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yksityisistä turvallisuuspalveluista

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tavoite ja soveltamisala

Tämän lain tavoitteena on yksityisten tur-
vallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden
varmistaminen sekä viranomaisten ja yksi-
tyisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteis-
työn edistäminen.

Tätä lakia sovelletaan vartioimisliiketoi-
mintaan, järjestyksenvalvojatoimintaan ja
turvasuojaustoimintaan (yksityiset turvalli-
suuspalvelut).

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) vartioimisliiketoiminnalla ansiotarkoi-

tuksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimuk-
seen perustuvaa vartioimistehtävien hoita-
mista;

2) vartioimistehtävällä omaisuuden varti-
oimista, henkilön koskemattomuuden suojaa-
mista sekä vartioimiskohteeseen tai toimek-

siantajaan kohdistuneen rikoksen paljasta-
mista samoin kuin näiden tehtävien valvo-
mista;

3) myymälätarkkailulla vartioimistehtä-
vää, jossa vartioidaan myymälässä myytävää
omaisuutta;

4) henkivartijatehtävällä vartioimistehtä-
vää, jossa suojataan tietyn henkilön koske-
mattomuutta;

5) arvokuljetustehtävällä vartioimistehtä-
vää, jossa vartioidaan kuljetettavana olevaa
arvo-omaisuutta;

6) vartijalla henkilöä, joka turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa
suorittaa vartioimistehtäviä;

7) vartioimisalueella vartioimistehtäviin
liittyvää, toimeksiantosopimuksessa yksilöi-
tyä kiinteistöä, rakennusta, huonetta, raken-
nelmaa sekä muuta yleistä tai yksityistä paik-
kaa ja aluetta samoin kuin sen osaa;

8) vartioimiskohteella henkilöä, esinettä
sekä muuta omaisuutta, jonka vartiointia toi-
meksiantosopimus koskee;

9) teleskooppipatukalla avattuna vähin-
tään 45 senttimetriä ja enintään 70 senttimet-
riä pitkää patukkaa, joka voidaan kuljetusta
varten painaa kokoon;

10) järjestyksenvalvojatoiminnalla järjes-
tyksenvalvojien asettamista järjestyksenval-
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vojan toimialueille ja järjestyksenvalvojien
välittämistä;

11) järjestyksenvalvontatehtävällä järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä
rikosten ja onnettomuuksien estämistä järjes-
tyksenvalvojan toimialueella;

12) järjestyksenvalvojalla henkilöä, jonka
tehtävänä on turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan palveluksessa tai muutoin suorittaa
järjestyksenvalvontatehtäviä;

13) järjestyksenvalvojan toimialueella
aluetta, jolle järjestyksenvalvoja on asetettu;

14) turvasuojaustehtävällä rakenteellisen
suojauksen tai sähköisten valvontajärjestel-
mien suunnittelemista, asentamista, korjaa-
mista tai muuttamista sekä muiden turvalli-
suusjärjestelyjen suunnittelemista;

15) hyväksymistä edellyttävällä turvasuo-
jaustehtävällä sähköisten ja mekaanisten lu-
kitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien
ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista,
korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa
kaapelointityötä lukuun ottamatta;

16) turvasuojaustoiminnalla ansiotarkoi-
tuksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimuk-
seen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoita-
mista;

17) turvasuojaajalla turvasuojausliikkeen
palveluksessa olevaa hyväksymistä edellyttä-
viä turvasuojaustehtäviä suorittavaa henkilöä;

18) turvallisuusalan elinkeinoluvan halti-
jalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
jolla on voimassa oleva lupa tässä laissa lu-
vanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoitta-
miseen;

19) vastaavalla hoitajalla turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa
henkilöä, joka vastaa siitä, että luvan haltijan
toimintaa tai liikettä hoidetaan tässä laissa
olevien säännösten mukaisesti; palveluksessa
olevaksi katsotaan myös turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijana oleva luonnollinen
henkilö;

20) toimipaikalla rakennusta, rakennel-
maa, huonetta ja muuta tilaa, jota turvalli-
suusalan elinkeinoluvan haltija käyttää asia-
kaspalveluun, hälytysten vastaanottamiseen
tai sisäiseen hallintoon; sekä

21) päätoimipaikalla toimipaikkaa, josta
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toi-
mintaa pääasiallisesti harjoitetaan tai on tar-
koitus harjoittaa.

2 luku

Vartioimisliiketoiminta

3 §

Luvanvaraisuus

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun
lain (122/1919) 1 §:n 1 tai 2 momentissa
tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeus-
henkilö, joka on saanut siihen tässä laissa
tarkoitetun luvan (turvallisuusalan elinkeino-
lupa).

Turvallisuusalan elinkeinoluvasta sääde-
tään tarkemmin jäljempänä 6 luvussa.

4 §

Vartijan tehtävät ja toimialue

Vartijan tehtävänä on suorittaa vartioimis-
tehtäviä vartioimisalueella.

Erillisen omaisuuden vartiointia, henkilön
koskemattomuuden suojaamista tai rikoksen
paljastamista koskevaa vartioimistehtävää
vartija voi suorittaa myös muualla kuin varti-
oimisalueella.

5 §

Suhde viranomaistoimintaan

Vartioimisliiketoiminnassa ei saa ottaa
vastaan toimeksiantoa, joka sisältää si-
toumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja tur-
vallisuutta. Vartioimisliiketoiminnassa tai
vartioimistehtävässä ei saa vaikeuttaa yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä
taikka rikosten ennalta estämistä, paljasta-
mista, selvittämistä tai syyteharkintaan saat-
tamista.

Jos vartija on vartioimistehtävässä saanut
tietoonsa rikoslain (39/1889) 15 luvun 10 §:n
1 momentissa mainitun jo tehdyn rikoksen,
hänen on viipymättä ilmoitettava siitä polii-
sille. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole,
jos vartijan täytyisi antaa ilmi joku mainitun
pykälän 2 momentissa tarkoitetuista.
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6 §

Vartioimistehtävissä noudatettavat yleiset
periaatteet

Vartioimistehtävissä on toimittava oikein ja
tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen.

Vartioimistehtävät on suoritettava aiheutta-
matta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on
välttämätöntä tehtävien suorittamiseksi. Var-
tioimistehtävissä ei saa puuttua kenenkään
oikeuksiin enempää kuin tehtävien suoritta-
miseksi on välttämätöntä. Tehtäviin liittyvien
toimenpiteiden on oltava perusteltuja suh-
teessa tehtävien tärkeyteen ja kiireellisyyteen
sekä tilanteeseen kokonaisuutena.

7 §

Toimenpiteen perusteen ilmoittaminen

Vartijan on vartioimistehtävässä ilmoitet-
tava henkilöön kohdistuvan toimenpiteen pe-
ruste toimenpiteen kohteena olevalle tai tä-
män edustajalle, jollei se ole mahdotonta tä-
män tilan tai muiden olojen vuoksi.

Toimenpiteen kohde tai tämän edustaja on
tarvittaessa ohjattava ottamaan yhteyttä vas-
taavaan hoitajaan toimenpiteen oikeellisuu-
den toteamiseksi. Samalla on yhteydenottoa
varten kerrottava vastaavan hoitajan nimi ja
yhteystiedot.

8 §

Tapahtumailmoitus

Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan,
toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden
oikeusturvan sekä toimeksiantajien tietojen-
saantioikeuden turvaamiseksi vartijan tulee
heti laatia vartioimistehtävissä havaituista
kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön
johtaneista tapahtumista kirjallinen selvitys
(tapahtumailmoitus). Tapahtumailmoitukses-
ta tulee käydä ilmi vartijan kyseiseen tapah-
tumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet.
Toimenpiteiden kohteena olleiden sukunimi,
etunimet, henkilötunnus ja osoitetiedot saa-
daan kirjata tapahtumailmoitukseen.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on
säilytettävä tapahtumailmoitukset kahden
vuoden ajan niiden laatimispäivän kalenteri-

vuoden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen
henkilötietoja sisältävät tapahtumailmoituk-
set on viipymättä ja viimeistään kuukauden
kuluessa hävitettävä. Tapahtumailmoitukset
on säilytettävä siten järjestettyinä, että ku-
hunkin toimeksiantoon liittyvät ilmoitukset
ovat viivytyksettä esitettävissä. Jos tietojen
tallettamisessa käytetään automaattista tieto-
jenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tieto-
jen on oltava saatavina selväkielisinä.

Toimeksiantajalla ja 84 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla valvontaviranomaisella on oi-
keus saada jäljennös tapahtumailmoituksesta.
Jos vartija vapauttaa kiinni ottamansa henki-
lön 16 §:n 2 momentin mukaisesti, tapahtu-
mailmoitus on viipymättä toimitettava rikok-
sen tapahtumapaikan poliisilaitokselle.

9 §

Salassapitovelvollisuus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän
toiminnan harjoittaja, vastaava hoitaja tai var-
tija ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää
omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahin-
goittaakseen, mitä hän vartioimistehtävässään
on saanut tietää toimeksiannon osapuolen tai
työnantajansa salassa pitämistä tai salassa pi-
dettäväksi säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä,
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön
yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista.

Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä
tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen
paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän
päätyttyä.

10 §

Vartijaksi hyväksyminen

Vartijaksi voidaan hyväksyä se, joka:
1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta;
2) on hyväksytysti suorittanut sisäministe-

riön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttä-
vän, ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tun lain (630/1998) mukaisen turvallisuus-
alan tai sitä vastaavan perustutkinnon osan,
joka sisältää ainakin vartiointialaan, vartioi-
misliiketoimintaan, vartijan oikeuksiin ja vel-
vollisuuksiin sekä vartijan tehtäviin liittyvät
opetusaiheet sisältävän koulutuksen taikka

31085/2015



ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) mukaisen vartijan tai sitä
vastaavan ammattitutkinnon osat, jotka sisäl-
tävät edellä mainitut opetusaiheet sisältävän
koulutuksen (vartijan peruskoulutus); sekä

3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan so-
piva vartijaksi.

Vartijaksi hyväksyy hakijan kotikunnan
poliisilaitos. Vartijaksi hyväksymisen joh-
dosta aikaisempi voimassa oleva vartijaksi
hyväksyminen raukeaa.

Vartijan peruskoulutusta vastaavan aikai-
semman koulutuksen suorittanut voidaan
10 §:n 1 momentin 2 kohdan estämättä hy-
väksyä vartijaksi uudelleen hänen hakiessaan
vartijaksi hyväksymistä kolmen kuukauden
kuluessa aikaisemman vartijaksi hyväksymi-
sen päättymisestä.

Vartijaksi hyväksyminen on voimassa
enintään viisi vuotta. Se on kuitenkin voi-
massa enintään siihen saakka, kun vartija
täyttää 68 vuotta.

11 §

Vartijaksi hyväksymisen ehdot ja rajoitukset
sekä niiden muuttaminen

Hakijan kotikunnan poliisilaitos voi erityi-
sestä syystä liittää vartijaksi hyväksymiseen
koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuk-
sista ja muista vastaavista seikoista johtuvia
ajallisia ja alueellisia tai vartioimistehtävää
koskevia ehtoja ja rajoituksia. Vartijan koti-
kunnan poliisilaitos voi muuttaa vartijaksi hy-
väksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia
vartijan saamassa koulutuksessa, henkilökoh-
taisissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa
seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

12 §

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen

Se, joka ei ole saanut vartijan peruskoulu-
tusta, voidaan 10 §:n 1 momentin 1 ja 3
kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä
hyväksyä toimimaan vartijana enintään neljä
kuukautta (väliaikainen vartija), jos hän on
hyväksytysti suorittanut sisäministeriön ase-
tuksella säädetyt vaatimukset täyttävän, am-

matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain
mukaisen turvallisuusalan tai sitä vastaavan
perustutkinnon osan tai ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain mukaisen vartijan
tai sitä vastaavan ammattitutkinnon osan,
joka sisältää perustiedot 10 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetuista opetusaiheista (väliai-
kaisen vartijan koulutus).

Väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä
myös 10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttävä henkilö, joka ei
ole suorittanut tämän pykälän 1 momentissa
mainittua väliaikaisen vartijan koulutusta, jos
henkilö on siirtynyt turvallisuusalan elinkei-
noluvan haltijan palvelukseen työsopimuslain
(55/2001) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetun liik-
keen luovutuksen yhteydessä. Henkilöllä on
tällöin oikeus toimia väliaikaisena vartijana
vain liikkeen luovutusta koskevan toimeksi-
annon mukaisissa tehtävissä. Väliaikaiseksi
vartijaksi tämän momentin nojalla hyväksy-
tyllä ei vartioimistehtävässä ole jäljempänä
15—17 §:ssä säädettyjä oikeuksia.

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyy hakijan
kotikunnan poliisilaitos. Poliisilaitos voi eri-
tyisestä syystä liittää väliaikaiseksi vartijaksi
hyväksymiseen 11 §:ssä tarkoitettuja ehtoja
ja rajoituksia.

13 §

Vartijaksi hyväksymistä koskeva hakemus ja
päätös

Vartijaksi hyväksymistä koskeva hakemus
on jätettävä henkilökohtaisesti poliisilaitok-
selle. Hakemus voidaan jättää myös muulle
kuin hakijan kotikunnan poliisilaitokselle.

Jos vartijaksi hyväksyminen myönnetään
hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta
erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta.

14 §

Vartijakortti

Vartijan kotikunnan poliisilaitos antaa var-
tijaksi hyväksytylle vartijakortin. Vartijan on
pidettävä kortti vartioimistehtävissä mukana
ja esitettävä se pyydettäessä vartijan toimen-
piteen kohteelle, toimeksiantajan edustajalle,
vartijan työnantajalle sekä 84 §:ssä tarkoite-
tun valvontaviranomaisen edustajalle. Poliisin
tarvittaessa antama todistus vartijaksi hyväk-
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symisestä toimii vartijakorttina ennen varsi-
naisen vartijakortin luovuttamista vartijalle.

Vartijan on viipymättä haettava kotikun-
tansa poliisilaitokselta vartijakortin kaksois-
kappaletta, jos:

1) hänen henkilötietonsa ovat muuttuneet;
2) vartija on suorittanut hyväksytysti

18 §:n 2 momentissa säädetyn koulutuksen
tai koira vartijan ohjauksessa 21 §:ssä tarkoi-
tetun tottelevaisuustarkastuksen, eikä kysei-
siä tietoja ole merkitty vartijakortille; tai

3) kortti on kadonnut tai turmeltunut.
Vartijakortti on heti luovutettava poliisille,

jos vartijaksi hyväksyminen on peruutettu tai
vartijalle luovutetaan uusi vartijakortti aikai-
sempaan korttiin merkityn hyväksymisen
voimassaoloaikana.

