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poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 ja 18 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 1 luvun

2 §:n 8 kohta ja 18 luvun 2 §,
sellaisena kuin niistä on 1 luvun 2 §:n 8 kohta laissa 807/2011, sekä
lisätään 1 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 807/2011, uusi 9 kohta sekä 1 lukuun

uusi 5—7 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

8) vartijalla poliisilaitoksen palveluksessa
olevaa virkasuhteista vartijaa ja ylivartijaa;

9) etävalvonnalla teknistä valvontaa, jossa
säilytystilaa teknisellä valvonnalla valvova
henkilö on muualla kuin sen säilytystilan alu-
eella, jota hän valvoo.

5 §

Sopimus vartijan tehtävissä avustamisesta

Poliisilaitos voi sopia tässä laissa tarkoitet-
tujen vartijan tehtävien hoitamisessa avusta-
misesta yksityisistä turvallisuuspalveluista
annetussa laissa (1085/2015) tarkoitetun tur-
vallisuusalan elinkeinoluvan haltijan kanssa,

jolla on taloudelliset ja toiminnalliset edelly-
tykset toteuttaa tämän lain 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja toimeksiantoja.

Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija
rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan
tai sopimuksen edellytykset lakkaavat, polii-
silaitos voi purkaa sopimuksen.

6 §

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
palveluksessa olevan määrääminen vartijan

tehtävään

Poliisilaitos voi 5 §:ssä tarkoitetun sopi-
muksen mukaisesti määrätä turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan
hoitamaan tilapäisesti tässä laissa tarkoitettua
vartijan tehtävää säilytystilassa, jos tehtävän
hoitaminen muulla tavalla ei ole säilytystilan
sijainnin tai säilytettävien suuren määrän
vuoksi tarkoituksenmukaista. Turvallisuusalan
elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa
voidaan käyttää vartijan tehtävässä vain niin
kauan kuin se on vartiointitehtävien asianmu-
kaisen hoitamisen vuoksi välttämätöntä.
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Säilytystilassa tulee olla 1 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa läsnä poliisilaitokseen
virkasuhteessa oleva säilytystilan toiminnan
ohjauksesta ja valvonnasta vastaava henkilö.
Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, jos säilytys-
tilassa ei vapautensa menettäneinä ole muita
kuin päihtyneiden käsittelystä annetun lain
(461/1973) 1 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä.
Poliisilaitoksen on tällöin valvottava säilytys-
tilaa etävalvonnalla.

Vartijan tehtävään voidaan määrätä vain
henkilö:

1) jonka hyväksyminen yksityisistä turval-
lisuuspalveluista annetussa laissa tarkoite-
tuksi vartijaksi on voimassa;

2) joka on suorittanut hyväksytysti tehtä-
vän edellyttämän koulutuksen (säilytystilojen
erityiskoulutus);

3) jolla on turvallisuusselvityslain
(726/2014) 48 §:ssä tarkoitetun turvallisuus-
rekisterin mukaan voimassa oleva turvalli-
suusselvitys tai turvallisuusselvitystodistus; ja

4) jota voidaan muutoinkin pitää tehtä-
vään sopivana.

Jos tehtävään määrätty ei enää täytä 3 mo-
mentissa säädettyjä edellytyksiä tai on toimi-
nut tehtävässään olennaisesti lainvastaisesti,
poliisilaitoksen on peruutettava antamansa
määräys.

7 §

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
palveluksessa olevan vartijan asema

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan
palveluksessa oleva henkilö toimii tässä
laissa tarkoitettuja vartijan tehtäviä suoritta-
essaan poliisin apuna ja välittömässä valvon-
nassa ja ohjauksessa ja on velvollinen nou-

dattamaan poliisin toimintavaltansa rajoissa
antamia käskyjä.

Henkilöä pidetään hänen suorittaessaan
tässä laissa tarkoitettuja vartijan tehtäviä tai
käyttäessään tämän lain mukaisia valtuuksi-
aan rikoslain (39/1889) 40 luvun 11 §:n 5
kohdassa tarkoitettuna julkista valtaa käyttä-
vänä henkilönä.

Tässä pykälässä tarkoitetun vartijan vaiti-
olovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) 23 §:ssä säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään vartijan virka-
tehtävästä, koskee myös tässä pykälässä tar-
koitetun vartijan tehtävää.

Tässä pykälässä tarkoitetulla vartijalla ei
ole käyttöoikeutta henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 2 lu-
vussa tarkoitettuihin poliisin tietojärjestel-
miin eikä muihinkaan viranomaistarkoituksia
varten perustettuihin rekistereihin tai tietojär-
jestelmiin.

18 luku

Erinäiset säännökset

2 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun vartijan
koulutuksesta ja asusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2017.
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