisesti tarkoituksenmukaiseksi arvioitujen
menettelytapojen soveltamiselle ja kokeiluille. SVLL pit66 tdrkeiinii' ettii
tdllaiset menettelyt tapahtuvat viranomaisten johdolla.

Myohemmin lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-
luonnos s. 36):

Kiinniotetun vapauttaminen edeilfiteisi myos srtd, ettd kiinnioftamisen
perustana olevasta rkoksesta voisi seurata rangaistuksena vain sakkoa.

SVLL pyyt56 selventdmddn, ettd kuka temen arvioi: poliisi vai vartija?

PykAldn 3. momentti.

Vartijalla on kiinniotto-oikeutta kiiyttdessiien oikeus tarkastaa kiinni otettu ia
henen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei kiinni otetulla ole
haltussaan esineitd tai aineita, ioilla hiin voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai
muille. Vart'tjalla on oikeus oftaa pois farkastuksessa tavatut vaaralliset
esineet tai aineet. Pois otetut esineet tai aineet on luovutettava viipymiittd
poliisille tai, jos kiinni otettua ei luovuteta poliisille, anneftava
vapauftamisen yhteydessd takaisin kiinni otetulle, iollei siihen ole lain
mukaan estettd.

Lakesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 36):

Vaikka turvatarkastus voitaislin ehdotetun pykiiliin mukaan tehde kaikiile
kiinniotetuille, sen tekemis/E voisivaf Tblssa kin tapauksissa nioittaa
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lakiehdotuksen 6 S.'I? mukaiset vaftioimistehtavissd noudateftavat yleiset pe-
riaatteet. Jos turuallisuustarkasruksen tekeminen kiinniotetulle el
selvdstikiiiin olisi tarpeellista, vartija ei tarkastusta voisi myoskddn tehdd.

SVLL pyytae selventdmddn, etta mitka voisivat olla seikkoja, jotka
osoittavat, ettA turvallisuustarkastuksen tekeminen kiinniotetulle ei
selvistikidn ole tarpeellista.

1 8 S Vol man kdyttiivefi neiden kantami nen

Pykdldn 1. momentti:

Vartijalle sallitut voimankdyttoviilineet ovat ampuma-aselain (1/1998) 2
$;ssd farkor'teftu ampuma-ase, ampuma-aselain ,, S.sse brkoiteftu
kaasusumutin, kdsiraudat sekd enintiidn 70 senftimetid pitkii patukka ja
teleskooppipatukka. Vartija ei saa vartioimistehtdvlssd tarpeettomasti
kantaa voimankdyttovijlineitii. Vdliai kainen vartija ei saa tyosseidn
kanta a vo iman kiiyttovdl i n e it?)

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 37):

Pykiiliissd ehdotetaan sdddettdvdksi vartijan voimankdyttovdlineiden
kantamisesta.

SVLL esittSd lisdttdvdksi virkkeeseen "vartuan ja viliaikaisen vartijan
voimankdyttrivdlineiden kantamisesta".

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan my6hemmin seuraavasti (HE-
luonnos s. 38):

Pykiiliin 1 momentti olisi sisiilloltiiiin uus,'. Sllnd ehdotetaan siiiidettiiviiksi
vartijalle sallituista voimankdyttovdlineistd. Sddnnos o/isl tarpeen paitsi
selvyyden vuoksi myos sen vuoksi, ettd voimankdyttovdlineitd ei ole lain 2
$:n mddritelmisse ened mdiiritelty. Luettelo olisi tyhjentdvd eikd vartija siten
voisi kantaa eikii kefiEe muita kuin pyk?iliissii malniftuja
voimankiiyttovdlineit1. Vartijalle sallittuja voimankdyttdvdlineitd olisivat
ampuma-aselain 2 $:ssEi tarkortettu ampuma-ase, ampuma-aselai, 7 7 Sjssrj
tarkoitettu kaasusumutin, kdsiraudat sekd enintddn 70 senftimetid pitk?)
patukka ja teleskooppipatukka. Sallitut voimanki)yttovdlineet vastaisivat
siten nykyisiii volmankdyttdvdlinefte. Ampuma-aseen kantaminen olisi
sallittu vain poikke u ksell ise sti.

