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EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE
Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö HE 101/2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n
muuttamisesta
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n (jäljempänä PAM) ja Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n (jäljempänä Turva)
näkemyksen mukaan lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnos on muuten kannatettava, mutta
työturvallisuus ja järjestyksenvalvojien koulutustaso on edelleen jätetty huomioimatta. PAMin ja Turvan
näkemyksen mukaan tällä esityksellä siirretään yksityiselle sektorille tehtävä, joka on perinteisesti ollut
virkavastuulla tehtävää viranomaistoimintaa. Tällainen viranomaista avustava työ edellyttää tekijöiltä vahvaa
osaamista ja erityisiä työturvallisuusvaatimuksia. Tällaista osaamista ei nykyisillä koulutusvaatimuksilla saavuteta.
Myös yksintyöskentely kyseisissä tehtävissä on ehdottomasti kiellettävä.
PAM ja Turva ehdottavat, että kyseisten tehtävien ja mahdollisesti myöhemmin määriteltävien
viranomaistoimintaa tukevien toimintojen edellyttämä koulutustaso ja niihin liittyvät koulutusten opetusaiheet,
opetussisällöt sekä tuntijakauma vahvistettaisiin Opetushallituksessa. Valmisteluun osallistuisi
Poliisiammattikorkeakoulu ja Opetushallituksen yhteydessä toimiva Turvallisuusalan koulutustoimikunta. Tämä
tulisi toteuttaa ennen uuden yksityistä turvallisuusalaa koskevan lain voimaantuloa. Siihen asti tehtävä tulisi rajata
vain pitkän kokemuksen omaaville ammattilaisille, joilla olisi voimassa oleva vartijakortti ja
järjestyksenvalvojakortti.

PERUSTELUT:
Nykyinen vartija/järjestyksenvalvoja koulutus ei anna riittävää osaamista esityksen mukaisten tehtävien
hoitamiselle. Nykyisin tehtäviä hoitavilla viranomaisilla on useamman vuoden koulutus, kun taas yksityisten
toimijoiden koulutus voi olla vain viikon mittainen.
Myös paljon julkisuudessa vatvottu putkavartijatehtävä vaatii lisäkoulutusta ja on kymmenillä pykälillä
varmistettu toiminta. Miten suomalaisten juopuneiden valvonta voidaan asettaa korkeammalle vaativuustasolle
kuin ulkomaalaisten perheiden turvallisuuden valvonta?
Tämä, paljon monimutkaisempi ja vaativampi tehtävä (median perusteella vaarallinenkin), edellyttää myös
erityisiä työturvallisuusmääräyksiä. Saamiemme tietojen mukaan poliisinkin ohjeistuksissa on ollut vähintään
kahden partion edellytys, jos toimeksianto tulee kyseisistä kohteista. Tämä tarkoittaa vähintään neljää henkilöä.
Jo tälläkin perusteella yksintyöskentely kyseisissä toimeksiannoissa olisi kiellettävä.
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