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L a k i

N:o 98

Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Addis Abebassa 23 päivänä helmikuuta

2006 Suomen tasavallan ja Etiopian demo-
kraattisen liittotasavallan välillä sijoitusten
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-

räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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UaVM 15/2006
EV 262/2006
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L a k i

N:o 99

Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön
oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinsti-
tuutin välisen instituutin ja sen henkilöstön
oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja va-
pauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-

massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 199/2006
UaVM 16/2006
EV 261/2006
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L a k i

N:o 100

poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 1 §:n 2

ja 3 momentti, 4, 5, 6 ja 8 §, 9 §:n 3 momentti, lailla 69/2005 kumotun 12 §:n edellä oleva
väliotsikko ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 ja 3 momentti laissa 679/2002, 4 § osaksi laeissa 778/1997
ja 779/1997, 5 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 6 § laissa 156/1996 ja mainitussa laissa
679/2002, 8 § osaksi mainituissa laeissa 156/1996, 778/1997 ja 679/2002 sekä kumotun 12 §:n
edellä oleva väliotsikko mainitussa laissa 778/1997 ja 13 § laissa 676/2006, sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 69/2005 kumotun 12 §:n tilalle uusi 12 § seuraavasti:

1 §

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt

— — — — — — — — — — — — —
Lääninhallituksen alainen paikallishallinto-

viranomainen on kihlakunnan poliisilaitos lu-
kuun ottamatta Helsingin kihlakunnan polii-
silaitosta.

Sisäasiainministeriön alaisia valtakunnalli-
sia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, suoje-
lupoliisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alai-
sena toimii Poliisiammattikorkeakoulu, Polii-
sin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallinto-
keskus sekä paikallishallintoviranomaisena
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Poliisin ylijohto

Poliisin ylijohtona toimii sisäasiainministe-
riön poliisiosasto.

Poliisin ylijohdon tehtävänä on:
1) suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa

poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja koko
maassa;

2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kan-
salaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuu-
desta ja laadusta maan eri osissa;

3) päättää paikallispoliisin ja muiden polii-
siyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta;

4) huolehtia muista sille säädetyistä tai
määrätyistä tehtävistä.

5 §

Poliisin lääninjohto

Poliisin lääninjohtona toimii lääninhalli-
tuksen poliisiosasto tai poliisitoimisto.

Poliisin lääninjohdon tehtävänä on:
1) suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa

poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja lää-
nissä;
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2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kan-
salaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuu-
desta ja laadusta läänin alueella;

3) hyväksyä asianomaisten yksiköiden
kanssa neuvoteltuaan alaistensa yksiköiden
tulostavoitteet sekä poliisin palvelujen tasa-
puolista saatavuutta ja laatua koskevat tavoit-
teet sisäasiainministeriön lääninjohdolle aset-
tamien tulostavoitteiden sekä palvelujen tasa-
puolista saatavuutta ja laatua koskevien ta-
voitteiden ja toimintalinjojen perusteella sekä
päättää yksiköille osoitettavista määrära-
hoista sisäasiainministeriön lääninjohdolle
osoittaman määrärahan puitteissa;

4) päättää kihlakunnan poliisilaitosten yh-
teistoiminnasta läänissä;

5) huolehtia muista sille säädetyistä tai
määrätyistä tehtävistä.

6 §

Paikallispoliisi

Paikallinen poliisitoimi järjestetään kihla-
kunnittain siten, että kihlakunnan poliisilai-
toksen toimialueena on yksi tai useampi kih-
lakunta. Kihlakunnan poliisilaitos vastaa
myös poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten
palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja
laadusta toimialueellaan. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään kihlakunnan poliisilai-
toksista, joiden toimialueena on useampi kih-
lakunta. Kihlakunnan poliisilaitoksella voi
olla palvelutoimistoja. Sisäasiainministeriö
päättää kihlakunnan poliisilaitoksen sekä sen
palvelutoimistojen sijaintipaikoista.

Muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos,
jonka toimialueena on useampi kihlakunta,
tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiir-
teet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laa-
juus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja alue-
jaotuksen vaikutus viranomaisen kielilain
(423/2003) 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen
asemaan. Poliisilaitoksen muodostamisen yh-
teydessä lakkautettavien poliisilaitosten hen-
kilöstö siirtyy ja virat siirretään perustetta-
vaan kihlakunnan poliisilaitokseen. Viran
siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostu-
musta. Lakkaavien kihlakunnan poliisilaitos-
ten poliisipäällikön virat lakkautetaan ja pe-
rustetaan uusi kihlakunnan poliisilaitoksen
poliisipäällikön virka. Täytettäessä edellä

mainittua kihlakunnan poliisilaitoksen polii-
sipäällikön virkaa ensi kertaa virka saadaan
täyttää sitä haettavaksi julistamatta. Lak-
kautettavan poliisipäällikön viran haltija si-
joitetaan uudelleen ammattitaitoansa ja kyky-
änsä vastaaviin tehtäviin.

Kelpoisuusvaatimuksena kihlakunnan po-
liisipäällikön virkaan on oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulu-
tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväaluee-
seen ja hallinnonalan toimintaan sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus.