15 §

Vartijan oikeus vartioimisalueelle pääsyn
estämiseen ja alueelta poistamiseen

Vartijalla on oikeus estää henkilön pääsy
vartioimisalueelle tai poistaa hänet sieltä, jos:

1) henkilön voidaan hänen lausumiensa
uhkausten tai muun käyttäytymisensä perus-
teella todennäköisin perustein epäillä syyllis-
tyvän vartioimisalueella olevaan omaisuuteen
tai toimeksiantajan tai tämän palveluksessa
olevan henkilön henkeen, terveyteen tai va-
pauteen kohdistuvaan rikokseen; tai

2) on ilmeistä, ettei henkilöllä toimeksian-
tajan asettamien ehtojen perusteella ole oi-
keutta oleskella vartioimisalueella.

Vartijalla ei ole oikeutta estää henkilön
pääsyä vartioimisalueelle tai poistaa häntä
sieltä, jos vartioimisaluetta on pidettävä jär-
jestyslain (612/2003) 2 §:n 1 a alakohdassa
tarkoitettuna paikkana.

16 §

Vartijan kiinniotto-oikeus ja oikeus
turvallisuustarkastukseen

Vartijalla on vartioimistehtävää suorittaes-
saan oikeus ottaa kiinni verekseltä tai pake-
nemasta tavattu rikoksesta epäilty, jos rikok-
sesta saattaa seurata vankeutta tai jos rikos on
lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus,
lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneu-
von käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai
lievä petos. Vartija saa ottaa kiinni myös sen,

joka on viranomaisen antaman etsintäkuulu-
tuksen mukaan pidätettävä tai vangittava.

Kiinniotettu on viipymättä luovutettava
poliisille. Jos poliisille luovuttaminen ei koh-
tuullisessa ajassa ole mahdollista, vartija voi
kuitenkin poliisimiehen ja kiinniotetun suos-
tumuksella jättää kiinniotetun luovuttamatta
poliisille ja vapauttaa tämän viipymättä, jos
rikoksesta voi seurata vain sakkoa ja jos kiin-
niotetun henkilöllisyys on tunnettu tai kiinni-
otettu suostuu esittämään vartijalle henkilölli-
syytensä selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.

Vartijalla on kiinniotto-oikeutta käyttäes-
sään oikeus tarkastaa kiinniotettu ja hänen
mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi,
ettei kiinniotetulla ole hallussaan esineitä tai
aineita, joilla hän voi aiheuttaa vaaraa itsel-
leen tai muille. Vartijalla on oikeus ottaa pois
tarkastuksessa tavatut vaaralliset esineet tai
aineet. Pois otetut esineet tai aineet on luovu-
tettava viipymättä poliisille tai, jos kiinniotet-
tua ei luovuteta poliisille, annettava vapautta-
misen yhteydessä takaisin kiinniotetulle,
jollei siihen ole lain mukaan estettä.

17 §

Voimakeinojen käyttö

Jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä
välttää pääsyn estämisen, poistamisen, kiinni
ottamisen tai turvallisuustarkastuksen suorit-
tamisen taikka pakenee kiinni ottamista, var-
tijalla on oikeus käyttää sellaisia henkilön
pääsyn estämiseksi, poistamiseksi tai kiinni
ottamiseksi taikka turvallisuustarkastuksen
suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja,
joita voidaan pitää puolustettavina, kun ote-
taan huomioon henkilön käyttäytyminen, teh-
tävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan
vaarallisuus ja muut olosuhteet.

Vastuuvapausperusteesta ja rangaistusvas-
tuun lievennyksestä voimakeinojen käytön
liioittelussa säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n
3 momentissa ja 7 §:ssä.

18 §

Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen

Vartijalle sallitut voimankäyttövälineet
ovat ampuma-aselain (1/1998) 2 §:ssä tarkoi-
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tettu ampuma-ase ja mainitun lain 11 §:ssä
tarkoitettu kaasusumutin, käsiraudat, enintään
70 senttimetriä pitkä patukka ja teleskooppi-
patukka.

Voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoas-
taan vartija, joka on saanut voimankäyttövä-
lineiden käyttäjäkoulutuksen. Vartija ei saa
vartioimistehtävissä tarpeettomasti kantaa
voimankäyttövälineitä. Väliaikainen vartija ei
saa työssään kantaa voimankäyttövälineitä.

Vartioimisliiketoimintaa harjoittavan tur-
vallisuusalan elinkeinoluvan haltijan, jonka
palveluksessa olevat vartijat kantavat vartioi-
mistehtävissä voimankäyttövälineitä, on jär-
jestettävä vähintään kerran vuodessa varti-
joilleen voimankäyttövälineiden kertauskou-
lutus tai valvottava, että vartija muutoin suo-
rittaa kyseisen kertauskoulutuksen.

Voimankäyttövälineitä saa kantaa ja käyt-
tää ainoastaan vartija, joka on suorittanut voi-
mankäyttövälineiden kertauskoulutuksen.
Kertauskoulutusta ei kuitenkaan edellytetä
sinä vuonna, jolloin vartijan peruskoulutus on
suoritettu.

19 §

Ampuma-aseen kantaminen

Ampuma-asetta saa kantaa vain henkivar-
tija- tai arvokuljetustehtävissä sekä huomatta-
van yleisen edun kannalta merkittävän varti-
oimisalueen vartioinnissa, jos tehtävän suorit-
taminen olosuhteiden johdosta sitä välttä-
mättä edellyttää.

Ampuma-asetta saa kantaa ainoastaan var-
tija, joka on osoittanut vuosittain, että hänellä
on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja
ampumistaito.

Jos vartija on vartioimistehtävässä käyttä-
nyt ampuma-asetta, turvallisuusalan elinkei-
noluvan haltijan on viivytyksettä ilmoitettava
siitä aseenkäyttöpaikan poliisilaitokselle.

20 §

Voimankäyttövälineiden kantamistapa

Vartijan on kannettava voimankäyttöväli-
neitä asunsa alla siten, että ne eivät ole mui-
den havaittavissa.

Jos voimankäyttövälineiden kantaminen

vartijan asun alla ei ole mahdollista, niitä
saadaan, ampuma-asetta lukuun ottamatta,
kantaa asuun kuuluvissa suljettavissa tas-
kuissa tai vyöhön kiinnitettävissä tai asuun
kuuluvissa umpikoteloissa. Patukkaa saadaan
kuitenkin kantaa siltä osin näkyvissä kuin sen
kantaminen asun alla tai umpikotelossa ei sen
koon vuoksi ole mahdollista. Ampuma-asetta
saa kantaa muiden havaittavissa olevalla ta-
valla vain, jos tehtävä tai tilanteen vaaralli-
suus poikkeuksellisesti sitä edellyttää.

Jos vartioimistehtävässä käytetään muuta
kuin vartijan asua, kaikkia voimankäyttöväli-
neitä on kannettava asun alla siten, etteivät ne
ole muiden havaittavissa.

21 §

Koiran mukana pitäminen

Jos koiran pitäminen vartioimistehtävässä
on tarpeen, vartija saa pitää tehtävissä muka-
naan koiraa, joka on hänen ohjauksessaan
hyväksytysti suorittanut Poliisiammattikor-
keakoulun asettamat vaatimukset täyttävän
tottelevaisuustarkastuksen. Lisäksi edellyte-
tään, että koira:

1) on vähintään kaksi mutta enintään
10 vuotta vanha;

2) on rekisteröity ja tunnistusmerkitty si-
ten, että se on luotettavasti yksilöitävissä;

3) on hänen hallittavissaan; sekä
4) ei ole ominaisuuksiltaan osoittautunut

sopimattomaksi vartioimistehtävissä mukana
pidettäväksi.

Vartija saa pitää 1 momentissa säädetyt
edellytykset täyttävää koiraa mukanaan varti-
oimistehtävässä kaksi vuotta 1 momentissa
tarkoitetusta hyväksymisestä.

Väliaikainen vartija ei saa pitää mukanaan
koiraa.

22 §

Vartijan asun käyttäminen

Vartijan on vartioimistehtävissä oltava pu-
keutunut vartijan asuun. Saman vartioimis-
liikkeen palveluksessa olevien, samanlaisia
tehtäviä suorittavien vartijoiden on oltava pu-
keutuneita yhdenmukaisesti.
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Jos tehtävä sitä edellyttää, vartija saa käyt-
tää myymälätarkkailussa ja muissa vastaa-
vissa rikosten paljastamiseen liittyvissä tehtä-
vissä sekä henkivartijatehtävissä ja arvokulje-
tustehtävissä muuta kuin vartijan asua.

Vartijan asua saa käyttää vain vartija varti-
oimistehtävissä. Vastaavan hoitajan päätök-
sellä voi turvallisuusalan elinkeinoluvan pal-
veluksessa oleva vartijaksi hyväksytty kui-
tenkin käyttää vartijan asua myös muulloin
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijaa edus-
tettaessa ja muu henkilö teatteri- tai muissa
vastaavissa esityksissä. Vartijan asusta tulee
huolehtia siten, etteivät siihen kuuluvat asus-
teet joudu asiattomien haltuun.

23 §

Vartijan asu

Vartijan asun tulee olla siisti ja asianmu-
kainen. Vartija tulee tunnistaa asustaan varti-
jaksi. Vartijan asusta on käytävä ilmi, minkä
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan pal-
veluksessa vartija on.

Vartijan asun sekä asussa käytettävien
merkkien ja tekstien on erotuttava selvästi
poliisin, rajavartiolaitoksen, Tullin, Rikos-
seuraamuslaitoksen ja pelastushallinnon käy-
tössä olevista virkapuvuista ja sotilaspuvuista
sekä niissä käytettävistä virallisista merkeistä
ja teksteistä.

Poliisihallitus voi kieltää asun, merkin tai
tekstin käyttämisen, jollei se ole tämän lain
tai tämän lain nojalla annetun sisäministeriön
asetuksen mukainen.

3 luku

Järjestyksenvalvojatoiminta

24 §

Luvanvaraisuus

Ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, toimeksi-
antosopimukseen perustuvaa järjestyksenval-
vojatoimintaa saa harjoittaa elinkeinon har-
joittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1
tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut sii-
hen turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
siinä tarkoitettua järjestyksenvalvojatoimin-
taa saa ilman turvallisuusalan elinkeinolupaa
harjoittaa 26 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetussa yleisessä kokouksessa tai yleisöti-
laisuudessa.

25 §

Järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialue

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on suorittaa
järjestyksenvalvontatehtävää 26 tai 28 §:ssä
tarkoitetulla toimialueella.

Järjestyksenvalvojan on noudatettava polii-
sin sekä pelastus- ja muiden viranomaisten
toimivaltansa rajoissa antamia käskyjä ja
määräyksiä.

Järjestyksenvalvojaksi saadaan asettaa vain
henkilö, jolla on poliisin myöntämä voimassa
oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi.

26 §

Järjestyksenvalvojan asettaminen

Järjestyksenvalvojia voi asettaa:
1) yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden

järjestäjä kokoontumislaissa (530/1999) tar-
koitettuun yleiseen kokoukseen tai yleisöti-
laisuuteen;

2) yksityistilaisuuden järjestäjä yksityisti-
laisuuteen;

3) leirintäalueen pitäjä ulkoilulaissa
(606/1973) tarkoitetulle leirintäalueelle;

4) aluksen päällikkö merilain (674/1994)
15 luvussa tarkoitetulle matkustajien kuljetta-
mista suorittavalle alukselle;

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnan har-
joittaja majoitus- ja ravitsemistoiminnasta an-
netussa laissa (308/2006) tarkoitettuun majoi-
tus- ja ravitsemisliikkeeseen; sekä

6) yliopisto ja ammattikorkeakoulu yli-
opistolaissa (558/2009) tarkoitetun yliopiston
ja ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tar-
koitetun ammattikorkeakoulun toimipaik-
kaan.

Järjestyksenvalvoja voidaan asettaa myös
1 momentissa tarkoitetun yleisötilaisuuden,
leirintäalueen, aluksen ja majoitus- ja ravitse-
misliikkeen välittömään läheisyyteen sekä
yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden jär-
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jestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja
niille johtaville tiealueille sekä muille vastaa-
ville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alu-
eille. Järjestyksenvalvojan toimialuetta ei tule
kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin se jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on
välttämätöntä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
alueen tai 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
liikkeen sijaintipaikan poliisilaitos voi mää-
rätä toiminnanharjoittajan asettamaan alu-
eelle tai liikkeeseen riittävän määrän järjes-
tyksenvalvojia, jos siihen on järjestyksen ja
turvallisuuden säilymiseksi erityinen syy.

Järjestyksenvalvontatehtäviä 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetuissa tilaisuuksissa saa suo-
rittaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltija tai tämän palveluksessa oleva järjes-
tyksenvalvoja.

27 §

Lisäedellytykset järjestyksenvalvojana
toimimiselle

Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työtur-
vallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos
voi edellyttää, että 26 §:ssä tarkoitetuissa ti-
laisuuksissa, alueilla tai paikoissa järjestyk-
senvalvojana saa toimia vain 35 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetun koulutuksen
lisäksi Poliisihallituksen määrittämät vaati-
mukset täyttävän voimankäytön lisäkoulutuk-
sen (järjestyksenvalvojan voimankäytön lisä-
koulutus) hyväksytysti suorittanut.

28 §

Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai
rajavartiolaitoksen avuksi

Jos järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-
minen ei muulla tavalla ole tarkoituksenmu-
kaista sekä järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitäminen sitä perustellusta syystä edellyt-
tää, alueen tai paikan tai kulkuneuvon lähtö-
paikan poliisilaitos voi lisäksi antaa luvan
asettaa järjestyksenvalvojia poliisin tai raja-
vartiolaitoksen avuksi:

1) terveyden- tai sosiaalihuollon toimipis-
teeseen koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia

lukuun ottamatta terveyden- tai sosiaalihuol-
lon toimipisteen haltijan hakemuksesta;

2) Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen
Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta;

3) työ- ja elinkeinotoimistoon työ- ja elin-
keinotoimiston hakemuksesta;

4) kauppakeskukseen kauppakeskuksen
haltijan hakemuksesta;

5) liikenneasemalle liikenneaseman halti-
jan hakemuksesta;

6) satamaan sataman haltijan hakemuk-
sesta;

7) lentopaikkaan lentopaikan haltijan ha-
kemuksesta; tai

8) joukkoliikenteen kulkuneuvoon kulku-
neuvon haltijan hakemuksesta.

Järjestyksenvalvojien asettamiseen oikeut-
tavassa luvassa järjestyksenvalvojien toimi-
alue on rajattava siinä tarkoitettuun paikkaan
tai kulkuneuvoon ja tarvittaessa sen välittö-
mään läheisyyteen.