SVLL esittdS kappaleen toiseen virkkeeseen lisdttdviiksi "Siinii ehdotetaan
sdddettAvdksi vartijalle ia villaikalselle vartflalle sallituista
voimankayttovelineista.' Lisdksi SVLL esittiiti nefdnteen virkkeeseen
lisiittiiviiksi "Luettelo olisi tyhjentAvii eike vartua tai viliaikainen vartija
siten voisi..."
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Lisdksi SVLL esittdd, ettd vdliaikaiselle vartijalle salliftuja
voimankdyttovdlineitd olisivat ampuma-aselain 1'l $:ssA tarkoitettu
kaasusumutin, kesiraudat sekd enintddn 70 senttimetrid pitkii patukka ja
teleskooppipatukka.

Mydhemmin lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-
luonnos s. 38):

Lisiiksi voimanke$ilvefineiden tarpeeton kantaminen o/lsl
vartioimistehtdvissd ylipiiditiiiin kielletty. Esimerkiksi yrityksessd
vastaanottovirkailijan tehtdviii suoriftavan vartijan tyossd minkd tahansa
voimankdyttdvdlineen kantaminen olisi vain harvoin tarpeen.

SVLL pyytAei selventdmdan, ette tarkoitetaanko sanalla "harvoin" tdssd
harvoissa kohteissa vai ajallisesti harvoin. Onko lause ylipiiiitddn
tarpeellinen, koska vastaava hoitaja joutuu arvioimaan tarpeen
tapauskohtaisesti.

Pykdltin 2. momentti:

Vartioimisliiketoimintaa harjolttavan turvallisuusalan elinkelnoluvan haltiian,
jonka palveluksessa olevat vartiiat kantavat vartioimistehtdvissd
voimankdyttdvdlineitd, on jdrjestettiivii viihintdiin kenan vuodessa
vartijoilleen koulutustilaisuus (voimankiiytti5vdlineiden kertauskoulutus) tai
valvottava, ettd vaiija on muutoin suorittanut Wseisen koulutuksen.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 38):

Ehdotetun pykdldn 2 momentissa esitetddn siiddeftiiviiksi
kertauskoulutuksesta pykilliissii mainiftuia voimankdyttovdlineitd kantavllle
ja kiiyttdville vadijoille. Kertauskoulutusvelvoite koskisi kaikkia sallittuia
voimankdyttovdlineitii. Pelkiistiien kasirautoja tai enintddn 70 senttimetrid
pitkde patukkaa kantavia vaiijoita kosktsr ainoastaan
voimankiiyft,vdlineiden kertauskoulutusvaatimus. Ampuma-asefta,
kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa kantavien vartiioiden olisi sen siiaan
suoritettava er$inen voimankdyttdkoulutus vuosittaisen kertauskoulutuksen
/r's;iksr. Voimankdyttdvdlineiden keyftodn liittWiiii riskiii on omiaan
pienentdmddn niiden kdiyttilmisen sddnndllinen ha(oittelu. Vuosiffalsta
kertauskoulutusta o/tsr pidettiivii seenndllisen harioittelun
minimivaatimuksena, minkd vuoksi olisi paikallaan siiiitite kertauskoulutusta
koskeva sta va ati m u kse sta I ai ssa.

SVLL esittiiA, etta voimankdyt6n kertauskoulutus olisi voimassa
kalenteriwoden. Voimankdltin kertauskoulutus on tiillii hetkellii voimassa
vuoden ajan koulutuspdivdstd lukien. Vartiointiliikkeitten vastaavan hoitajan
olisi helpompaa seurata ja kontrolloida kertauskoulutusten suorittamista,
mikali koulutus olisi voimassa kalenterivuoden ajan. SVLL esittae, etta
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voimankeytdn kertauskoulutus olisi voimassa koulutuksen antamista
seuraavan vuoden loppuun saakka.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HEJuonnos s. 38):

Nykytilanteeseen ndhden muutoksena o/lsr se, etfd vefiaikaiset vartijat eivet
sarsr fycissddn kantaa voimakdyttovdlineitd.

