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LAUSUNTO YKSITYISTÄ TURVALLISUUSALAA KOSKEVISTA 
ASETUSLUONNOKSISTA 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry lausuu yksityistä turvalli· 
suusalaa koskevista asetusluonnoksista. JHL ei ollut lausunta. 
pyyntöjakelussa. mutta haluaan lausua asiasta. koska edustaa 
suurta osaa poliisin vartijakunnasta ja lausuu asiasta seuraavaa: 

Kohta 3. Valtioneuvoston asetus tilapäisen vartijan tehtävää polii
sin säilyty8t1lassa hoitavan vartijan asusta ja koulutuksesta, koh
taan JHL toteaa. että yksityisen vartiointi liikkeen vartijan asun on 
selkeästi erotuttava virkavartijan asusta esim. värlHään. 

Koulutuksen osaHa JHL painottaa seuraavia seikkoja: 
Poliisin ja rajavartiolaitoksen apuna toimivan järjestyksenvalvojan 
yhdistelmäkoulutus: 
Vaikka koulutusten sisältöjä ei vielä ole päätetty. todennäköistä 
on. että HE:ssä ehdotettujen poliisin ja rajavartiolaitoksen apuna 
toimivien järjestyksenvalvojien koulutus muodostuessaan vartijan 
ja järjestyksenvalvojan peruskoulutukset yhdistämällä ei ole opti
maalinen eikä riittävä. Ainakin nykyinen, pääosin slsällöHään ylel
sötilaisuuksien järjestyksenvalvojille tarkoitettu järjestyksenvaivo· 
jan peruSkoulutus ei vastaisi niitä koulutustarpeita, mitä HE:n mu
kaisella poliisin Ja rajavartiolaitoksen apuna toimivalle järjestyk
senvalvojaIla nyt suunnitellaan. Asiassa on huomioitava, että ky· 
seisten Järjestyksenvalvojien tehtävät ovat laajentuneet yhteis
kunnallisesti varsin merkittäville toimialueille, joidenka erityistar
peita yhdistelmäkoulutuksessa ei tarpeeksi laajasti huomioIda. 
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Poliisin sällytystllan tilapäisen vartijan koulutus: 
Asetusluonnoksessa Valtioneuvoston asetukseksl tilapäistä varti~ 
jan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan vartijan asusta ja kou~ 
lutuksesta 5 §:ssä ehdotettua vartijan vähimmäiskoulutusta 40 
oppituntia ja 40 tuntia harjoittelua voi pitää riittävänä. mutta vain 
jos työ todella tehdään poliisin henkilökunnan ohjauksessa ja että 
se on perustuslakivaliokunnan lausunnossaan ehdottamln tavoin 
vain ja ainoastaan tilapäistä. Minkään laista yksin työskentelyä 
tässä asiassa ei tule hyväksyä ja tehtävien tulee rajoittua ehdot
tomasti vain polIIsilain perusteella kiinni otettuihin joihin ei sisälly 
varsinaista rikosperustetta (päihtyneet). 
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