Lupa järjestyksenvalvojien asettamiseen
on voimassa enintään viisi vuotta. Lupaan
voidaan liittää järjestyksenvalvojien koulu-
tukseen, voimankäyttövälineiden kantami-
seen, toimialueeseen sekä sijoitteluun ja lu-
kumäärään liittyviä ehtoja. Luvan myöntänyt
poliisilaitos voi tarvittaessa peruuttaa luvan
sekä muuttaa luvan ehtoja tai voimassaoloai-
kaa sellaisten olosuhteiden muutosten vuoksi,
joilla on olennaisia vaikutuksia toimialueen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.

Järjestyksenvalvontatehtäviä tässä pykä-
lässä tarkoitetuilla alueilla ja paikoissa saa
suorittaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltija tai tämän palveluksessa oleva 35 §:ssä
säädetyt edellytykset täyttävä järjestyksenval-
voja, joka on hyväksytysti suorittanut 10 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun koulutuk-
sen tai jolla on voimassa oleva hyväksyntä
vartijaksi ja joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

29 §

Toiminnassa noudatettavat periaatteet

Järjestyksenvalvojan on toiminnassaan
asetettava etusijalle sellaiset toimenpiteet,
jotka edistävät yleisön turvallisuutta.

Järjestyksenvalvojan on toimittava asialli-
sesti ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta
edistäen. Järjestyksenvalvojan tulee ensisijai-
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sesti neuvoin ja kehotuksin ylläpitää järjes-
tystä ja turvallisuutta toimialueellaan.

Järjestyksenvalvojan toimenpiteet on suo-
ritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa
tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän
suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava pe-
rusteltuja suhteessa järjestyksenvalvojan teh-
tävään ja toimenpiteillä tavoiteltavaan etuun.

30 §

Järjestyksenvalvojan ilmoitusvelvollisuus ja
velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin

Järjestyksenvalvojan on viipymättä ilmoi-
tettava tietoonsa tulleista turvallisuutta ilmei-
sesti vaarantavista seikoista tilaisuuden jär-
jestäjälle tai alueen haltijalle ja ryhdyttävä
heti toimenpiteisiin yleisön varoittamiseksi ja
ohjaamiseksi pois vaara-alueelta sekä vaaran
aiheuttajan poistamiseksi tai muihin turvalli-
suuden säilyttämiseksi kiireellisiin toimenpi-
teisiin.

Jos tilaisuuden järjestäjän tai alueen halti-
jan ja järjestyksenvalvojan toimenpiteet vaa-
ran estämiseksi eivät ole olleet riittäviä, jär-
jestyksenvalvojan on ilmoitettava turvalli-
suutta vaarantavista seikoista poliisille ja tar-
peen vaatiessa pelastusviranomaiselle.

Jos järjestyksenvalvoja on järjestyksenval-
vontatehtävässä saanut tietoonsa rikoslain 15
luvun 10 §:n 1 momentissa mainitun jo teh-
dyn rikoksen, hänen on viipymättä ilmoitet-
tava siitä poliisille. Ilmoitusvelvollisuutta ei
kuitenkaan ole, jos järjestyksenvalvojan täy-
tyisi antaa ilmi joku mainitun pykälän 2 mo-
mentissa tarkoitetuista.

31 §

Toimenpiteen perusteen ilmoittaminen

Järjestyksenvalvojan on järjestyksenval-
vontatehtävässä ilmoitettava henkilöön koh-
distuvan toimenpiteen peruste toimenpiteen
kohteena olevalle tai tämän edustajalle, jollei
se ole mahdotonta tämän tilan tai muiden
olojen vuoksi.

Jos järjestyksenvalvoja toimii turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa,
toimenpiteen kohde tai tämän edustaja on
tarvittaessa ohjattava ottamaan yhteyttä vas-

taavaan hoitajaan toimenpiteen oikeellisuu-
den toteamiseksi. Samalla on yhteydenottoa
varten kerrottava vastaavan hoitajan nimi ja
yhteystiedot.

32 §

Sivullisten ja ympäristön turvaaminen

Järjestyksenvalvojan on valvottava, ettei ti-
laisuudesta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta
häiriötä sivullisille, liikenteelle taikka koti-
rauhalle. Järjestyksenvalvojan tulee toimialu-
eellaan myös valvoa, ettei toisten omaisuutta
vahingoiteta eikä aiheuteta ympäristölle
muuta vahinkoa kuin mitä voidaan pitää hy-
väksyttävänä tilaisuuden tarkoitus ja muut
olosuhteet huomioon ottaen.

Järjestyksenvalvojan on viipymättä ilmoi-
tettava tietoonsa tulleista 1 momentissa tar-
koitetuista seikoista tilaisuuden järjestäjälle
tai alueen haltijalle sekä ryhdyttävä heti toi-
menpiteisiin vaaran, häiriön tai vahingon es-
tämiseksi.

Jos tilaisuuden järjestäjän tai alueen halti-
jan ja järjestyksenvalvojan toimenpiteet 1
momentissa tarkoitetun vaaran, häiriön tai
vahingon estämiseksi eivät ole olleet riittäviä,
järjestyksenvalvojan on ilmoitettava vaarasta,
häiriöstä tai vahingosta poliisille ja tarpeen
vaatiessa pelastusviranomaiselle.

33 §

Tapahtumailmoitus

Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan,
toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden
oikeusturvan sekä toimeksiantajien tietojen-
saantioikeuden turvaamiseksi järjestyksen-
valvojan tulee heti laatia järjestyksenvalvoja-
tehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai
voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtu-
mista kirjallinen selvitys (tapahtumailmoi-
tus). Tapahtumailmoituksesta tulee käydä
ilmi järjestyksenvalvojan kyseiseen tapahtu-
maan liittyvät havainnot ja toimenpiteet. Toi-
menpiteiden kohteena olleiden sukunimi, etu-
nimet, henkilötunnus ja osoitetiedot saadaan
kirjata tapahtumailmoitukseen.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan,
muun järjestyksenvalvojia välittävän, järjes-
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tyksenvalvojapalveluja toimittavan sekä jär-
jestyksenvalvojan työnantajan on säilytettävä
tapahtumailmoitukset kahden vuoden ajan
niiden laatimispäivän kalenterivuoden päätty-
misen jälkeen, jonka jälkeen henkilötietoja
sisältävät tapahtumailmoitukset on viipy-
mättä ja viimeistään kuukauden kuluessa hä-
vitettävä. Tapahtumailmoitukset on säilytet-
tävä siten järjestettyinä, että kuhunkin toi-
meksiantoon liittyvät ilmoitukset ovat viivy-
tyksettä esitettävissä. Jos tietojen tallettami-
sessa käytetään automaattista tietojenkäsitte-
lyä, valvonnassa tarvittavien tietojen on
oltava saatavina selväkielisinä.

Toimeksiantajalla ja 84 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla valvontaviranomaisella on oi-
keus saada jäljennös tapahtumailmoituksesta.
Jos järjestyksenvalvoja vapauttaa kiinni otta-
mansa henkilön 45 §:n 2 momentin mukai-
sesti, tapahtumailmoitus on viipymättä toimi-
tettava rikoksen tapahtumapaikan poliisilai-
tokselle.

34 §

Salassapitovelvollisuus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttä-
vän toiminnan harjoittaja, vastaava hoitaja tai
järjestyksenvalvoja ei saa oikeudettomasti il-
maista eikä käyttää omaksi tai toisen hyö-
dyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä
hän järjestyksenvalvontatehtävässään on saa-
nut tietää toimeksiannon osapuolen, työnan-
tajansa, toimialueensa haltijan tai tilaisuuden
järjestäjän salassa pitämistä tai salassa pidet-
täviksi säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä,
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksi-
tyiselämän piiriin kuuluvista seikoista.

Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä
tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen
paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän
päätyttyä.

35 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä
se, joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva;

3) on hyväksytysti suorittanut sisäministe-
riön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttä-
vän koulutuksen, joka sisältää ainakin järjes-
tyksenvalvojatoimintaan, järjestyksenvalvo-
jan tehtäviin sekä järjestyksenvalvojan oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät opetusai-
heet (järjestyksenvalvojan peruskoulutus);
sekä

4) on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen
hakemista Poliisihallituksen määrittämät vaa-
timukset täyttävän kertauskoulutuksen (jär-
jestyksenvalvojan kertauskoulutus), jos jär-
jestyksenvalvojaksi hyväksymistä hakeva on
jo aikaisemmin hyväksytty järjestyksenvalvo-
jaksi 3 kohdan perusteella.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vas-
taavan aikaisemman koulutuksen suorittanut
voidaan 1 momentin 3 kohdan estämättä hy-
väksyä järjestyksenvalvojaksi uudelleen hä-
nen hakiessaan järjestyksenvalvojaksi hyväk-
symistä ennen aikaisemman järjestyksenval-
vojaksi hyväksymisen päättymistä. Hyväksy-
misen edellytyksenä on tällöinkin, että hakija
on suorittanut hyväksytysti järjestyksenval-
vojan kertauskoulutuksen.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyy hakijan
kotikunnan poliisilaitos. Järjestyksenvalvo-
jaksi hyväksymisen johdosta aikaisempi voi-
massa oleva järjestyksenvalvojaksi hyväksy-
minen raukeaa.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on
voimassa enintään viisi vuotta.

36 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen ehdot ja
rajoitukset sekä niiden muuttaminen

Hakijan kotikunnan poliisilaitos voi erityi-
sestä syystä liittää järjestyksenvalvojaksi hy-
väksymiseen koulutuksesta, henkilökohtai-
sista ominaisuuksista ja muista vastaavista
seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä
järjestyksenvalvontatehtäviä koskevia ehtoja
ja rajoituksia. Järjestyksenvalvojan kotikun-
nan poliisilaitos voi muuttaa hyväksymiseen
liitettyjä ehtoja ja rajoituksia järjestyksenval-
vojan koulutuksessa, henkilökohtaisissa omi-
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naisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa
tapahtuneiden muutosten vuoksi.

37 §

Tilapäiset järjestyksenvalvojat

Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon
ottaen tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisi-
laitos voi erityisestä syystä hyväksyä järjes-
tyksenvalvojaksi kokoontumislain mukaiseen
yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän
samassa paikassa järjestämiin samanluontei-
siin tilaisuuksiin enintään neljäksi kuukau-
deksi yhden vuoden aikana henkilön, joka
täyttää pelkästään 35 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisella
järjestyksenvalvojalla ei ole 42 §:n 2 momen-
tissa ja 43 §:ssä säädettyjä toimivaltuuksia.

Tilaisuudessa, johon asetetaan tässä pykä-
lässä tarkoitettu järjestyksenvalvoja, tulee
aina olla myös riittävä määrä järjestyksenval-
vojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan ai-
emman koulutuksen suorittaneita järjestyk-
senvalvojia.

38 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva
hakemus ja päätös

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä kos-
keva hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti
poliisilaitokselle. Hakemus voidaan jättää
myös muulle kuin hakijan kotikunnan poliisi-
laitokselle.

Jos järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen
myönnetään hakemuksen mukaisesti, haki-
jalle ei anneta erillistä päätöstä eikä valitus-
osoitusta.

39 §

Järjestyksenvalvojakortti ja hyväksymisen
johdosta annettava todistus

Järjestyksenvalvojan kotikunnan poliisilai-
tos antaa järjestyksenvalvojaksi hyväksytylle
järjestyksenvalvojakortin. Järjestyksenvalvo-
jan on pidettävä kortti järjestyksenvalvonta-
tehtävissä mukana ja esitettävä se pyydettä-

essä järjestyksenvalvojan toimenpiteen koh-
teelle, toimeksiantajan edustajalle, järjestyk-
senvalvojan työnantajalle sekä 84 §:ssä tar-
koitetun valvontaviranomaisen edustajalle.
Poliisin tarvittaessa antama todistus järjestyk-
senvalvojaksi hyväksymisestä toimii järjes-
tyksenvalvojakorttina ennen varsinaisen jär-
jestyksenvalvojakortin luovuttamista järjes-
tyksenvalvojalle sekä 37 §:n perusteella hy-
väksytyille tilapäisille järjestyksenvalvojille.

Järjestyksenvalvojan on viipymättä haet-
tava kotikuntansa poliisilaitokselta järjestyk-
senvalvojakortin kaksoiskappaletta, jos:

1) hänen henkilötietonsa ovat muuttuneet;
2) järjestyksenvalvoja on suorittanut hy-

väksytysti 27 §:ssä, 28 §:n 4 momentissa tai
49 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen
tai koira järjestyksenvalvojan ohjauksessa
51 §:ssä tarkoitetun tottelevaisuustarkastuk-
sen ja tietoja näistä ei ole merkitty järjestyk-
senvalvojakorttiin; tai

3) kortti on kadonnut tai turmeltunut.
Järjestyksenvalvojakortti on heti luovutet-

tava poliisille, jos järjestyksenvalvojaksi hy-
väksyminen on peruutettu tai järjestyksenval-
vojalle luovutetaan uusi järjestyksenvalvoja-
kortti aikaisempaan korttiin merkityn hyväk-
symisen voimassaoloaikana.

40 §

Järjestyksenvalvojakoulutuksen
järjestäminen

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen ja
järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen jär-
jestäjänä voi toimia:

1) poliisilaitos;
2) se, jonka kanssa turvallisuusalan tutkin-

totoimikunta on tehnyt sopimuksen ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mu-
kaisesti järjestettyyn vartijan ammattitutkin-
toon tai turvallisuusalan perustutkintoon tai
niitä vastaaviin tutkintoihin liittyvien kaik-
kien tutkinnon osien järjestämisestä;

3) se, jolle on myönnetty oikeus järjestää
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun
lain tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain mukaista koulutusta turvalli-
suusalan perustutkintoon tai sitä vastaavaan
tutkintoon;
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4) se, jonka lukuun kouluttajana toimi-
valla on, hätäensiapuun sekä pelastustoimeen
liittyvien opetusaiheiden kouluttajia lukuun
ottamatta, voimassa oleva hyväksyminen jär-
jestyksenvalvojakouluttajaksi; hätäensiapuun
sekä pelastustoimeen liittyvien opetusaihei-
den kouluttajilla tulee olla kyseisen alan am-
mattitaito ja kouluttajakokemusta.

Järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskou-
lutukseen kuuluvan voimankäytönkoulutuk-
sen, voimankäytön lisäkoulutuksen sekä
49 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun voiman-
käyttökoulutuksen järjestäjänä voi toimia 1
momentissa tarkoitettu yhteisö tai muu taho,
jonka lukuun kouluttajana toimivalla on voi-
massa oleva hyväksyminen 54 §:ssä tarkoite-
tuksi voimankäyttökouluttajaksi.