SVLL vastustaa esitettye muutosta siita, etta vdliaikaiset vartijat eivdt saisi
ty6ssii5n kantaa voimankiiyttov?ilineitii. SVLL esitt56, ettd vdliaikainen
vartija saa ty6tehtavissaan kantaa voimankdyft<ivdlineitd lukuun ottamatta
ampuma-asetta. Edellytyksenii voimankdyttovdlineiden kantamiselle olisi,
ettd vdliaikainen vartija on saanut asianmukaisen voimankdyttoviilineiden
koulutuksen. Perusteena voimankdyttovdlineiden kantamiselle ovat
ensiksikin tyoturvallisuusnAk6kohdat. Tietyissd kohteissa
voimankdyttovdlineet ovat myds tyciturvallisuusvSlineitd ja esityksessa
korostuu vdliaikaisen vartUan eriarvoinen asema vartijaan ndhden.
Voimankdytt<ivdlineiden kantaminen mahdollistaisi valiaikaisten vartijoiden
tyollistdmisen monipuolisempiin tehtdviin sekd yhdenvertaiset
tyoskentelymahdollisuudet kaikille vartijoille. Voimankdyttovdlineiden
kantaminen parantaa tyonantajan mahdollisuuksia rekrytoida
kesiityontekijoita ja toisaalta ei heikennd voimankdyttovdlineisiin liittyvid
koulutusvaatimuksia.

Jos vdliaikainen vartija kantaa tyossiiSn voimankdyttovdlineitd, hinelli olisi
velvollisuus osallistua voimankdyttovdlineiden vuosittaiseen
kertauskoulutukseen, mikAli vdliaikainen vartijakortti uusitaan.

22 S Koiran mukana pitdminen

PykAlA:

Jos koiran pfteminen vartioimistehtdvdssd on tarpeen, vartija saa pitdd
tehtdvlssd mukanaan yhtd koiaa:
1) joka on hyviiksytysti suorittanut Poliisihallituksen aseftamat vaatimukset
tdyttii v 6 n tott e I e v a i su u st a r ka st u k s e n ;
2) jonka ohjaajana hdn on toiminut tottelevaisuustarkastuksessa,'
3) joka on viihintiiiin kaksi mutta enintddnl0 vuotta vanha;
4) joka on rekisterdv ja tunnistusmerkitty siten, efte se on luotettavasti
yksiloitiiviss?i;
5) joka on hiinen hallittavissaan; seki)
6) joka ei ole ominaisuuksiltaan osoittautunut sopimattomaksi
vartioimi stehtdvissd mu kana pidettiivii ksi.

Vartija saa pitiiii 1 momentlssa siiiide$ edellytykset tiiyttiiviiii koiraa
mukanaan vartioimistehtdvdssd kaksi vuottal momentin 1 kohdassa
tarkoitet u sta hyviik sym i se stii.
Vtiliaikainen vartija ei saa pited mukanaan koiraa.
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suoyaamisessa muun kuin vartijan asun kAyttdmahdollisuus olisi rajattu
henkivartijatehti)vddn eli yksfteisen henkil1n tai korkeintaan muutamasta
henkikistd koostuvan henkiloryhmdn koskemaftomuuden suojaamiseen.

SVLL esittdii harkittavaksi edellisen kappaleen tarkoituksenmukaisuutta.
Jos teksti on kuten tdssi esitetddn, voidaan edelld kuvaftu tilanne toteuttaa
henkivartijatoimeksiantona eli pilkkoa suojattava ryhmii lain tarkoittamiin
'muutamista henkiloistd koostuviin ryhmiin". Kdytdnnon elSmdssd tilanteen
luonne ratkaisee useimmiten sen haluaako toimeksiantaja kayteftevan
erottuvaa vartijan asua vai ei. Tehtdvddn osoiteftujen vartijoiden mddrdn
ratkaisee tilaisuuden luonne ja riskiarvio, oli vartijat sitten henkivartija
tehtdvAssd henkildn koskemattomuuden suojaamisessa tai muussa kuin
henkivartijatehtdvdn mukaisessa henkilon koskemattomuuden
suojaamisessa.

Pykildn 3. momentti:

Vartijan asua saa kdyttdd vain vartija vartioimistehtdvissd. Vartijan asusta
tulee huolehtia siten, etteivil siihen kuuluvat asusteel joudu asiaftomien
haftuun.

SVLL esittdd, eft6 vartijan/jdrjestyksenvalvojan asun kAyttaminen tulee
sallia toimeksiantoihin liittyvissii, muissa turvallisuutta takaavissa ja
edistiivissd tehtavissa, palvelutehtevissd sekd koulutuksessa, palveluiden
myynti- ja esiftelytehtdvissii, hdiss6, hautajaisissa, liikkeen edustajana
tapahtuvissa muistamisissa (esim. onnittelukdynnit), teatteriesityksissd ja tv-
ja elokuvanauhoituksissa. Pdiitoksen tdllaisesta kdytristd tekisi vastaava
hoitaja.