8 §

Yhteistoiminta

Poliisin lääninjohto voi poliisitoiminnan
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi asian-
omaisia poliisilaitoksia ja alueen kuntia kuul-
tuaan määrätä kihlakunnan poliisilaitokset
hoitamaan tehtäviä yhteistoiminnassa. Jos
kihlakunnan poliisilaitokset kuuluvat eri lää-
neihin tai yhteistoiminnassa on mukana Hel-
singin kihlakunnan poliisilaitos, päätöksen
yhteistoiminnasta tekee poliisin ylijohto.

Poliisin ylijohto voi poliisitoiminnan tar-
koituksenmukaiseksi järjestämiseksi asian-
omaisia poliisiyksikköjä kuultuaan määrätä
kihlakunnan poliisilaitoksen ja muun polii-
siyksikön hoitamaan tehtäviä yhteistoimin-
nassa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua yh-
teistoimintaa koskevassa päätöksessä tulee
määrätä päällikkö johtamaan yhteistoimin-
nassa hoidettavia tehtäviä ja muut johtosuh-
teet sekä antaa tarvittaessa tarkempia mää-
räyksiä yhteistoiminnan järjestämiseksi.

9 §

Keskusrikospoliisi

— — — — — — — — — — — — —
Poliisin lääninjohdolla on oikeus yksittäis-

tapauksessa määrätä tutkintajärjestelyistä
keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin kes-
ken läänissä. Tutkintajärjestelyistä keskusri-
kospoliisin ja Helsingin kihlakunnan poliisi-
laitoksen kesken määrää kuitenkin poliisin
ylijohto.
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Poliisiammattikorkeakoulu

12 §

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulussa annetaan
poliisialan ammattikorkeakoulutusta, poliisin
jatko- ja täydennyskoulutusta sekä poliisin
peruskoulutusta. Poliisiammattikorkeakou-
lusta sekä poliisikoulutuksesta säädetään tar-
kemmin poliisikoulutuksesta annetussa laissa
(68/2005).

13 §

Poliisin tekniikkakeskus

Poliisin tekniikkakeskuksen perustehtä-
vänä on hankkia, ylläpitää ja kehittää poliisin
kalustoa, välineitä ja varusteita.

Poliisin tekniikkakeskus voi hankkia, yllä-
pitää ja kehittää myös muiden valtion ja kun-
nan turvallisuusviranomaisten kalustoa, väli-
neitä ja varusteita sekä muidenkin valtion ja
kunnan viranomaisten turvakalustoa, -väli-
neitä ja -varusteita.

Jos viranomaisjärjestelmään liittyvä julki-
nen hallintotehtävä on annettu muulle kuin
viranomaiselle, Poliisin tekniikkakeskus voi
hankkia, ylläpitää ja kehittää myös tällaisen

tehtävän hoitamiseen liittyvää kalustoa, väli-
neitä ja varusteita.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007. Tämän lain 1 §:n 3 momentti ja
12 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2008.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Tämän lain 12 §:n tullessa voimaan nykyi-
nen Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisi-
koulu lakkaavat. Nykyisen Poliisiammatti-
korkeakoulun ja Poliisikoulun henkilöstö siir-
tyy ja virat siirretään 12 §:ssä tarkoitettuun
uuteen Poliisiammattikorkeakouluun. Viran
siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostu-
musta. Uuteen Poliisiammattikorkeakouluun
perustettavat virat voidaan ensimmäisellä
kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta,
jos virkaan nimitetään Poliisiammattikorkea-
koulun tai Poliisikoulun palveluksessa oleva
virkamies.

Nykyinen Poliisiammattikorkeakoulun
rehtorin virka ja Poliisikoulun johtajan virka
lakkautetaan ja perustetaan uuden Poliisiam-
mattikorkeakoulun rehtorin virka. Lakkautet-
tavien virkojen haltijat pyritään sijoittamaan
uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä vas-
taaviin tehtäviin.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 101

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain

(282/2002) 20 §:n 1 momentin 2 kohta, 24 §:n 1 momentin 2 kohta, 25 §:n 1 momentti, 29 §:n
2 momentti ja 31 §:n 2 momentin 1 kohta seuraavasti:

20 §

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen

Vastaavaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä
vartioimisliikkeen harjoittaja tai vartioimis-
liikkeen palveluksessa oleva, joka:
— — — — — — — — — — — — —

2) on hyväksytysti suorittanut sisäasiain-
ministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset
täyttävät, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain (631/1998) mukaisen turvalli-
suusvalvojan tai sitä vastaavan erikoisammat-
titutkinnon osat, jotka sisältävät ainakin var-
tioimisliiketoimintaan sekä turvallisuuslain-
säädäntöön liittyvät opetusaiheet sisältävän
koulutuksen (vastaavan hoitajan koulutus);
sekä
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Vartijaksi hyväksyminen