41 §

Pääsyn estäminen

Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää
pääsy toimialueelleen henkilöltä:

1) jonka päihtymyksen, käyttäytymisen,
aikaisemman käyttäytymisen tai varustautu-
misen perusteella on syytä epäillä vaaranta-
van siellä järjestystä tai turvallisuutta;

2) joka ei täytä pääsyn edellytykseksi ase-
tettua ikärajavaatimusta tai muita ehtoja,
jotka laissa tai sen nojalla annetuissa määrä-
yksissä on asetettu järjestyksenvalvojan toi-
mialueelle pääsemiseksi tai jotka tilaisuuden
järjestäjä tai alueen haltija on asettanut sinne
pääsemiselle; tai

3) jonka on syytä epäillä pitävän hallus-
saan esineitä tai aineita, joiden hallussapito
siellä on lain taikka tilaisuuden järjestäjän tai
poliisin asettamien ehtojen mukaan kielletty.

Edellä 26 §:n 1 momentin 6 kohdassa tar-
koitettuun paikkaan asetetulla tai 28 §:ssä tar-
koitetulla järjestyksenvalvojalla ei ole oikeut-
ta pääsyn estämiseen.

42 §

Henkilön poistaminen ja kiinniottaminen

Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa
toimialueeltaan henkilö, joka:

1) päihtyneenä häiritsee järjestystä tai
muita henkilöitä;

2) vaarantaa turvallisuutta;
3) uhkaavasti esiintyen, meluamalla, väki-

valtaisuudella taikka muulla käyttäytymisel-
lään häiritsee järjestystä; tai

4) oleskelee alueen yleisöltä suljetussa
osassa ilmeisen oikeudettomasti.

Jos paikalta poistaminen on ilmeisesti riit-
tämätön toimenpide eikä häiriötä tai vaaraa
voida muutoin poistaa, järjestyksenvalvojalla
on oikeus ottaa henkilö kiinni, jos kiinniotta-
minen on välttämätöntä muille henkilöille tai
omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran tor-
jumiseksi. Kiinniotettu on viipymättä luovu-
tettava poliisin haltuun. Järjestyksenvalvo-
jalla ei kuitenkaan ole oikeutta henkilön kiin-
niottamiseen yleisessä kokouksessa.

43 §

Säilössäpito aluksella ja yleisötilaisuudessa

Jos 42 §:n 2 momentin perusteella aluk-
sella kiinniotettua ei voida viipymättä luovut-
taa poliisille, alukselle asetetulla järjestyksen-
valvojalla on aluksen päällikön suostumuk-
sella oikeus ottaa hänet säilöön.

Jos yleisötilaisuudessa on sen laajuuden tai
järjestämispaikan vuoksi perusteltua varautua
kiinniotettujen säilössäpitoon, yleisötilaisuu-
den järjestyksenvalvojalla on oikeus 1 mo-
mentissa mainituin edellytyksin poliisin suos-
tumuksella ottaa kiinniotettu säilöön.

Kiinniotettua saa pitää säilössä enintään
neljä tuntia. Yleisötilaisuudessa kiinniotettua
saadaan kuitenkin pitää säilössä enintään sii-
hen asti, kun tilaisuus on päättynyt ja yleisö
poistunut tai kun kiinniottamisen peruste on
muutoin lakannut. Aluksella kiinniotettu saa-
daan aluksen päällikön määräyksestä pitää
säilössä, kunnes alus seuraavan kerran saa-
puu satamaan, jollei kiinniottamisen peruste
ole sitä ennen lakannut.

44 §

Säilössä pidettävien kohtelu ja menettely
säilössä pitämisessä

Tämän lain perusteella säilössä pidettävien
kohteluun sovelletaan, mitä poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetun lain
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(841/2006) 1 luvun 3 ja 4 §:ssä, 2 luvun 2 §:n
1 momentissa ja 3 §:n 1 momentissa, 3 luvun
1 §:ssä, 5 luvun 1 ja 2 §:ssä, 8 luvun 2 §:ssä,
9 luvun 1 §:ssä sekä 12 luvun 1 ja 2 §:ssä
säädetään.

Järjestyksenvalvoja saa sijoittaa säilöön
otetun vain sellaiseen järjestyksenvalvojan
hallinnoimaan säilytystilaan, jonka poliisilai-
tos on ennen säilytystilan käyttöönottoa tar-
kastanut ja hyväksynyt. Järjestyksenvalvojan
tulee laatia jokaisesta säilössä pidettävästä
henkilöstä allekirjoitettu säilöönottoilmoitus.
Järjestyksenvalvojan on toimitettava säilöön-
ottoilmoitus viipymättä tilaisuuden päättymi-
sen tai aluksen satamaan saapumisen jälkeen
poliisilaitokselle.

45 §

Rikoksesta epäillyn kiinniottaminen

Järjestyksenvalvojalla on järjestyksenval-
vontatehtävää suorittaessaan oikeus ottaa
kiinni verekseltä tai pakenemasta tavattu ri-
koksesta epäilty, jos rikoksesta saattaa seu-
rata vankeutta tai jos rikos on lievä pahoinpi-
tely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton
käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövar-
kaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Jär-
jestyksenvalvoja saa ottaa kiinni myös sen,
joka on viranomaisen antaman etsintäkuulu-
tuksen mukaan pidätettävä tai vangittava.

Kiinniotettu on viipymättä luovutettava
poliisille. Jos poliisille luovuttaminen ei koh-
tuullisessa ajassa ole mahdollista, järjestyk-
senvalvoja voi kuitenkin poliisimiehen ja
kiinniotetun suostumuksella jättää kiinniote-
tun luovuttamatta poliisille ja vapauttaa tä-
män viipymättä, jos rikoksesta voi seurata
vain sakkoa ja jos kiinni-otetun henkilölli-
syys on tunnettu tai kiinniotettu suostuu esit-
tämään järjestyksenvalvojalle henkilöllisyy-
tensä selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.

46 §

Turvallisuustarkastus

Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinil-
maisinta tai muuta sellaista teknistä laitetta
käyttäen tarkastaa toimialueelleen pyrkivä tai

siellä oleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei
hänellä ole yllään tai mukanaan sellaisia esi-
neitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa
vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle
taikka joiden hallussapito toimialueella on
kielletty lain tai sen nojalla annetun määräyk-
sen mukaan. Tilaisuuden järjestäjän tai polii-
sin kokoontumislain 23 §:n 4 momentin mu-
kaan antaman määräyksen nojalla tai jos
muutoin on perusteltua aihetta epäillä, että
henkilöllä on hallussaan tällaisia esineitä tai
aineita, saadaan henkilö ja hänen mukanaan
olevat tavarat tarkastaa myös muulla sopi-
valla tavalla.

Järjestyksenvalvojalla on 42 §:n 2 momen-
tissa tai 45 §:ssä tarkoitetun kiinnioton yhtey-
dessä oikeus tarkastaa kiinniotettu sen var-
mistamiseksi, ettei tällä ole hallussaan esi-
neitä tai aineita, joilla tämä voi vaarantaa
säilössäpidon taikka aiheuttaa vaaraa itsel-
leen tai muille.

Edellä 26 §:n 1 momentin 6 kohdassa tar-
koitettuun paikkaan asetetulla tai 28 §:ssä tar-
koitetulla järjestyksenvalvojalla ei ole oikeut-
ta tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuun
tarkastukseen.

47 §

Kiellettyjen esineiden ja aineiden
poisottaminen

Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois
tarkastuksessa tavatut 46 §:n 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetut esineet ja aineet. Järjestyk-
senvalvojalla on myös oikeus ottaa pois hä-
nen toimialueellaan olevalta henkilöltä tar-
kastuksessa tai muuten löydetty esine tai
aine, jota voidaan käyttää henkeen tai tervey-
teen kohdistuvan rikoksen tekemiseen tai sel-
laisella rikoksella uhkaamiseen taikka jonka
tuominen alueelle on muuten lain tai sen
nojalla annetun määräyksen mukaan kielletty.

Pois otetut esineet ja aineet on viipymättä
luovutettava poliisille taikka, jollei siihen ole
lain mukaan estettä, palautettava omistajal-
leen tai haltijalleen hänen poistuessaan pai-
kalta.

Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois
alkoholilain (1143/1994) 58 §:n 1 momentin
kieltoa rikkoneelta henkilöltä alkoholijuoma
astioineen ja hävittää se todisteellisesti.
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48 §

Voimakeinojen käyttö

Jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä
välttää pääsyn estämisen, paikalta poistami-
sen, kiinniottamisen, 46 §:ssä tarkoitetun tar-
kastuksen tai 47 §:ssä tarkoitetun poisottami-
sen taikka pakenee kiinniottamista, järjestyk-
senvalvojalla on oikeus käyttää sellaisia hen-
kilön pääsyn estämiseksi, paikalta poistami-
seksi tai kiinniottamiseksi taikka tarkastuksen
suorittamiseksi tai esineen ja aineen poisotta-
miseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voi-
daan pitää puolustettavina, kun otetaan huo-
mioon henkilön käyttäytyminen, tehtävän tär-
keys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus
ja muut olosuhteet.

Vastuuvapausperusteesta ja rangaistusvas-
tuun lievennyksestä voimakeinojen käytön
liioittelussa säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n
3 momentissa ja 7 §:ssä.

49 §

Voimankäyttövälineet

Järjestyksenvalvojalle sallitut voimankäyt-
tövälineet ovat ampuma-aselain 11 §:ssä tar-
koitettu kaasusumutin sekä käsiraudat ja
enintään 70 senttimetriä pitkä patukka. Tur-
vallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palve-
luksessa olevalla järjestyksenvalvojalla voi
olla lisäksi teleskooppipatukka.

Voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoas-
taan järjestyksenvalvoja, joka on saanut voi-
mankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen.
Järjestyksenvalvoja ei saa kantaa järjestyk-
senvalvontatehtävässä voimankäyttövälinettä
tarpeettomasti. Edellä 37 §:ssä tarkoitettu ti-
lapäinen järjestyksenvalvoja ei saa kantaa
tehtävässään voimankäyttövälineitä.

Järjestyksenvalvojatoimintaa harjoittavan
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan,
jonka palveluksessa olevat järjestyksenvalvo-
jat kantavat järjestyksenvalvontatehtävissä
voimankäyttövälineitä, on järjestettävä vähin-
tään kerran vuodessa järjestyksenvalvojilleen
voimankäyttövälineiden kertauskoulutus tai
valvottava, että järjestyksenvalvoja muutoin
suorittaa kertauskoulutuksen. Turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa

oleva järjestyksenvalvoja saa kantaa ja käyt-
tää voimankäyttövälineitä ainoastaan silloin,
jos hän on suorittanut voimankäyttövälinei-
den kertauskoulutuksen.

50 §

Voimankäyttövälineiden kantamistapa

Järjestyksenvalvojan on kannettava voi-
mankäyttövälineitä asunsa alla siten, että ne
eivät ole muiden havaittavissa.

Jos voimankäyttövälineiden kantaminen
asun alla ei ole mahdollista, niitä saadaan
kantaa asuun kuuluvissa suljettavissa tas-
kuissa tai vyöhön kiinnitettävissä tai asuun
kuuluvissa umpikoteloissa. Patukkaa saa kan-
taa siltä osin näkyvissä kuin sen kantaminen
asun alla tai umpikotelossa ei sen koon
vuoksi ole mahdollista.

51 §

Koiran mukana pitäminen

Tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilai-
toksen luvalla järjestyksenvalvoja saa pitää
järjestyksenvalvontatehtävissä mukanaan
koiraa, joka on hänen ohjauksessaan suoritta-
nut Poliisiammattikorkeakoulun asettamat
vaatimukset täyttävän tottelevaisuustarkas-
tuksen. Lisäksi edellytetään, että koira:

1) on vähintään kaksi mutta enintään
kymmenen vuotta vanha;

2) on rekisteröity ja tunnistusmerkitty si-
ten, että se on luotettavasti yksilöitävissä;

3) on hänen hallittavissaan; sekä
4) ei ole ominaisuuksiltaan osoittautunut

sopimattomaksi järjestyksenvalvontatehtä-
vissä mukana pidettäväksi.

Järjestyksenvalvoja saa pitää 1 momentissa
säädetyt edellytykset täyttävää koiraa muka-
naan järjestyksenvalvontatehtävissä kaksi
vuotta momentissa tarkoitetusta hyväksymi-
sestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa voi-
daan myöntää, jos tilaisuuden laajuus, laatu
tai järjestämispaikka järjestyksenpitoon liitty-
västä perustellusta syystä edellyttää koiran
mukana pitämistä. Tilaisuudessa koiralla on
oltava kuonokoppa, joka voidaan poliisin
määräyksestä poistaa, jos henkilöiden käyt-
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täytymisen tai muun siihen verrattavan syyn
perusteella voidaan päätellä tilaisuuteen osal-
listuvien turvallisuuden olevan uhattuna.

52 §

Järjestyksenvalvojan tunnus ja asu sekä
niiden käyttäminen

Järjestyksenvalvojan on käytettävä järjes-
tyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvo-
jan asemaa osoittavaa selkeää tunnusta (jär-
jestyksenvalvojan tunnus). Järjestyksenvalvo-
jan tunnusta saa käyttää vain järjestyksenval-
voja järjestyksenvalvontatehtävissä. Järjes-
tyksenvalvojan tunnusta erehdyttävästi muis-
tuttavan merkin, tunnuksen tai asun
käyttäminen on kiellettyä.

Edellä 28 §:ssä tarkoitettuja järjestyksen-
valvontatehtäviä suorittavien on oltava pu-
keutuneita järjestyksenvalvojan asuun. Järjes-
tyksenvalvojan asuun sovelletaan, mitä
22 §:n 1 ja 3 momentissa sekä 23 §:ssä sää-
detään vartijan asusta.

4 luku

Voimankäyttö-, ase- ja
järjestyksenvalvojakouluttajat

53 §

Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen
ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutuk-

sen kouluttaja

Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuk-
sen ja voimankäyttövälineiden kertauskoulu-
tuksen kouluttajana voi toimia ainoastaan Po-
liisihallituksen voimankäyttökouluttajaksi
hyväksymä henkilö. Ampuma-asetta koske-
van käyttäjäkoulutuksen ja ampumiskokeen
toimenpanijana voi toimia ainoastaan Poliisi-
hallituksen asekouluttajaksi hyväksymä hen-
kilö.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
palveluksessa toimivan voimankäyttökoulut-
tajan, jolla on voimassa oleva poliisin hyväk-
syminen vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi
tai Poliisihallituksen hyväksyminen voiman-
käyttökouluttajaksi, ei tarvitse suorittaa vuo-
sittaista voimankäyttövälineiden kertauskou-

lutusta. Voimankäyttökouluttajan on kuiten-
kin osoitettava vuosittain, että hänellä on riit-
tävä ampuma-aseen käsittelytaito ja ampu-
mistaito, jos hän työtehtävissään kantaa am-
puma-asetta.