24 $ Vaftijan asu

Pykliliin 1. momentti:

Vartijan asun tulee olla siisti ja asianmukainen. Vaftija tulee tunnistaa
asustaan vartijaksi. Vartijan asusta on kAytiivA ilmi, minkii vartioimisliikkeen
palveluksessa vartija on.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE{uonnos s. 41 ):

Ehdotetun pykiililtn 1 momentissa esitetddn edelleen siiiideftiiviiksi tietyisti)
vartijan asua koskevista vaatimuksista. Asun tulisi olla paitsi srr.stl 1'a
asianmukainen myds sellainen, efte vaftijan tunnistaa siitd vartijaksi.
Viimeksi mainittuun tavoifteiseen pyrittdisiin edelleen ennen kaikkea asun
merkkeJil ja teksteiii koskevilla vaatimuksilla. Oikeusturvasyistii olisi
tdrkedii, efte esimerkiksi vartijan toimenpiteen kohteeksi joutunut henkild
niikisi heti, minkii vartioimisliikkeen palveluksessa vartija on. Tdmdn vuoksi
esitetddn, efie vaftijan tydnantajan olisi ktiytitvd ilmi vaiijan asusta.
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SVLL esittiiii, ettd lakiesityksen perusteluosassa selvennete6n, etta
katsotaanko tyonantajan nimen kAyvdn ilmi vartijan asusta, jos asussa on
yrityksen vakiintunut logo, josta nimi kiy ilmi vai tuleeko nimi olla erikseen
mainittuna?

SVLL esift66, ettd asuun voisi kiinnittdd vartioimiskohteeseen liittyvAn
tunnisteen, tiilltiin toimenpiteen kohteena olevan henkilon olisi helppo
yhdistdd vartijan toimeksiantaja joka saattaa olla epdselvd esim'
asematunneli, kauppakeskukset, jne., jossa saman vartioimisliikkeenkin
vartijoita voi ty6skennellS monessa eri toimeksiannossa'

SVLL esittdi, etta yhtion liikemerkki voi olla sijoitettuna muuallekin selvAsti

havaittavaan paikkaan kuin asun vasempaan rintaan.

25 $ Vartijakortti

Pykdldn 1. momentti:

Vartijan kotikunnan potiisitaitos antaa vartiiaksi hWiiksfule varliiakortin.
Vartijan on pideftiivii kortti vadioimistehftivlssd mukana ja esiteftdvd se
pyydeftdessd vartijan toimenpiteen kohteelle, toimeksiantaian edustaialle,
vartijan ty^nantSalle sekii 83 Sjssij tarkoitetun valvontaviranomaisen
edustajatte. Poliisin tarviftaessa antama todlstus vartiJaksi hyviiksymisesti)
toimii vaftiiakorttina ennen varsinaisen vartiiakortin luovuttamista vartiialle.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti ( HE-luonnos s. 42):

Toimenpiteen ja siten keytennlsse usein vaftiian iulkisen vallan keybn
kohteeksi joutuneen henkilhn oikeufta saada tietiid vaiiian nimi ia
toimioikeus on pideftdvd oikeusvaltiossa luonnollisena liihtokohtana. Tiillii
halutaan korostaa myds rikosoikeudellisella virkavastuulla toimivan vartiian
henkil1kohtaista va stu uta toimistaan.

SVLL katsoo, ettd ei ole loogista, eftd vartijalla on virkavastuu, muttei
jokamiehestd korotettua suojaa.

26 $ Luvanvaraisuus

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 42):

Ehdotettu pykiill olisi kokonaisuudessaan uusi ia siind esitetddn
j!)rjestyksenvalvojatoimlnnan sdiit?imistii luvanvaraiseksi tietyin osin.

SVLL pitdd ehdotettua luvanvaraisuutta hyvdnS.

30 g Jdrjestyksenvalvolan asettaminen Polllsln tai raiavartiolaitoksen
avuksl
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Pykiiliin 1 . momentti.

