
 

  1 (2) 
   
 
 
LAUSUNTO 

  

Jyrki Sinkkonen 20.5.2016   
 

PAM Keskustoimisto  Jäsenyys ja li ittyminen  Jäsenten työsuhdeasiat  www.pam.f i  
Paasivuorenkatu 4–6 A 030 100 600 030 100 620  
00530 Helsinki  Työttömyysturva  Vaihde  
PL 54, 00531 Helsinki  020 690 211 020 774 002  
 

 
 
Hallintovaliokunta HE 42/2016 
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n lausunto 

  
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n (jäljempänä PAM) näkemyksen mukaan lausuntopyynnön 
kohteena olevan hallituksen esitysluonnoksen muutokset ovat pääosin kannatettavia. 

 
Hallituksen esityksen 111 §:n osalta PAM ehdottaa edelleenkin, että Poliisihallituksen sijasta laissa 
yksityisistä turvallisuuspalveluista tarkoitettujen koulutusten opetusaiheet, opetussisällöt sekä 
tuntijakauman Poliisiammattikorkeakoulussa järjestettäväksi säädettyjä koulutuksia lukuun 
ottamatta vahvistaisi Opetushallitus. 

 
Poliisihallituksen ohjauksessa ja valvonnassa oleva Poliisiammattikorkeakoulu järjestää alalla 
keskeisiä koulutuksia, mutta pääosan koulutuksia järjestävät edelleen Opetushallituksen 
ohjauksessa ja valvonnassa toimivat oppilaitokset. Siten ei olisi tarkoituksenmukaista, että vastoin 
pääosin muilla aloilla toimivaa menettelyä yksityisellä turvallisuusalalla koulutusten sisällön 
vahvistaisi eräistä erityiskoulutuksista järjestämisvastuussa oleva viranomainen, eikä koulutuksen 
sekä määrällisen että sisällöllisen pääosan ohjauksesta ja valvonnasta laajasti vastuussa oleva 
Opetushallitus. 
 

 
PERUSTELUT: 
 

Mikäli laki menee näin läpi, koulutuksia koskevassa asetuksessa jää lähinnä säädettäväksi 
koulutuksen pituudet. Sisällön osalta asetustasoista sääntelyä ei tarvittaisi, vaan Poliisihallitus 
antaisi niintä koskevan viranomaismääräyksen.  

 
Aikaisemman lausuntomme mukaisesti PAM ihmettelee edelleen, miksi Poliisihallituksen pitäisi olla 
viranomainen, joka päättää ilman mitään aitoja perusteluita: 

 
1) vartijan ja järjestyksenvalvojan ym. koulutusten opetusaiheista, opetussisällöistä sekä 
tuntijakaumasta 
 
2) vahvistaa järjestyksenvalvojakoulutuksen koulutusaineiston. 

 
Käytännössä tällä on tavoite monopolisoida yksityisen turvallisuusalan koulutuksen ja 
koulutusaineiston kehittäminen Poliisiammattikorkeakoululle tai Poliisihallituksen virkamiehille. 
Alan koulujen ja toimijoiden mahdollisuudet päästä aidosti vaikuttamaan koulutusten 
kehittämiseen heikkenee täten merkittävästi. 
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Samalla käytännössä estetään myös muiden oppilaitosten kuin Poliisiammattikorkeakoulun asiaa 
koskeva tutkimus. Poliisiammattikorkeakoulussa yksityinen turvallisuusala puolestaan tulee aina 
olemaan ymmärrettävistäkin syistä heikommassa asemassa poliisiin verrattuna jo 
ammattikorkeakoulun lakisääteisen tehtävän vuoksi.  

 
 

Helsingissä 20.5.2016  
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
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