54 §

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksyminen

Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä
voimankäyttökouluttajaksi voimankäyttöväli-
neiden käyttäjäkoulutukseen sekä voiman-
käyttövälineiden kertauskoulutukseen haki-
jan, joka:

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta;
2) on hyväksytysti suorittanut voimankäy-

tön kouluttajakoulutuksen vähemmän kuin
kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hake-
mista; sekä

3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan so-
piva voimankäyttökouluttajaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hyväksy-
minen on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa
enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos
hakija edelleen täyttää 1 momentin 1 ja 3
kohdassa säädetyt edellytykset ja on hyväk-
sytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuu-
kautta ennen uuden hyväksymisen hakemista
kertauskoulutuksen. Voimankäyttökouluttaja
voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä
kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman
hyväksymisen päättymisestä.

55 §

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen
ehdot ja rajoitukset sekä niiden muuttaminen

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymiseen
voidaan erityisistä syistä liittää henkilökoh-
taisista ominaisuuksista tai muista vastaavista
seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia ehtoja
ja rajoituksia. Hyväksymiseen liitettyjä ehtoja
ja rajoituksia voidaan muuttaa voimankäyttö-
kouluttajan henkilökohtaisissa ominaisuuk-
sissa tai muissa vastaavissa seikoissa tapahtu-
neiden muutosten vuoksi.
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56 §

Asekouluttajaksi hyväksyminen

Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä
asekouluttajaksi voimankäyttökoulutuksen
ampuma-asetta koskevaan käyttäjäkoulutuk-
seen ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi ha-
kijan, joka:

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta;
2) on hyväksytysti suorittanut voimankäy-

tön kouluttajakoulutuksen;
3) on hyväksytysti suorittanut asekoulutta-

jakoulutuksen vähemmän kuin kuusi kuu-
kautta ennen hyväksymisen hakemista; sekä

4) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan so-
piva asekouluttajaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hyväksy-
minen on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa
enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos
hakija edelleen täyttää 1 momentin 1 ja 4
kohdassa säädetyt edellytykset ja on hyväk-
sytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuu-
kautta ennen uuden hyväksymisen hakemista
kertauskoulutuksen. Asekouluttaja voi hakea
hyväksymisensä uudistamista vielä kuuden
kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksy-
misen päättymisestä.

57 §

Asekouluttajaksi hyväksymisen ehdot ja
rajoitukset sekä niiden muuttaminen

Asekouluttajaksi hyväksymiseen voidaan
erityisistä syistä liittää henkilökohtaisista omi-
naisuuksista tai muista vastaavista seikoista
johtuvia ajallisia ja alueellisia ehtoja ja rajoi-
tuksia. Hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja ra-
joituksia voidaan muuttaa asekouluttajan hen-
kilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa
vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutos-
ten vuoksi.

58 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksyminen

Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hakijan, joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;
2) on hyväksytysti suorittanut järjestyk-

senvalvojan peruskoulutuksen;
3) on hyväksytysti suorittanut järjestyk-

senvalvojakouluttajan peruskurssin vähem-
män kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymi-
sen hakemista; sekä

4) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan so-
piva järjestyksenvalvojakouluttajaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hyväksy-
minen on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa
enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos
hakija edelleen täyttää 1 momentin 1 ja 4
kohdassa säädetyt edellytykset ja on hyväk-
sytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuu-
kautta ennen uuden hyväksymisen hakemista
kertauskoulutuksen. Järjestyksenvalvojakou-
luttaja voi hakea hyväksymisensä uusimista
vielä kuuden kuukauden kuluttua aikaisem-
man hyväksymisen päättymisestä.

59 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksymisen ehdot ja rajoitukset sekä niiden

muuttaminen

Poliisihallitus voi erityisistä syistä liittää
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymi-
seen koulutuksesta, henkilökohtaisista omi-
naisuuksista tai muista vastaavista seikoista
johtuvia ajallisia, alueellisia sekä opetusai-
heita koskevia ehtoja ja rajoituksia. Poliisi-
hallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä
ehtoja ja rajoituksia järjestyksenvalvojakou-
luttajan koulutuksessa, henkilökohtaisissa
ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa sei-
koissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

5 luku

Turvasuojaustoiminta

60 §

Luvanvaraisuus

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaus-
tehtäviä käsittävää turvasuojaustoimintaa saa
harjoittaa elinkeinon harjoittamisesta annetun
lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luon-
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nollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on
saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan.

61 §

Turvasuojaajaksi hyväksyminen

Turvasuojaajaksi voidaan hyväksyä se,
joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;
2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja

on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan so-
piva turvasuojaajaksi; sekä

3) hoitaa turvasuojaustehtäviä.
Turvasuojaajaksi hyväksyy hakijan koti-

kunnan poliisilaitos. Turvasuojaajaksi hyväk-
symisen yhteydessä aikaisempi voimassa
oleva hyväksyminen turvasuojaajaksi rau-
keaa, jos hyväksymiseen liittyvät 65 §:n 2 ja
3 kohdissa tarkoitetut tiedot pysyvät muuttu-
mattomina.

Turvasuojaajaksi hyväksyminen on voi-
massa enintään viisi vuotta.

62 §

Turvasuojaajaksi hyväksymisen ehdot ja
rajoitukset sekä niiden muuttaminen

Hakijan kotikunnan poliisilaitos voi erityi-
sistä syistä liittää turvasuojaajaksi hyväksy-
miseen henkilökohtaisista ominaisuuksista ja
muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia
ja alueellisia sekä turvasuojaustehtäviä kos-
kevia ehtoja ja rajoituksia. Turvasuojaajan
kotikunnan poliisilaitos voi muuttaa turva-
suojaajaksi hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja
rajoituksia turvasuojaajan henkilökohtaisissa
ominaisuuksissa ja muissa vastaavissa sei-
koissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

63 §

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva
hakemus ja päätös

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva
hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti po-
liisilaitokselle. Hakemus voidaan jättää myös
muulle kuin hakijan kotikunnan poliisilaitok-
selle.

Jos turvasuojaajaksi hyväksyminen myön-
netään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei
anneta erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta.

64 §

Turvasuojaajakortti

Turvasuojaajan kotikunnan poliisilaitos
antaa turvasuojaajaksi hyväksytylle turvasuo-
jaajakortin. Turvasuojaajan on pidettävä
kortti hyväksymistä edellyttävissä turvasuo-
jaustehtävissä mukanaan ja esitettävä se pyy-
dettäessä toimeksiantajan edustajalle, turva-
suojaajan työnantajalle, muulle työhönsä liit-
tyvälle henkilölle sekä 84 §:ssä tarkoitetulle
valvontaviranomaiselle. Poliisin tarvittaessa
antama todistus turvasuojaajaksi hyväksymi-
sestä toimii turvasuojaajakorttina ennen var-
sinaisen turvasuojaajakortin luovuttamista
turvasuojaajalle.

Turvasuojaajan on viipymättä haettava ko-
tikuntansa poliisilaitokselta turvasuojaajakor-
tin kaksoiskappaletta, jos hänen henkilötie-
tonsa ovat muuttuneet taikka jos kortti on
kadonnut tai turmeltunut.

Turvasuojaajakortti on heti luovutettava
poliisille, jos turvasuojaajaksi hyväksyminen
on peruutettu tai turvasuojaajalle luovutetaan
uusi turvasuojaajakortti aikaisempaan korttiin
merkityn hyväksymisen voimassaoloaikana
aiempaa vastaavilla 65 §:n 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetuilla merkinnöillä.

65 §

Turvasuojaajakorttiin tehtävät merkinnät

Turvasuojaajakorttiin on merkittävä tiedot:
1) veronumerosta ja rakennusalan veronu-

merorekisteristä annetun lain (1231/2011)
mukaisesta turvasuojaajaksi hyväksytyn hen-
kilön veronumerosta;

2) siitä, toimiiko turvasuojaajaksi hyväk-
sytty työsuhteessa olevana työntekijänä vai
itsenäisenä ammatinharjoittajana; ja

3) turvasuojaajan työnantajasta, jos turva-
suojaajaksi hyväksytty toimii työsuhteessa
olevana työntekijänä.
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66 §

Velvollisuus ilmoittaa hyväksymistä
edellyttävien turvasuojaustehtävien

hoitamisen päättymisestä

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on
ilmoitettava turvasuojaajan työsuhteen päät-
tymisestä henkilön kotipaikan poliisilaitok-
selle.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan
henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tar-
koitettujen tehtävien hoitamisen päättymi-
sestä kotipaikkansa poliisilaitokselle.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu il-
moitus on tehtävä viipymättä, mutta viimeis-
tään seitsemäntenä päivänä työsuhteen tai
tehtävien hoitamisen päättymisestä.

67 §

Salassapitovelvollisuus

Turvasuojaustoiminnan harjoittaja, turval-
lisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaava
hoitaja tai turvasuojaaja ei saa oikeudetto-
masti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen
hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen,
mitä hän turvasuojaustehtävässään on saanut
tietää toimeksiannon osapuolen tai työnanta-
jansa salassa pitämistä tai salassa pidettäväksi
säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä, liike- tai
ammattisalaisuudesta taikka yksityiselämän
piiriin kuuluvista seikoista.

Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä
tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen
paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän pää-
tyttyä.

6 luku

Turvallisuusalan elinkeinolupa

68 §

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Turvallisuusalan elinkeinolupa oikeuttaa
lupaa edellyttävän toiminnan harjoittamiseen
kaikkialla maassa, jollei jäljempänä toisin
säädetä. Lupa on voimassa toistaiseksi. Lu-
van myöntää Poliisihallitus.

69 §

Turvallisuusalan elinkeinoluvan ehdot ja
rajoitukset sekä niiden muuttaminen

Turvallisuusalan elinkeinolupaan voidaan
liittää lupaa edellyttävän toiminnan laadusta,
laajuudesta, luvan haltijan toimipaikkojen lu-
kumäärästä ja sijainnista sekä muista vastaa-
vista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia
sekä vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtä-
viä koskevia ehtoja ja rajoituksia.

Poliisihallitus voi muuttaa turvallisuusalan
elinkeinolupaan liitettyjä ehtoja ja rajoituksia
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toi-
minnan laajuudessa, luvan haltijan toimipaik-
kojen lukumäärässä tai sijainnissa taikka
muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden
muutosten vuoksi.

70 §

Luvanhaltijan konkurssi- tai kuolinpesän
oikeus jatkaa lupaa edellyttävää toimintaa

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
konkurssi- tai kuolinpesällä on oikeus jatkaa
lupaa edellyttävää toimintaa enintään yhden
vuoden ajan luvanhaltijan konkurssin alkami-
sesta tai kuolinpäivästä. Konkurssipesän hoi-
tajan sekä kuolinpesän osakkaan tai muun
pesää hoitavan on ilmoitettava Poliisihalli-
tukselle luvanhaltijan konkurssista tai kuole-
masta 30 päivän kuluessa konkurssin alkami-
sesta tai kuolinpäivästä.

71 §

Turvallisuusalan elinkeinoluvan
myöntäminen

Turvallisuusalan elinkeinolupa voidaan
myöntää luonnolliselle henkilölle, joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;
2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja

on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva;

3) ei ole konkurssissa ja jonka toiminta-
kelpoisuutta ei ole rajoitettu; sekä

4) varallisuutensa puolesta kykenee huo-
lehtimaan toiminnasta hyvin.

Turvallisuusalan elinkeinolupa voidaan
myöntää oikeushenkilölle, jos:
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1) se varallisuutensa puolesta kykenee
huolehtimaan toiminnasta hyvin; sekä

2) sen hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja
toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yh-
tiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuun-
alaiset yhtiömiehet täyttävät 1 momentin
1—3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Turvallisuusalan elinkeinolupa 60 §:ssä
tarkoitettuun toimintaan on myönnettävä tä-
män pykälän 1 momentissa säädetyt vaati-
mukset täyttävälle luonnolliselle henkilölle ja
2 momentissa säädetyt vaatimukset täyttä-
välle oikeushenkilölle.

72 §

Muutosilmoitus

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on
ilmoitettava kirjallisesti (muutosilmoitus) Po-
liisihallitukselle:

1) liikkeen nimen tai yhtiömuodon muut-
tumisesta, liikkeen toimipaikan perustami-
sesta ja lakkauttamisesta sekä sen osoitteen
muuttumisesta;

2) liikkeen hallintoelimiin kuuluvan hen-
kilön ja toimitusjohtajan sekä avoimessa yh-
tiössä yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiössä
vastuun-alaisen yhtiömiehen vaihtumisesta;

3) liikkeen harjoittamisen lopettamisesta
tai keskeyttämisestä yhtä kuukautta pitem-
mäksi ajaksi; ja

4) yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi kes-
keytetyn toiminnan jatkamisesta.

Muutosilmoitus on tehtävä, jos mahdol-
lista, ennen muutosta, mutta viimeistään seit-
semäntenä päivänä sen jälkeen. Edellä 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen
on liitettävä asiakirjat, joilla osoitetaan, että
tilalle tullut täyttää 71 §:n 2 momentin 2 koh-
dassa säädetyt vaatimukset.

73 §

Toimeksiantosopimus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttä-
västä toimeksiannosta on 80 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua toimeksiantoa lukuun otta-
matta laadittava ennen siinä edellytettyihin
tehtäviin ryhtymistä kirjallinen toimeksianto-
sopimus. Jollei toimeksiantosopimusta ole
tehtävien kiireellisyyden vuoksi voitu tehdä

ennen tehtäviin ryhtymistä, sopimus on teh-
tävä viimeistään toisena arkipäivänä tehtäviin
ryhtymisestä.

Toimeksiantosopimus on säilytettävä kuusi
vuotta toimeksiannon päättymisestä. Jos tie-
tojen tallettamisessa käytetään automaattista
tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien
tietojen on oltava saatavina selväkielisinä.

74 §

Vastaava hoitaja

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla
on oltava palveluksessaan yksi tai useampi
vastaava hoitaja, jolla on Poliisihallituksen
myöntämä voimassa oleva hyväksyminen ky-
seisen turvallisuusalan elinkeinoluvan halti-
jan vastaavaksi hoitajaksi. Poliisihallitus
määrää vastaavien hoitajien lukumäärän lu-
paa edellyttävän toiminnan laajuuden, toimi-
paikkojen lukumäärän ja sijainnin sekä mui-
den vastaavien seikkojen perusteella. Poliisi-
hallitus määrää myös vastaavien hoitajien
vastuualueet.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakijan tai
haltijan on jättäessään hakemuksen luvan
saamiseksi tai välittömästi sen jälkeen teh-
tävä Poliisihallitukselle hakemus vastaavan
hoitajan hyväksymiseksi. Lupaa edellyttävää
toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Poliisi-
hallitus on hyväksynyt luvan haltijalle vastaa-
van hoitajan.

