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Sisäministeriö

Viite:
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Lausunto järjestyslain 22 §:n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n
muuttamisesta
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jäljempänä PAM) ja Turvallisuusalan ammattiliitto ry
(jäljempänä Turva) lausuvat Sisäministeriölle yhdessä ja näkemyksemme mukaan lausuntopyynnön
kohteena oleva HE:n luonnos laiksi järjestyslain 22 §:n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun
lain 28 §:n muuttamisesta on monin paikoin kannatettava, mutta toivoisimme kiinnitettävän vielä
enemmän huomiota työturvallisuuteen, perehdytykseen ja järjestyksenvalvojien koulutustasoon,
jotka on jätetty HE:ssa liian vähälle huomiolle.
PAM:n ja Turvan näkemyksen mukaan tällä esityksellä siirretään yksityiselle sektorille tehtävä, joka
on perinteisesti ollut virkavastuulla tehtävää viranomaistoimintaa. Suhtaudumme varauksella
kehitykseen, jossa viranomaisille kuuluvia tehtäviä siirretään yksityisille toimijoille ja niin
tapahtuessa siirtoa ei saa tehdä kevyin perustein. Näkemyksemme mukaan tällaisessa tilanteessa
on nykyistä paremmin kyettävä varmistamaan viranomaisen ja yksityisen toimijan välinen työn- ja
vastuunjako.
Viranomaista avustava työ edellyttää tekijöiltä vahvaa osaamista ja erityisiä
työturvallisuusvaatimuksia. Tällaista osaamista ei nykyisillä koulutusvaatimuksilla saavuteta. Myös
yksintyöskentely kyseisissä tehtävissä on ehdottomasti kiellettävä. Lisäksi on kiinnitettävä
erityishuomiota järjestyksenvalvojien perehdyttämiseen kohteiden osalta. Kaikissa tilanteissa on
kyettävä takaamaan, että, hankalista olosuhteista huolimatta, ihmisten oikeusturva ja
yhdenvertainen sekä asiallinen kohtelu toteutuu.
PAM ja Turva ehdottavat, että kyseisiin tehtäviin ja mahdollisesti muihin myöhemmin
määriteltäviin viranomaistoimintaa tukeviin toimintoihin edellytettävä koulutustaso ja siihen
liittyvät koulutusten opetusaiheet, opetussisällöt sekä tuntijakauma vahvistettaisiin
Opetushallituksessa. Valmisteluun osallistuisi Poliisiammattikorkeakoulu ja Opetushallituksen
yhteydessä toimiva Turvallisuusalan koulutustoimikunta. Tämä tulisi toteuttaa jo ennen uuden
yksityistä turvallisuusalaa koskevan lain voimaantuloa. Koska vastaavan tyyppisiä työtehtäviä
tehdään jo nyt, nykylainsäädännöstä huolimatta, tulisi työt rajata vain koulutetuille, pitkän
kokemuksen omaaville ja perusteellisesti tehtäviin perehdytetyille ammattilaisille, joilla on sekä
voimassa oleva vartijakortti että järjestyksenvalvojakortti.

PAM Keskustoimisto
Paasivuorenkatu 4–6 A
00530 Helsinki
PL 54, 00531 Helsinki

Jäsenyys ja liittyminen
030 100 600
Työttömyysturva
020 690 211

Jäsenten työsuhdeasiat
030 100 620
Vaihde
020 774 002

www.pam.fi

2 (2)

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Turvallisuusalan ammattiliitto ry

LAUSUNTO SM163309
26.2.2016

PERUSTELUT:
Nykyinen vartija/järjestyksenvalvojakoulutus ei anna riittävää osaamista esityksen mukaisten
tehtävien hoitamiselle. Tehtäviä hoitavilla viranomaisilla on useamman vuoden koulutus, kun taas
yksityisten toimijoiden koulutus voi olla vain viikon mittainen. Myös paljon julkisuudessa
keskustelua herättänyt putkavartijan tehtävä vaatii lisäkoulutusta ja on kymmenillä pykälillä
varmistettua toimintaa. Ulkomaalaisten perheiden turvallisuuden valvonta on vähintään yhtä
vaativaa kuin juopuneiden valvonta.
Tämä vaativa tehtävä, jopa ajoittain vaarallinen, edellyttää myös erityisiä
työturvallisuusmääräyksiä. Saamiemme tietojen mukaan poliisin sisäisissä ohjeistuksissa on ollut
vähintään kahden partion edellytys, jos toimeksianto tulee kyseisistä kohteista. Tämä tarkoittaa,
että tilannetta selvittää vähintään neljää henkilöä. Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien osalta ei
voida toimia vähemmällä henkilömäärällä ja yksintyöskentely kyseisissä toimeksiannoissa on
kiellettävä.
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