Alueen tai paikan tai kulkuneuvon liihti5paikan poliisilaitos voi llsiiksi alueen
tai paikan tai kulkuneuvon haftijan hakemuksesta antaa luvan aseftaa
jdrje styksenvalvojia poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi
1) terueyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen koulukoteja tai
laste nsuojelulaitoksia luku u n ottamatta,
2) kan saneldkelaitokse n toimipistee seen,
3) tyii- ja elinkeinotoimlstoon,
4) kauppakeskukseen,
5) liikenneasemalle,
6) satamaan,
7) lentopaikkaan tai
8) joukkoliikenteen kulkuneuvoon,
jos jlirjestyksen ja turvallisuuden ylllipitiiminen ei muulla tavalla ole
tarkoituksenmukaista sekd iiirjesUksen ja turvalllsuuden yilepfteminen si/d
peru stellu sta syystii edellyllii ii.

SVLL esittiiii harkittavaksi, voidaanko luetteloa tdydentSS sotilasalueella,
jonne jdrjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa pitdmddn yllS jdrjestystd ja
turvallisuutta poliisin ja sotilasvirkamiesten apuna.

39 S Jd,1'esfyksenvalvoJaksi hyvdksymiste koskeva hakemus ja pddtiSs

Pykdldn '1. momentti:

Jdrjestyksenvalvojaksi hyv?iksymistd koskeva hakemus on jdteftdvd
henkil0kohtaisesti. Hakemus voidaan jiiftiiii myds muulle kuln
h akij an kotiku nnan polii silaitokselle.

Jatkossa jdrjestyksenvalvojilta edellyteteen lain 54 $:n mukaan vuotuisen
voimankiytdn kertauskoulutuksen suorittamista. SVLL esittiii, ettd
kertauskoulutustodistukset tulisi esittdEi jdrjestyksenvalvojaksi hyvAksymistA
koskevan hakemuksen yhteydessd. Ttllloin poliisi voisi poistaa kortin
lupaehdoista tarpeettomat voimank6yttrivdlineet.

46 5 Pfldsyn estemhen

Pykiildn 1. momentti:

Jdrjestyksenvalvojalla on oikeus estee peesy bimialueelleen henkiloltii:
1) jonka piiihtymyksen, kiiyttiiytymisen varustautumisen tai aikaisemman
kiiyttiifumisen tai varustautumisen perusteella on syytd epei d vaarantavan
siellii jiirje stystii tai turvallisuutta;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 55):
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La〃lr eF ede″θθηκdaη οlisi rark01●s sisa11麟a marldOilisutr″a anfaa
力enに10〃e nrin sanOfftra ρo″

“

κわrfoaノa」estyksenvattn fOimilarueerre.

SVLL pyraa se:ventamaan,etta● ‖a ei raloiteta toimeksianttan Olkeutta
antaa podtikielttta s‖ :。in, kun hane‖● On olkeus paattaa kuka tiloihin
paasee ta1 01keutta vanta asiakkaansa

イ7§ Henki10″ ρorsta面ne"ル kii70"わ鮨mhen

SVLL eslttaa laり estyksenvalvoian k‖ nniottoぃoikeuden osalta saman
problema‖ ikan huomioimista,ioka On estetty vartuan k‖ nniottoon‖ ittyen ns

klinniottot‖ olhin

57§ JヨrJeSけkSe″ Vaルリa"rer″″″sJ as“ル
"frden k●

メ●mmen

SVLL esittaa samat kOmmentit,jotka on estetty vartり an asuun‖ i‖ven.

″§yaSfaavan力 oJ●′an te力僣Vヨ f

Pykalan l mOmentin 2‐ kohta:

Vasfaava″ 力Oittan fe力僣嗜na οη

″ ρdど鮨d ′9 §:n mυ a々Fws″ amp″ma‐aseen, a々astrsumυ ttmeη ′a
reres′Oορρrpartrkanねnfamisesra 1/a″dmisfe力僣vlssa rorme々slanη Ottaわ

faF rertraνづ々οたοnaぉυ″ksitaわj

SVLL esittaa, etta vastaava hoitaia paattaisi kalkkien lain 18 § 1
momentissa  saadettyien  Voirnankaytova‖ neiden  kaytosta  eli  myos

kasirautOlen Ja eninaan 70 senttimet面 l plkan patukan kaメ Osta.