Vastaavan hoitajan erotessa tai lakatessa
muutoin hoitamasta tehtäväänsä hakemus uu-
den vastaavan hoitajan hyväksymiseksi on
tehtävä seitsemän päivän kuluessa hänen teh-
tävänsä päättymisestä.

75 §

Vastaavan hoitajan sijainen

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle
voidaan hyväksyä yksi tai useampi vastaavan
hoitajan sijainen, joka suorittaa vastaavan
hoitajan tehtävät tämän ollessa estynyt.

76 §

Vastaavan hoitajan toimivalta

Vastaavan hoitajan tehtävänä on päättää:
1) voimankäyttövälineiden kantamisesta
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vartioimistehtävissä toimeksiannoittain tai
tehtäväkokonaisuuksittain;

2) koiran mukana pitämisestä vartioimis-
tehtävissä toimeksiannoittain;

3) muun kuin vartijan asun käyttämisestä
toimeksiannoittain;

4) vartijan asun käyttämisestä muulloin
kuin vartioimistehtävissä; ja

5) voimankäyttövälineiden kantamisesta
järjestyksenvalvontatehtävissä toimeksian-
noittain tai tehtäväkokonaisuuksittain.

77 §

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen

Vastaavaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä
se, joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;
2) on hyväksytysti suorittanut sisäministe-

riön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttä-
vän, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain mukaisen turvallisuusvalvojan tai sitä
vastaavan erikoisammattitutkinnon (vastaa-
van hoitajan koulutus); sekä

3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan so-
piva vastaavaksi hoitajaksi.

Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija
tai luvan hakija harjoittaa ainoastaan hyväk-
symistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä kä-
sittävää turvasuojaustoimintaa ja haltijan tai
hakijan palveluksessa työskentelee vakitui-
sesti vähemmän kuin viisi henkilöä, vastaa-
vaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä myös
edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetyt
vaatimukset täyttävä henkilö, joka on ennen
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen hake-
mista harjoittanut turvasuojaustoimintaa vä-
hintään kolmen vuoden ajan.

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen on
voimassa toistaiseksi. Se on kuitenkin voi-
massa enintään niin kauan kuin vastaava hoi-
taja toimii tehtävässään.

78 §

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen ehdot ja
rajoitukset sekä niiden muuttaminen

Poliisihallitus voi erityisestä syystä liittää
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen koulu-

tuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista
ja muista vastaavista seikoista johtuvia ajalli-
sia ja alueellisia sekä tehtäviä koskevia ehtoja
ja rajoituksia.

Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen
liitettyjä ehtoja ja rajoituksia vastaavan hoita-
jan saamassa koulutuksessa, henkilökohtai-
sissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa
seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

79 §

Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi
hyväksyminen

Se, joka ei ole saanut vastaavan hoitajan
koulutusta, voidaan 77 §:n 1 momentin 1 ja 3
kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä
hyväksyä vastaavaksi hoitajaksi enintään yh-
deksi vuodeksi (väliaikainen vastaava hoi-
taja), jos vastaava hoitaja on ennalta arvaa-
mattomasta syystä estynyt pysyvästi tai väli-
aikaisesti hoitamasta tehtäväänsä.

Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hy-
väksymiseen voidaan erityisestä syystä liittää
78 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ehtoja ja
rajoituksia.

Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hy-
väksyy Poliisihallitus.

80 §

Tehtävien suorittaminen

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija saa
teettää vartioimis-, järjestyksenvalvonta- tai
hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtä-
viä vain palveluksessaan olevilla vartijoilla,
järjestyksenvalvojilla tai turvasuojaajilla, joi-
den hyväksyminen tehtävään on voimassa.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija saa
kuitenkin antaa lupaa edellyttävän tehtävän
osaksi tai kokonaan toisen turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijan suoritettavaksi, jollei
toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu.
Toimeksiantosopimuksen osapuolena olevan
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on il-
moitettava tällaisesta tehtävän antamisesta
toimeksiantajalle ennen tehtävän aloittamista
tai viimeistään toisena arkipäivänä tehtävän
aloittamisesta.
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Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla
saa olla palveluksessaan yksi 12 §:n 1 tai 2
momentissa tarkoitettu väliaikainen vartija
jokaista alkavaa kolmea 10 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetun koulutuksen saanutta
vartijaa kohti.

81 §

Henkilöstö- ja työvuorotiedostot

Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan
turvaamiseksi turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan on pidettävä vastaavista hoitajista,
vartijoista, järjestyksenvalvojista ja turvasuo-
jaajista tiedostoa (henkilöstötiedosto), josta
voidaan viivytyksettä todeta:

1) vastaavien hoitajien, vartijoiden, järjes-
tyksenvalvojien ja turvasuojaajien sukunimi,
etunimet ja henkilötunnus;

2) vastaavaksi hoitajaksi, vartijaksi, järjes-
tyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväk-
symisestä päättänyt viranomainen sekä varti-
jaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaa-
jaksi hyväksymisen voimassaoloaika;

3) vastaavan hoitajan saama 77 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu koulutus sekä
vartijan saama 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa,
12 §:n 1 momentissa ja 18 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettu koulutus samoin kuin järjes-
tyksenvalvojan saama 35 §:n 1 momentin 3 ja
4 kohdassa tarkoitettu ja 49 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitettu koulutus sekä 21 §:n
1 momentissa ja 51 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu tarkastus;

4) tiedot vartijan ampuma-aseen ja varti-
jan ja järjestyksenvalvojan kaasusumuttimen
hallussapitoluvasta;

5) vastaavan hoitajan, vartijan, järjestyk-
senvalvojan ja turvasuojaajan palvelussuh-
teen alkamis- ja päättymisaika ja palvelus-
suhteen päättymisen syy.

Viranomaisvalvonnan turvaamiseksi ja ri-
kosten selvittämiseksi turvallisuusalan elin-
keinoluvan haltijan on järjestettävä työvuoro-
kirjanpito niin, että liikkeen asiakirjoista voi-
daan selvittää kunkin vartijan ja järjestyksen-
valvojan työvuorot, vartijan vartioimisalueet
ja vartioimiskohteet sekä järjestyksenvalvo-
jan toimialueet (työvuorotiedosto). Työvuo-
rotiedostoon saadaan tallettaa vartijoiden ja
järjestyksenvalvojien sukunimi ja etunimet.

Tiedot henkilöstötiedostosta on hävitettävä
viiden vuoden kuluttua palvelussuhteen päät-
tymisestä ja tiedot työvuorotiedostosta asia-
kirjan laatimista seuraavan toisen kalenteri-
vuoden lopussa. Jos tietojen tallettamisessa
käytetään automaattista tietojenkäsittelyä,
valvonnassa tarvittavien tietojen on oltava
saatavina selväkielisinä.

82 §

Toimintaohjeet

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla
on oltava sellaiset yleiset kirjalliset ohjeet,
joiden avulla vartija ja järjestyksenvalvoja
kykenevät suorittamaan vartioimis- ja järjes-
tyksenvalvontatehtävänsä oikein ja turvalli-
sesti (toimintaohjeet). Jos olot vartioimisalu-
eella, vartioimiskohteessa tai järjestyksenval-
vojan toimialueella sitä edellyttävät, turvalli-
suusalan elinkeinoluvan haltijalla tulee olla
lisäksi erilliset vartioimisalue- tai toimialue-
kohtaiset toimintaohjeet.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on
pidettävä toimintaohjeet nähtävillä toimipai-
koillaan sekä tarvittaessa vartioimisalueillaan
ja toimialueillaan siten, että niillä vartijoilla
ja järjestyksenvalvojilla, joita ohjeet koske-
vat, on mahdollisuus perehtyä niihin.

83 §

Muun lainsäädännön soveltaminen

Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija
ottaa vastaan toimeksiannon ilmailulaissa
(864/2014), turvatarkastuksista tuomiois-
tuimissa annetussa laissa (1121/1999), eräi-
den alusten ja niitä palvelevien satamien tur-
vatoimista ja turvatoimien valvonnasta anne-
tussa laissa (485/2004), poliisilaissa
(872/2011) tai rajavartiolaissa (578/2005) tar-
koitettujen turvatarkastustehtävien tai turva-
toimista valtioneuvostossa annetussa laissa
(987/2014) tarkoitettujen turvatarkastustehtä-
vien suorittamisesta, ydinenergialaissa
(990/1987) tarkoitettujen turvahenkilön teh-
tävien suorittamisesta, taikka poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa
tarkoitettujen vartioimistehtävien suorittami-
sesta, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
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ja sen henkilöstön asemaan ja tehtäviin sekä
toimivaltuuksiin sovelletaan mainittuja la-
keja.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
palveluksessa oleva henkilö voi samanaikai-
sesti toimia tässä laissa tarkoitettuna vartijana
ja turvatarkastuksista tuomioistuimissa anne-
tun lain mukaisissa turvatarkastustehtävissä.

Järjestyksenvalvojan tehtävistä matkalipun
tarkastuksessa säädetään joukkoliikenteen tar-
kastusmaksusta annetussa laissa (469/1979).

7 luku

Yksityisten turvallisuuspalveluiden
valvonta

84 §

Valvontaviranomaiset

Yksityisten turvallisuuspalveluiden, voi-
mankäyttökouluttajien, asekouluttajien, jär-
jestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien ja
järjestyksenvalvojakouluttajien yleisestä oh-
jauksesta ja valvonnasta vastaa Poliisihalli-
tus.

Poliisilaitokset vastaavat yksityisten tur-
vallisuuspalveluiden sekä vartijoiden, voi-
mankäyttökouluttajien, asekouluttajien, jär-
jestyksenvalvojien, järjestyksenvalvojakoulu-
tuksen järjestäjien, järjestyksenvalvojakoulut-
tajien ja turvasuojaajien ja vastaavien hoita-
jien toiminnan valvonnasta toimialueellaan.

85 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

Poliisilaitos voi tarkastaa toimialueellaan
sijaitsevia turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijoiden toimipaikkoja. Tarkastuksesta laa-
dittu pöytäkirja toimitetaan Poliisihallituk-
selle.

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksella on
oikeus saada turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijalta valvonnassa tarvittavia tietoja tur-
vallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimin-
nasta, henkilöstöstä, taloudellisesta asemasta
ja muista vastaavista seikoista yhteisön jä-
sentä, tilintarkastajaa, toimitusjohtajaa, halli-

tuksen jäsentä tai työntekijää velvoittavan
yrityssalaisuuden estämättä.

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksilla on
oikeus saada vartijalta, järjestyksenvalvojalta,
järjestyksenvalvojaksi asettajalta, järjestyk-
senvalvojakoulutuksen järjestäjältä ja järjes-
tyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttö-
kouluttajaksi ja asekouluttajaksi sekä turva-
suojaajaksi hyväksytyltä valvonnassa tarvitta-
via tietoja vartioimis-, järjestyksenvalvonta-
ja turvasuojaustehtävien suorittamisesta ja
vartija- ja järjestyksenvalvojakoulutuksen jär-
jestämisestä sekä muista vastaavista seikoista
yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa, toimitusjoh-
tajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää vel-
voittavan yrityssalaisuuden estämättä.

86 §

Turvallisuusalan valvontatiedot

Poliisi pitää tietoja vartijoista, voimankäyt-
tökouluttajista, asekouluttajista, järjestyksen-
valvojista, turvasuojaajista, järjestyksenval-
vojakouluttajista, turvallisuusalan elinkeino-
luvan haltijoista sekä niiden vastaavista hoi-
tajista ja 71 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitetuista vastuuhenkilöistä (turvallisuus-
alan valvontatiedot). Turvallisuusalan
valvontatiedoista säädetään tarkemmin henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tussa laissa (761/2003).

87 §

Vuosi-ilmoitus

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on
ilmoitettava Poliisihallitukselle kirjallisesti
kultakin kalenterivuodelta seuraavan maalis-
kuun loppuun mennessä:

1) toimeksiantojen lukumäärä;
2) toimipaikkojen lukumäärä ja osoitteet

sekä henkilöstön lukumäärä;
3) tiedot kalenterivuoden aikana vastaa-

vina hoitajina, vartijoina ja väliaikaisina var-
tijoina, järjestyksenvalvojina sekä turvasuo-
jaajina toimineista toimipaikoittain eritel-
tyinä;

4) tiedot turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan ja vartijoiden ampuma-aseen sekä
vartijoiden kaasusumuttimen hallussapitolu-
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vista, toimeksiannoista, joihin liittyvissä var-
tioimistehtävissä vartija on pitänyt mukanaan
ampuma-asetta tai koiraa taikka käyttänyt
muuta kuin vartijan asua, ja tilanteista, joissa
vartija on käyttänyt ampuma-asetta, kaasu-
sumutinta tai koiraa voimankäyttövälineenä;

5) tiedot järjestyksenvalvojien kaasu-
sumuttimien hallussapitoluvista, toimeksian-
noista, joihin liittyvissä järjestyksenvalvonta-
tehtävissä järjestyksenvalvoja on pitänyt mu-
kanaan koiraa, ja tilanteista, joissa järjestyk-
senvalvoja on käyttänyt kaasusumutinta tai
koiraa voimankäyttövälineenä.

88 §

Turvallisuusalan elinkeinoluvan
peruuttaminen

Poliisihallituksen on peruutettava turvalli-
suusalan elinkeinolupa, jos:

1) luvanhaltija sitä pyytää;
2) turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyt-

tävä toiminta on lopetettu; taikka
3) luvanhaltija ei enää täytä elinkeinon

harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n
1 tai 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä.

Poliisihallitus voi peruuttaa turvallisuus-
alan elinkeinoluvan kokonaan tai määrä-
ajaksi, jos:

1) turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyt-
tävä toiminta on keskeytetty kolmea kuu-
kautta pitemmäksi ajaksi;

2) luvanhaltija ei enää täytä 71 §:n 1 mo-
mentin 2—4 kohdassa taikka 71 §:n 2 mo-
mentin 1 tai 3 kohdassa säädettyjä edellytyk-
siä eikä ole mahdollisesti asetetussa määrä-
ajassa korjannut puutetta;

3) turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyt-
tävän toiminnan harjoittaja tai turvallisuus-
alan elinkeinoluvan haltijan 71 §:n 2 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettu vastuuhenkilö on
lainvoimaisella tuomiolla tuomittu sellaisesta
rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopi-
maton tehtäväänsä, taikka hän on tahallaan
menetellyt turvallisuusalan elinkeinolupaa
edellyttävässä toiminnassa olennaisesti vir-
heellisesti;

4) luvanhaltija on olennaisesti rikkonut
turvallisuusalan elinkeinolupaan liitettyjä
keskeisiä ehtoja tai rajoituksia; taikka

5) luvanhaltija jättää määräajassa toimitta-

matta 87 §:ssä tarkoitetun vuosi-ilmoituksen
eikä tämän jälkeen kehotuksesta huolimatta
toimita vuosi-ilmoitusta Poliisihallituksen
asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Poliisihallitus voi 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa luvan peruuttamisen sijasta
antaa luvanhaltijalle varoituksen, jos luvan
peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden koh-
tuutonta.