Vastaava!la hoitaia‖ a。‖Si nain ollen paremmin mahdo‖ isuus kontro‖ oida

voimankaytova:ineiden kantamista

81§ 7o′mわratteer

Pylぬlan l momentti:

詢rvarrisυυsaran eri確ゎoravarヵ attalla οη οrrava sellab所 ノeぉer k″a″sef

d"etノ。́den avυrra vatta′aメぅ

`estykSer7vaル

リa kyttη eしdf s● orlffamaan

1/a″dmお‐ ヵ ″

"Sryksen1/alttareヵ

麟哺η

“

 οkeわ Ja tuMrrises″
rfo加わraohJeeり  」OS οrOr va″ゎImおalueerra ra′  Jaィesryksenva′ 1/oran

fo加ねルeerla sia edel:麟嗜t rurva″ s″υsaraη erinね

"Oruvanヵ

a■Jarra"ree
Orra″saksi e‖llittf va″ο輌おarye‐ raF roFmiaraekヵ ralser rOl輛nraοりeer

Lakiestyksen perusteluosassa todetaan seuraavasti(HE‐ luonnos s.74‐ 75):
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Pykiiliin 1 momentin mukaan sellaiset yleiset kirjalliset toimintaohjeet, joiden
avulla vartija tai iiirjesUksenvalvoja kykenee suorittamaan tehtdvdnsd oikein
ja turvallisesti, olisivat aina pakolliset. Teilaiset toimintaohjeet koskisivat
kaikkia vartijan tai jeiesAksenvalvojan tehtdvil. Jofta tehtdvdn suoriftami-
nen oikein ja turvallisesti olisi mahdollista, toimintaohjeissa olisi kiisiteltAvii
ainakln tolmlvaltuuksiin ja oikeuttamisperusteisiin, toimenpiteiden kohteena
olevien henkil6iden perusoikeuksiin sekii tyoturvallisuuteen liiftyviii
kysymyksiii.

SVLL esiftae harkittavaksi, ettd ohjaako oheinen muotoilu tilanteeseen, joka
johtaa lainseadennon toistoon vartijan ja jdrjestyksenvalvojan oikeuksista.

Pykdldn 2. momentti:

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltiian on pidettdvd toimintaohjeet
n ith til il I 6 toi mi pa i koi I la a n seke tary,ffaess a v artio i mi s al u e i I I a a n
ja toimialueillaan siten, ettd vartijoilla ja jiirjestyksenvalvojilla
on mahdollisuus pereh$e niihin.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti ( HE-luonnos s. 75):

Ehdotetun pykdlAn 2 momentissa seedefteisiin ohjeiden pitd,miseile
niihtiivilld. Jofta vartijoilla ja jiirjestyksenvalvojilla olisi mahdollisuus
perehtyii ohjeisiin, ohjeet olisi aina pidettdvd nehtevilE turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijan toimipaikoilla. Monissa tapauksissa vartijat ja
jdrjestyksenvalvojat suoittavat kuitenkin tydnse muualla kuin niiilld
toimipaikoilla. Tdmlin vuoksi esitetddn siiidettiiviiksi, efte ohjeet olisi
tarvittaessa pidettiivii niihtiivillii myos vartioimisalueilla ja jiir-
jestyksenvalvojan toimialueilla. Jokaisella vartijalla ja jiirjestyksenvalvojalla
olisi oltava tosiasiallinen mahdollisuus perehtyA ohjeisiin.

SVLL katsoo, ettd yleisohjeet voidaan pitdii n6kyvilld toimipaikoissa, mutta
kohdekohtaisia ohjeita ei voi pittiii nikyvillA jo salassapitovelvoitteen vuoksi.

SVLL esitt66 viimeisen virkkeen muuttamista seuraavaan muotoon:
"Jokaisella vartijalla ja jdrjestyksenvalvojalla olisi oltava tosiasiallinen
mahdollisuus perehtye vartioimisliikkeen yleisiin toimintaohjeisiin ja
kohteiden osalta mahdollisiin kohdekohtaisiin toimintaohjeisiin, joissa
vartija ty<iskentelee."

82 $ Turvallisuusalan elinkelnolupaa edellyfieven toiminnan suhde
mu uh un lai ns ddddntii,bn

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 75):

Ehdotettu pykiilii o/lsi uusi. Sen tarkoituksena olst rajanvedon
selventAminen turuallisuusalan elinkeinolupaa edellyftitviin ja erdiden
muiden turvallisuusalan tehtdvien viilillii. Piiiisiiiintdne oilsi se, ette pykedn
1 momentissa mainituissa muissa turvallisuusalan fehtiivissei sovellettaisiin
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neilii tehdvie koskevaa erltyislainsdiiddntod eivetkii yksfiisis6
turvallisuuspalveluista annetun lain sddnniikset tulisi tiill1in sovelleftaviksi.
Ndin varmtstettat's/n se, ettii turvallisuusalan tehtdvissd toimiva henkild ei
voisi toimia samanaikaisesti esimerkiksi useisiin eri lakeihin pohiautuvilla
keskendiin e ilaisilla tolmivaltu u ksil la.

SVLL pyytaai selvennettivdksi, mitd ovat kappaleessa tarkoitetut muut
turvallisuusalan tehtdviit.

SVLL pyytdai myos selvennettiiviiksi, ette esitys kdytdinndssd tarkoittaa.
Estaakd tdmii henkilon toimimisen samaan aikaan vartijan a ialtai
jdrjestyksenvalvojan ja esimerkiksi
1 . pelastuslain 34 $:n mukaisena pelastustoiminnan johtajana
2. turvatarkastajanalentoasemalla
3. pysdk6inninvalvojana
4. sairaankuljettajana

85 5 Turvalllsuusal an valvontatiedot

Pyktilii:

Poliisi pltiiii tietoia vaftiioista, voimankdyttokouluftaiista,
jdrjestyksenvalvojista, turvasuoiaaiista, idriestyksenvalvoiakouluftaiista,
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltiioista sekd niiden 68 S:n 2 momentin 2

kohdassa tarkoitetuista vastuuhenkiloistd ia vastaavista hoitalista
(turuallisuusatan valvontatiedot). Turvallisuusalan valvontatiedoista
siiiidetdiin tarkemmin henkildtietoien kilsiftelystii poliisitoimessa annetussa
/arssa.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HEJuonnos s. 76):

Ehdotetussa pykiiliissii esitetddn edelleen sdddeftdvdksi turvallisuusalan
vatvontareki steri std. Reki steril olisi pidettdvd erittdin tarpee llisen a
yksityisiin turvallisuuspalveluihln kohdistuvan valvonnan onnlsfumlsekst.
Rektsterltn kooftaisiin tietoja nykyistii laaiemmin sen vuoksi, ettd

jedestyksenvalvojatoimintaa esitetddnentistd laaiemmin luvanvaraiseksi.
Siten rekisteiin tulisivat tiedot muun ohella kaikista turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijoista vastuuhenkiloineen ia vastaavine hoitaiineen.
Tiimiin lisdksi rekisteriin tulisivat nykyiseen tapaan ttedot vartiioista,
v o i m a n kii ytto ko u I u tt aj i st a, j ii rj e sty k se nv a lvoj i st a,
jiirjestyksenvalvolakouluttajista sekd turvasuoiaaiista. Viiftaus poliisin

henkil\tietojen kiisiftelystii annettuun lakiin olisi edelleen tarpeen, koska
sirnEi siiijdettdls iin tarkemmin turvallisuusalan valvontatietoien kiisittelystii.

SVLL esitt6€i, ettd viranomaisille mEidriittiiin velvollisuus /Hpitae rekisterid
julkisesti siten, ette palveluita tarvitsevat asukkaat voivat ndhd6, kenellS on
kulloinkin voimassaoleva lupa.



28

Lisdksi SVLL esittid, ettd vartija- ja jarjestyksenvalvojatietojen avulla
selvitetSdn alan tydllistdmisen todellista volyymiS, koska niin
viranomaistiedotuksessa kuin vapaassa mediassa usein arvioidaan alan
volyymia virheellisin tiedoin.

98 S Neuvottelukunta

PykdlSn 2. momentti:

Poliisihallitus mddree neuvottelukunnan jdsenet. Neuvoftelukunnassa tulee
olla edustettuina turvallisuusalan kannalla keskeiset hallinnonalat
se kd elinkein oe6me, Wn antajat, tydnte kijiit ja kuluttajat.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 83):

Ehdotetun pykedn 2 momentin mukaan neuvottelukunnan jiisenet mddriiisi
Poliisihallitus. Neuvoftelukunnassa tulisi edelleen olla edusteftuina
turvallisuusalan kannafta keskeisel hallinnonalat sekd elinkeinoeliimli, tyon-
antajat, tydntekijiit ja kuluttajat. Turvallisuusalan kannalta keskeisli
hallinnonabja olisivat ensinnekin varsinaiset turvallisuusviranomaiset eli
poliisi rajavartiolaitos ja tulli. Neuvoftelukunnassa voisivat edellS mainittujen
viranomaistahojen lisiiksi olla edustettuina mahdollisesti myos
rikosseuraamuslaitos, puolustusvoimat, opetushallinto sekd turval-
lisuustekniikan osalta myos ty6- ja elinkeinoministerii.