89 §

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen
peruuttaminen

Poliisihallituksen on peruutettava vastaa-
vaksi hoitajaksi hyväksyminen, jos turvalli-
suusalan elinkeinoluvan haltija tai vastaava
hoitaja sitä pyytää.

Poliisihallitus voi peruuttaa vastaavaksi
hoitajaksi hyväksymisen kokonaan tai määrä-
ajaksi, jos:

1) vastaava hoitaja ei enää täytä 77 §:n 1
momentin 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä;

2) vastaava hoitaja on tuomittu lainvoi-
maisella tuomiolla sellaisesta rikoksesta, joka
osoittaa hänen olevan sopimaton vastaavaksi
hoitajaksi, tai hän on tahallaan menetellyt
vastaavana hoitajana olennaisesti virheelli-
sesti; taikka

3) vastaava hoitaja on olennaisesti rikko-
nut vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen lii-
tettyjä keskeisiä ehtoja tai rajoituksia.

Poliisihallitus voi 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttami-
sen sijasta antaa vastaavalle hoitajalle varoi-
tuksen, jos hyväksymisen peruuttaminen olisi
olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

90 §

Voimankäyttökouluttajaksi ja asekoulutta-
jaksi hyväksymisen peruuttaminen

Poliisihallituksen on peruutettava voiman-
käyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hy-
väksyminen, jos voimankäyttökouluttaja tai
asekouluttaja sitä pyytää.

Poliisihallitus voi peruuttaa voimankäyttö-
kouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksymi-
sen kokonaan tai määräajaksi, jos voiman-
käyttökouluttaja tai asekouluttaja:
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1) ei enää olojen olennaisten muutosten
vuoksi täytä hyväksymisen edellytyksiä;

2) on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu
rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopi-
maton tehtäväänsä, tai hän on tahallaan me-
netellyt voimankäyttökouluttajana tai asekou-
luttajana olennaisesti virheellisesti; taikka

3) on olennaisesti rikkonut hyväksymi-
seen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Poliisihallitus voi 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttami-
sen sijasta antaa voimankäyttökouluttajalle
tai asekouluttajalle varoituksen, jos peruutta-
minen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

91 §

Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turva-
suojaajaksi hyväksymisen peruuttaminen

Sen poliisilaitoksen, jonka toimialueeseen
vartijan, järjestyksenvalvojan tai turvasuojaa-
jan kotikunta kuuluu, on peruutettava varti-
jaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaa-
jaksi hyväksyminen, jos vartija, järjestyksen-
valvoja tai turvasuojaaja sitä pyytää. Turva-
suojaajaksi hyväksyminen on peruutettava
myös, jos turvasuojaajan työsuhde on päätty-
nyt tai jos turvasuojaaja ei enää hoida itsenäi-
senä ammatinharjoittajana hyväksymistä
edellyttäviä turvasuojaustehtäviä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poliisilai-
tos voi peruuttaa vartijaksi, järjestyksenval-
vojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen
kokonaan tai määräajaksi, jos:

1) vartija ei enää täytä 10 §:n 1 momentin
3 kohdassa, järjestyksenvalvoja 35 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tai turvasuojaaja 61 §:n 1
momentin 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä;

2) vartija, järjestyksenvalvoja tai turva-
suojaaja on lainvoimaisella tuomiolla tuo-
mittu sellaisesta rikoksesta, joka osoittaa hä-
nen olevan sopimaton tehtäväänsä, tai hän on
tahallaan menetellyt vartijana, järjestyksen-
valvojana tai turvasuojaajana olennaisesti vir-
heellisesti; taikka

3) vartija, järjestyksenvalvoja tai turva-
suojaaja on olennaisesti rikkonut vartijaksi,
järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi
hyväksymiseen liitettyjä keskeisiä ehtoja tai
rajoituksia.

Poliisilaitos voi 2 momentissa tarkoite-

tuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttami-
sen sijasta antaa vartijalle, järjestyksenvalvo-
jalle tai turvasuojaajalle varoituksen, jos hy-
väksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin
nähden kohtuutonta.

92 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksymisen peruuttaminen

Poliisihallituksen on peruutettava järjes-
tyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen,
jos järjestyksenvalvojakouluttaja sitä pyytää.

Poliisihallitus voi peruuttaa järjestyksen-
valvojakouluttajaksi hyväksymisen kokonaan
tai määräajaksi, jos järjestyksenvalvojakou-
luttaja:

1) ei enää täytä rehellisyydeltään, luotetta-
vuudeltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuk-
siltaan järjestyksenvalvojakouluttajaksi hy-
väksymisen edellytyksiä;

2) on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu
rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopi-
maton tehtäväänsä, tai hän on tahallaan me-
netellyt järjestyksenvalvojakouluttajana olen-
naisesti virheellisesti; taikka

3) on olennaisesti rikkonut järjestyksen-
valvojakouluttajaksi hyväksymiseen liitettyjä
ehtoja ja rajoituksia.

Poliisihallitus voi 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttami-
sen sijasta antaa järjestyksenvalvojakoulutta-
jalle varoituksen, jos hyväksymisen peruutta-
minen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

93 §

Turvallisuusalan elinkeinoluvan ja
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen

väliaikainen peruuttaminen

Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa
turvallisuusalan elinkeinoluvan tai vastaa-
vaksi hoitajaksi hyväksymisen, jos poliisin
tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköi-
sesti johtavat turvallisuusalan elinkeinoluvan
tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen pe-
ruuttamiseen.

Päätös, jolla turvallisuusalan elinkeinolupa
tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen on
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väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enin-
tään kolme kuukautta. Poliisihallitus voi jat-
kaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään
kuudella kuukaudella kerrallaan, jos lupaa
edellyttävän toiminnan harjoittajaa, vastaavaa
hoitajaa tai turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan 71 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua vastuuhenkilöä epäillään rikoksesta,
joka todennäköisesti johtaa turvallisuusalan
elinkeinoluvan tai vastaavaksi hoitajaksi hy-
väksymisen peruuttamiseen.

94 §

Voimankäyttökouluttajaksi ja
asekouluttajaksi hyväksymisen väliaikainen

peruuttaminen

Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa
voimankäyttökouluttajaksi tai asekoulutta-
jaksi hyväksymisen, jos poliisin tietoon tulee
seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat hy-
väksymisen peruuttamiseen.

Päätös, jolla hyväksyminen on väliaikai-
sesti peruutettu, on voimassa enintään kolme
kuukautta. Poliisihallitus voi jatkaa päätöksen
voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukau-
della kerrallaan, jos voimankäyttökouluttajaa
tai asekouluttajaa epäillään rikoksesta, joka
todennäköisesti johtaa hyväksymisen peruut-
tamiseen.

95 §

Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja
turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikainen

peruuttaminen

Päällystöön kuuluva poliisimies voi väliai-
kaisesti peruuttaa vartijaksi, järjestyksenval-
vojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen,
jos poliisin tietoon on tullut seikkoja, jotka
todennäköisesti johtavat vartijaksi, järjestyk-
senvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksy-
misen peruuttamiseen.

Jos vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai
turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikaiseen
peruuttamiseen on edellytykset, poliisimies
voi ottaa vartijakortin, järjestyksenvalvoja-
kortin tai turvasuojaajakortin haltuunsa sen
luovuttamiseksi päällystöön kuuluvalle polii-

simiehelle, jonka on 14 päivän kuluessa pää-
tettävä, peruutetaanko vartijaksi, järjestyk-
senvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksy-
minen väliaikaisesti. Poliisimies voi ottaa
vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai
turvasuojaajakortin haltuunsa myös silloin,
kun vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai tur-
vasuojaajaksi hyväksyminen on peruutettu.
Vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai
turvasuojaajakortin pois ottamiseksi voidaan
tehdä henkilöntarkastus sen estämättä, mitä
pakkokeinolain (806/2011) 8 luvun 31 §:ssä
säädetään.

Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turva-
suojaajaksi hyväksymisen väliaikaisesta pe-
ruuttamisesta on ilmoitettava heti vartijan,
järjestyksenvalvojan tai turvasuojaajan koti-
kunnan poliisilaitokselle. Päätös, jolla varti-
jaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaa-
jaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruu-
tettu, on voimassa enintään kolme kuukautta.
Se poliisilaitos, jonka toimialueeseen varti-
jan, järjestyksenvalvojan tai turvasuojaajan
kotikunta kuuluu, voi jatkaa päätöksen voi-
massaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella
kerrallaan, jos vartijaa, järjestyksenvalvojaa
tai turvasuojaajaa epäillään rikoksesta, joka
todennäköisesti johtaa vartijaksi, järjestyk-
senvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksy-
misen peruuttamiseen.

96 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen

Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymi-
sen, jos poliisin tietoon on tullut seikkoja,
jotka todennäköisesti johtavat järjestyksen-
valvojakouluttajaksi hyväksymisen peruutta-
miseen.

Päätös, jolla järjestyksenvalvojakoulutta-
jaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruu-
tettu, on voimassa enintään kolme kuukautta.
Poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassa-
oloaikaa enintään kuudella kuukaudella ker-
rallaan, jos järjestyksenvalvojakouluttajaa
epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti
johtaa hyväksymisen peruuttamiseen.
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97 §

Ilmoitukset

Poliisihallituksen on ilmoitettava vastaa-
vaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttami-
sesta, väliaikaisesta peruuttamisesta ja varoi-
tuksen antamisesta sille turvallisuusalan elin-
keinoluvan haltijalle, jonka palveluksessa
vastaava hoitaja toimii.

Poliisilaitoksen on ilmoitettava vartijaksi,
järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi
hyväksymisen peruuttamisesta, väliaikaisesta
peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta
sille turvallisuusalan elinkeinoluvan halti-
jalle, jonka palveluksessa vartija, järjestyk-
senvalvoja tai turvasuojaaja toimii.

98 §

Poliisitutkinta

Tämän lain nojalla myönnetyn luvan ja
hyväksymisen peruuttamista koskevassa asi-
assa voidaan tarvittaessa suorittaa poliisilain
6 luvussa säädetty poliisitutkinta.

8 luku

Turvallisuusalan neuvottelukunta

99 §

Neuvottelukunta

Poliisihallituksen apuna on neuvoa-antava
turvallisuusalan neuvottelukunta.

Poliisihallitus määrää neuvottelukunnan jä-
senet. Neuvottelukunnassa tulee olla edustet-
tuina turvallisuusalan kannalta keskeiset hal-
linnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat,
työntekijät ja kuluttajat.

100 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Turvallisuusalan neuvottelukunnan tehtä-
vänä on:

1) edistää viranomaisten ja yksityisten tur-
vallisuuspalveluiden välistä yhteistyötä;

2) määritellä turvallisuusalaa koskevia
yleisiä suuntaviivoja;

3) seurata ja edistää turvallisuusalan kan-
sainvälistä yhteistyötä;

4) seurata turvallisuusalan kehitystä, tur-
vallisuusalan koulutusta ja tutkimusta sekä
turvallisuusalaa koskevaa ohjeistusta ja tie-
dottamista;

5) tehdä turvallisuusalaa koskevia aloit-
teita;

6) antaa pyynnöstä turvallisuusalaa koske-
via lausuntoja.

9 luku

Rangaistussäännökset

101 §

Viittaukset rikoslakiin

Rangaistus 9, 34 ja 67 §:ssä säädetyn sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomi-
taan rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan.

Rangaistus järjestystä ylläpitävän henkilön
vastustamisesta tuomitaan rikoslain 17 luvun
6 §:n mukaan.

Rangaistus luvattomasta turvallisuusalan
elinkeinotoiminnan harjoittamisesta tuomi-
taan rikoslain 17 luvun 6 a §:n mukaan.

102 §

Vartioimisliikerikkomus

Vartija, joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta

1) rikkoo 5 §:n 1 momentissa säädettyä
poliisin toiminnan vaikeuttamista koskevaa
kieltoa,

2) laiminlyö 5 §:n 2 momentissa tai 7 §:n
1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuu-
den,

3) laiminlyö 8 §:n 1 momentissa säädetyn
tapahtumailmoituksen laatimista koskevan
velvollisuuden,

4) laiminlyö 14 §:n 1 tai 3 momentissa
säädetyn vartijakortin mukana pitämistä, esit-
tämistä tai poliisille luovuttamista koskevan
velvollisuuden,

5) rikkoo 18 §:n 1, 2 tai 4 momentin tai

26 1085/2015



19 §:n 1 tai 2 momentin säännöksiä voiman-
käyttövälineiden kantamisesta tai 20 §:n
säännöksiä voimankäyttövälineiden kanta-
mistavasta taikka 21 §:n säännöksiä koiran
mukana pitämisestä taikka

6) ei käytä vartijan asua 22 §:n 1 ja 2
momentin mukaisesti tai käyttää vartijan asua
vastoin 22 §:n 3 momentin säännöksiä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, vartioimis-
liikerikkomuksesta sakkoon,

Vartioimisliikerikkomuksesta tuomitaan
myös:

1) se, joka oikeudettomasti käyttää varti-
jan asua 22 §:n 3 momentin vastaisesti siten,
että häntä voidaan pitää vartioimistehtävissä
toimivana vartijana; sekä

2) poliisimies, rajavartiomies taikka tulli-
valvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava
tullimies, joka toimii vartijana 106 §:n vastai-
sesti.

103 §

Järjestyksenvalvontarikkomus

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta

1) laiminlyö 30 §:ssä, 31 §:n 1 momen-
tissa tai 32 §:ssä säädetyn järjestyksenvalvo-
jan toimintavelvollisuuden taikka jättää nou-
dattamatta 44 §:n 2 momentissa säädetyn säi-
lytystilaan sijoittamista tai säilöönottoilmoi-
tusta koskevan velvollisuutensa,

2) laiminlyö 33 §:n 1 momentissa sääde-
tyn tapahtumailmoituksen laatimista koske-
van velvollisuuden,

3) laiminlyö 39 §:n 1 ja 3 momentissa sää-
detyn järjestyksenvalvojakortin tai todistuk-
sen mukana pitämistä, esittämistä tai polii-
sille luovuttamista koskevan velvollisuuden,

4) rikkoo 49 §:n säännöksiä voimankäyt-
tövälineiden kantamisesta, 50 §:n säännöksiä
voimankäyttövälineiden kantamistavasta tai
51 §:n säännöksiä koiran mukana pitämisestä
taikka

5) ei käytä järjestyksenvalvontatehtävissä
52 §:ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan
tunnusta tai asua tai käyttää järjestyksenval-
vojan tunnusta tai asua mainitun pykälän vas-
taisesti,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, järjestyk-
senvalvontarikkomuksesta sakkoon.