SVLL esittdd harkittavaksi, ettii tulisiko neuvotelukuntaan nimetd edustus
mahdollisesta turvallisuusalan valvontayksikcist5.

1 17 $ Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat siirtymdsflSnniSkset

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan seuraavasti (HE-luonnos s. 93-94):

Pykiiliin 2 momentissa ehdotetaan sAiidettdviiksi vartioimisliikkeen
vastaavaksi hoitajaksi lain voimaantullessa hyviiksytyn henkil1n
jatkamisesta tehtdvdssiiiin siind tapauksessa, ettii vartioimisliikeluvan
haltija jatkaa 1 momentissa siiiidetyllii tavalla myos turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijana. Eillinen vastaavaksi hoitajaksi hyviiksymistii
koskeva hakemus ei siten ldss6 tapauksessa o/isi tarpeel/rsfa.

SVLL esittiiii, ettd lakiesityksen perusteluosassa todettaisiin selkeammin,
ettd lain voimaantullessa vastaavaksi hoitajaksi hyvdksytyltd henkilolti ei
edellytetii 75 $:ssi seadettya turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon
suorittamista siini tapauksessa, ettd vartioimisliikeluvan hahija jatkaa 1

momentissa sdddetyllii tavalla my<is turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijana.
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Muita ehdotuksia

Kaasusumutinkou:utuksen seka kertauskou!utuksen antaminen

Nykyisin  kaasusumutinkoulutuksen  antaminen  yntyksen  ulkopuolis‖ le

henki10‖ !e vaat‖ ase‐e:inkeino:uvan. SVLL esは ||, et●  turva‖ isuusa!an

e‖ nkeinoluvan   saaneissa   yntyksissう    o‖   mahdo‖ ista   lattestaa

kaasusumulnta koskevaa koulutusta myos yntyksen ulkopuo“ Ы‖e
henk‖Oi:ie   ‖man  ase‐ e‖ nkein。 lupaa   Tama  heipottaisi  jatkossa

lattestykSenvalvolien kaasusumuttirnen kertauskoulutuksen saantia, ,oihin
paaseminen on nykyisin o‖ ut kaytannossa hanka:a lattestaa Tama estaisi

myos mahdonista :uvatonta kou!uttamista Ampuma‐ asekou!utus o‖ si

ede‖ een ase‐ e!inkeinoluvanalaisia

K‖nniotettuien kasittelvn tu:ee o‖ a tattoituksen mukaista

」ulkisessa  keskuste!ussa  on  o‖ ut  esi‖a  lahinna  kaupan  piirissa

k‖ nniotetttten ia po‖ isi!:e luovutettavien henk:10iden k41isitteiy. Ongeimana

on mie:es● mme pottisin pdentyneet aiov"Veet,iolden taka k“ nniotoalka

kohteessa pitenee fa sita aiheutuu haasteita kohteen valvontaan ia
turva‖isuuteen. Vartり at Sitoutuvat kohteen turvanisuuden kannaLa
kchtuuttoman plkaksi alaksi k‖ nniotetten valvontaan. Mielestamme
klinniotto on kokonaisuus ja klinniotetun siirtamistt esim. vaivonta―

′kiinniotot‖ aan   voidaan   pitaa   peruste!tuna   toimittaessa   hyvan
vartioimistavan mukaan Emme esitt missaan nimessa vartuol:e ja JL
jattestyksenvalvoji‖ e sa‖OssapitO_Oikeutta.K‖ nnlotetun sulkemista eri‖ iseen

l!aan voldaan p忙 la perusteLuna valn,ios kiinniotetun kattattminen On
vaara‖ ista Tう● asiaa on kasite:ty jo vuonna 2001 ha:lituksen esityksessa

Koska asiaan ‖meisesti ‖神、ν valkeaselkoisuuttat estamme saatelyn
se:keメ tamista

Heisingissa 22 2 2013
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