Järjestyksenvalvontarikkomuksesta tuomi-
taan myös:

1) se, joka asettaa järjestyksenvalvojan
muualle kuin 26 tai 28 §:ssä tarkoitettuun
tilaisuuteen, alueelle, paikkaan tai kulkuneu-
voon;

2) se, joka asettaa järjestyksenvalvojan
28 §:ssä tarkoitetulle alueelle, paikkaan tai
kulkuneuvoon ilman mainitussa pykälässä
tarkoitettua poliisilaitoksen lupaa;

3) se, joka asettaa järjestyksenvalvojaksi
henkilön, jolla ei ole 35 §:ssä säädetyn mu-
kaista voimassa olevaa hyväksymistä järjes-
tyksenvalvojaksi tai joka ei täytä 28 §:n 4
momentissa säädettyjä ehtoja;

4) se, joka järjestää 40 §:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitettua järjestyksenvalvojakou-
lutusta tai toimii kouluttajana tällaisessa kou-
lutuksessa ilman, että kouluttajana toimivalla
on voimassa olevaa hyväksymistä järjestyk-
senvalvojakouluttajaksi;

5) se, joka käyttää 52 §:ssä tarkoitettua
järjestyksenvalvojan tunnusta tai sitä erehdyt-
tävästi muistuttavaa tunnusta, asua tai merk-
kiä, vaikka hänellä ei ole voimassa olevaa
hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi siten,
että häntä voidaan pitää järjestyksenvalvonta-
tehtävää suorittavana järjestyksenvalvojana;
taikka

6) poliisimies, rajavartiomies taikka tulli-
valvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava
tullimies, joka toimii järjestyksenvalvojana
106 §:n vastaisesti.

104 §

Turvasuojausrikkomus

Turvasuojaustoiminnan harjoittaja, joka ta-
hallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lai-
minlyö 66 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvolli-
suuden, on tuomittava turvasuojausrikkomuk-
sesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta.

Turvasuojausrikkomuksesta tuomitaan
myös turvasuojaaja, joka tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta laiminlyö 64 §:n
1 ja 3 momentissa säädetyn turvasuojaajakor-
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tin mukana pitämistä, esittämistä tai poliisille
luovuttamista koskevan velvollisuuden.

Turvasuojausrikkomuksesta tuomitaan
myös se, joka harjoittaa hyväksymistä edel-
lyttäviä turvasuojaustehtäviä käsittävää turva-
suojaustoimintaa ilman 68 §:ssä tarkoitettua
lupaa.

105 §

Turvallisuuspalvelurikkomus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttä-
vän toiminnan harjoittaja, joka tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta

1) rikkoo 5 §:n 1 momentissa säädettyä
poliisin toiminnan vaikeuttamista koskevaa
kieltoa,

2) antaa vartijoiden käytettäviksi 23 §:n
vastaisia asuja tai järjestyksenvalvojien käy-
tettäviksi 52 §:n vastaisia tunnuksia tai asuja,

3) laiminlyö 72 §:ssä säädetyn muutosil-
moituksen tekemistä, 73 §:ssä säädetyn toi-
meksiantosopimuksen laatimista, 81 §:ssä
säädetyn henkilöstötiedoston tai työvuorotie-
doston pitämistä, 82 §:ssä säädettyjen toimin-
taohjeiden laatimista tai nähtävillä pitoa tai
87 §:ssä säädetyn vuosi-ilmoituksen teke-
mistä koskevan velvollisuuden,

4) harjoittaa toimintaa 74 §:n vastaisesti
ilman vastaavaa hoitajaa,

5) rikkoo 80 §:n 1 momentissa säädettyä
vartioimis-, järjestyksenvalvoja- tai turvasuo-
jaustehtävien teettämistä koskevaa määräystä
tai pitää palveluksessaan väliaikaisia varti-
joita vastoin 80 §:n 3 momentin säännöstä
taikka

6) laiminlyö 19 §:n 3 momentissa sääde-
tyn ampuma-aseen käyttämistä tai 80 §:n 2
momentissa säädetyn tehtävän antamista kos-
kevan ilmoituksen,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, turvalli-
suuspalvelurikkomuksesta sakkoon.

Turvallisuuspalvelurikkomuksesta tuomi-
taan myös:

1) se, joka laiminlyö 8 §:n 2 momentissa
tai 33 §:n 2 momentissa säädetyn tapahtu-
mailmoituksen säilyttämistä koskevan vel-
voitteen;

2) vastaava hoitaja, joka päättää ampuma-
aseen, kaasusumuttimen ja teleskooppipatu-

kan kantamisesta vastoin 18 §:n 1 ja 2 mo-
mentin, 19 §:n 1 momentin tai 49 §:n sään-
nöksiä tai koiran mukana pitämisestä vastoin
21 §:n säännöksiä;

3) se, joka toimii voimankäyttökoulutta-
jana ilman voimassa olevaa 54 §:n mukaista
hyväksyntää mainitussa pykälässä tarkoite-
tussa koulutuksessa tai asekouluttajana ilman
voimassa olevaa 56 §:n mukaista hyväksyn-
tää mainitussa pykälässä tarkoitetussa koulu-
tuksessa; sekä

4) poliisimies, rajavartiomies taikka tulli-
valvontaa tai tullirikostutkintaa suorittava tul-
limies, joka 106 §:n vastaisesti osallistuu tur-
vallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimin-
taan tai toimii turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan vastaavana hoitajana.

10 luku

Erinäiset säännökset

106 §

Kielto osallistua turvallisuusalan elinkeinolu-
van haltijan toimintaan tai vartioimisliike- tai

järjestyksenvalvojatoimintaan

Poliisimies, rajavartiomies taikka tullival-
vontaa tai tullirikostutkintaa suorittava tulli-
mies ei saa osallistua turvallisuusalan elinkei-
noluvan haltijan toimintaan, kuulua turvalli-
suusalan elinkeinoluvan haltijan hallintoeli-
miin, olla turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan toimitusjohtajana, yhtiömiehenä, vas-
tuunalaisena yhtiömiehenä tai vastaavana
hoitajana eikä toimia vartijana tai järjestyk-
senvalvojana.

107 §

Ulkomaiset pätevyystodistukset

Poliisihallitus tai poliisilaitos voi luvan
myöntämisen taikka hyväksymisen yhtey-
dessä päättää, että 10 §:n 1 momentissa,
12 §:n 1 ja 2 momentissa, 18 §:n 2 ja 4
momentissa, 21 §:n 1 momentissa, 27 §:ssä,
28 §:n 4 momentissa, 35 §:n 1 momentissa,
49 §:n 2 ja 3 momentissa, 51 §:n 1 momen-
tissa, 54 §:n 1 momentissa, 56 §:n 1 momen-
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tissa, 58 §:n 1 momentissa, 61 §:n 1 momen-
tissa, 71 §:n 1 ja 2 momentissa, 77 §:n 1
momentissa tai 79 §:n 1 momentissa säädet-
tyjen vaatimusten täyttyminen voidaan osoit-
taa myös ulkomailla annetulla pätevyystodis-
tuksella tai vastaavalla asiakirjalla. Vaatimus-
ten täyttymiseen liittyvään menettelyyn so-
velletaan ammattipätevyyden tunnustami-
sesta annettua lakia (1093/2007).

108 §

Suppea turvallisuusselvitys

Vastaavan hoitajan, voimankäyttökoulutta-
jan, asekouluttajan, vartijan, järjestyksenval-
vojakouluttajan ja järjestyksenvalvojan kou-
lutuksen järjestäjällä ja turvasuojaajan tehtä-
viin valmentavan koulutuksen järjestäjällä on
oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi tai
opettajaksi hakeutuvasta turvallisuusselvitys-
laissa (726/2014) tarkoitettu suppea turvalli-
suusselvitys.

109 §

Eräät lupa- ja valvontatehtävät

Poliisihallitus toimii rajat ylittävistä am-
mattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuk-
sista euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden
välillä annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1214/2011
tarkoitettuna lupaviranomaisena ja kansalli-
sena yhteyspisteenä.

Poliisihallitus vastaa myös muista 1 mo-
mentissa mainitussa asetuksessa jäsenvalti-
olle säädetyistä valvonta- ja rekisteritehtä-
vistä.

110 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen
haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oi-
keus myöntää valitusluvan.

Tässä laissa tarkoitettu päätös luvan tai
hyväksymisen peruuttamisesta pannaan vali-
tuksesta huolimatta täytäntöön, jollei valitus-
viranomainen sitä kiellä.

Poliisihallituksella on valitusoikeus hal-
linto-oikeuden päätöksestä.

111 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä:

1) lupien ja hyväksymisten hakemisessa
noudatettavista menettelyistä, hakemusten si-
sällöstä, asioiden ratkaisemiseksi tarpeelli-
sista selvityksistä sekä lupa- ja hyväksymis-
päätösten sisällöstä;

2) muutosilmoitusten, toimeksiantosopi-
musten, tapahtumailmoitusten, henkilöstötie-
dostojen, työvuorotiedostojen, toimintaohjei-
den sekä vuosi-ilmoitusten sisällöstä; sekä

3) turvallisuusalan neuvottelukunnasta.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä:
1) vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuk-

sen sisällöstä ja koulutuksen järjestäjistä;
2) voimankäytön kouluttajakoulutuksesta

sekä asekouluttaja- ja kertauskoulutuksesta;
3) järjestyksenvalvojakoulutuksen ja jär-

jestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen järjes-
tämisestä sekä koulutuksen sisällöstä, toteut-
tamisesta ja koulutukseen sisältyvien opetus-
aiheiden hyväksi lukemisesta;

4) vartijan asun merkeistä ja teksteistä
sekä järjestyksenvalvojan tunnuksesta ja sen
käyttämisestä;

5) vartijan ja järjestyksenvalvojan voi-
mankäyttövälineiden ominaisuuksista ja nii-
den kantamisesta sekä 18 §:n 2 ja 4 momen-
tissa ja 49 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoite-
tuista koulutuksista ja niiden järjestäjistä;

6) 42 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinni-
otetun säilössäpidosta;

7) 46 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorit-
tamisesta sekä haltuun otettujen esineiden ja
aineiden säilyttämisestä ja luovuttamisesta;

8) 52 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjes-
tyksenvalvojan asun merkeistä ja teksteistä;
sekä

9) 109 §:ssä mainitussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa tarkoitetun
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rajat ylittäviä eurokuljetuksia suorittavan ar-
vokuljetusten turvahenkilöstön ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta.

Poliisihallitus vahvistaa tässä laissa tarkoi-
tetuissa menettelyissä käytettävien lomakkei-
den sekä vartijakortin, järjestyksenvalvoja-
kortin ja turvasuojaajakortin kaavan sekä jär-
jestyksenvalvojakoulutuksessa käytettävän
koulutusaineiston. Poliisiammattikorkea-
koulu vahvistaa vartioimis- ja järjestyksen-
valvojatehtävissä käytettävän koiran tottele-
vaisuustarkastuksen vaatimukset.

112 §

Vastaavan hoitajan sijaiseen, väliaikaiseen
vastaavaan hoitajaan sekä väliaikaiseen

vartijaan sovellettavat säännökset

Mitä tässä laissa säädetään vastaavasta hoi-
tajasta, koskee vastaavan hoitajan sijaista ja
väliaikaista vastaavaa hoitajaa.

Mitä tässä laissa säädetään vartijasta, kos-
kee väliaikaista vartijaa.

11 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

113 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2017.

Tällä lailla kumotaan yksityisistä turvalli-
suuspalveluista annettu laki (282/2002).

114 §

Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat
siirtymäsäännökset

Se, jolla tämän lain voimaan tullessa on
tällä lailla kumotussa yksityisistä turvalli-
suuspalveluista annetussa laissa tarkoitettu
vartioimisliikelupa, voi kuuden kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta Poliisihallituk-
selle tekemällään ilmoituksella ilmoittaa jat-
kavansa toimintaansa turvallisuusalan elin-
keinoluvan haltijana. Poliisihallitus myöntää

tällöin turvallisuusalan elinkeinoluvan varti-
oimisliikeluvan haltijalle maksutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vartioi-
misliikkeen vastaavaksi hoitajaksi ennen tä-
män lain voimaantuloa hyväksytty henkilö
voi jatkaa 1 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan vastaavana hoitajana ilman eri ilmoi-
tusta. Vastaavan hoitajan ei tällöin ole tehtä-
vässä jatkaakseen suoritettava 77 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna siirty-
mäaikana vartioimisliikeluvan haltijaan so-
velletaan tämän lain 6 ja 7 luvun säännöksiä.

Vartioimisliikelupaa sekä vastaavaksi hoi-
tajaksi hyväksymistä koskevaan asiaan, joka
on tullut vireille ennen tämän lain voimaantu-
loa, sovelletaan lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Vartioimisliikelu-
van sijasta hakijalle myönnetään turvallisuus-
alan elinkeinolupa.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa voi
ilman lupaa harjoittaa lain 24 §:ssä tarkoitet-
tua lupaa edellyttävää järjestyksenvalvojatoi-
mintaa tai 60 §:ssä tarkoitettua lupaa edellyt-
tävää turvasuojaustoimintaa, on voidakseen
jatkaa toimintaansa haettava turvallisuusalan
elinkeinolupaa kahden vuoden kuluessa lain
voimaantulosta. Järjestyksenvalvojatoimin-
nan tai turvasuojaustoiminnan harjoittaja saa
tällöin jatkaa toimintaansa, kunnes luvan
myöntämistä koskeva asia on ratkaistu.

115 §

Muut siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu
vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyk-
senvalvojakouluttajaksi, voimankäyttökoulut-
tajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on
ehtoineen ja rajoituksineen voimassa hyväk-
symisen voimassaoloajan. Aikaisemmin voi-
mankäyttökouluttajaksi erityisen voiman-
käyttökoulutuksen ampuma-asetta koskevaan
osioon ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi
hyväksytty henkilö voi toimia ennen lain voi-
maantuloa annetun hyväksymispäätöksen
mukaisesti tässä laissa tarkoitettuna asekou-
luttajana.

Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjes-
tyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttö-
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kouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksy-
mistä koskevaan asiaan, joka on tullut vireille
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan

lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2015
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