Vartijaksi voidaan hyväksyä se, joka:
— — — — — — — — — — — — —

2) on hyväksytysti suorittanut sisäasiain-
ministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset
täyttävät, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain mukaisen vartijan tai sitä vastaa-
van ammattitutkinnon osat, jotka sisältävät
ainakin vartiointialaan, vartioimisliiketoimin-
taan, vartijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin
sekä vartijan tehtäviin liittyvät opetusaiheet
sisältävän koulutuksen (vartijan peruskoulu-
tus); sekä
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen

Se, joka ei ole saanut vartijan peruskoulu-
tusta, voidaan 24 §:n 1 momentin 1 ja 3
kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä
hyväksyä toimimaan vartijana yhden kalente-
rivuoden aikana enintään neljä kuukautta (vä-
liaikainen vartija), jos hän on hyväksytysti
suorittanut sisäasiainministeriön asetuksella
säädetyt vaatimukset täyttävät, ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen
vartijan tai sitä vastaavan ammattitutkinnon
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osat, jotka sisältävät perustiedot 24 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetuista opetusai-
heista (väliaikaisen vartijan koulutus).
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Voimankäyttövälineiden kantaminen

— — — — — — — — — — — — —
Ampuma-asetta, kaasusumutinta ja tele-

skooppipatukkaa saa kantaa ainoastaan var-
tija, joka on saanut sisäasiainministeriön ase-
tuksella säädetyt vaatimukset täyttävän erityi-
sen voimankäyttökoulutuksen ja osoittanut
vuosittain, että hänellä on riittävä ampuma-
aseen käsittelytaito ja ampumistaito. Väliai-
kainen vartija ei saa kantaa ampuma-asetta.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Koiran mukana pitäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos koiran pitäminen vartioimistehtävässä

on tarpeen, vartija saa pitää tehtävissä muka-
naan yhtä koiraa:

1) joka on hyväksytysti suorittanut sisä-
asiainministeriön asetuksella säädetyt vaati-
mukset täyttävän tottelevaisuustarkastuksen;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 102

järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 7 §:n

3 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 622/2003, sekä
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 7 momentti

seuraavasti:

7 §

Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja
säilössäpito

— — — — — — — — — — — — —
Jos kiinni otettua ei voida viipymättä luo-

vuttaa poliisille, järjestyksenvalvojalla on po-
liisin suostumuksella oikeus pitää hänet säi-
lössä enintään neljä tuntia kiinniottamisesta,

kuitenkin enintään siihen asti, kun tilaisuus
on päättynyt ja yleisö poistunut tai kun kiin-
niottamisen peruste on muutoin lakannut.
— — — — — — — — — — — — —

Kiinni otetun säilössäpidosta säädetään tar-
kemmin sisäasiainministeriön asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 103

poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 1 §:n

otsikko ja 2 momentti, 2 §, 3 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n otsikko
ja 2 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7, 8 ja 10—12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §:n 1 ja 3
momentti, 15 ja 16 §, 17 §:n 1 ja 2 momentti, 18 ja 20 §, 21 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti
sekä 22—24 § seuraavasti:

1 §

Poliisikoulutuksen vastuuyksikkö

— — — — — — — — — — — — —
Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisin

valtakunnallisen koulutuksen järjestämisestä
sekä tutkimustoiminnasta.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävät

Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisi-
koulutukseen rekrytoinnista, tutkintoa suorit-
tamaan otettavien opiskelijavalinnoista, polii-
sin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitok-
sessa annettavasta täydennyskoulutuksesta
sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnasta. Poliisiammattikorkea-
koulu järjestää edellä mainittuihin tutkintoi-
hin liittyvää koulutusta, ammatillisia erikois-
tumisopintoja, laadun kehittämiseen liittyvää
koulutusta sekä muuta turvallisuusalan kou-
lutusta.

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava
poliisipäällystötutkinto on poliisialan ammat-
tikorkeakoulututkinto. Tutkinnon ja siihen
liittyvän opetuksen osalta noudatetaan tässä
laissa säädetyn lisäksi soveltuvin osin, mitä
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tai sen
nojalla säädetään.

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on
vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun
toiminnan laatutasosta ja kehittämisestä sekä
osallistua määräajoin ulkopuoliseen arvioin-
tiin.

3 §

Poliisiammattikorkeakoulun hallitus

Poliisiammattikorkeakoululla on hallitus,
jonka jäsenet ja varajäsenet poliisin ylijohto
nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Halli-
tuksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksitoista muuta jäsentä sekä kullakin
heistä henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen tehtävänä on seurata Polii-
siammattikorkeakoulun toimintaa ja tehdä
esityksiä toiminnan ja siinä annettavan koulu-
tuksen kehittämiseksi sekä ratkaista hallituk-
sen käsiteltäviksi säädetyt oikaisuvaatimuk-
set.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Hallituksen päätöksentekomenettely

— — — — — — — — — — — — —
Hallitus ratkaisee asiat esittelystä. Asiat

ratkaistaan erimielisyyden sattuessa äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee
ratkaisuksi se mielipide, johon puheenjohtaja
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on yhtynyt, koulutuksesta erottamista, opis-
kelun keskeyttämistä ja varoitusta koskevassa
asiassa kuitenkin lievempi kanta.

5 §

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija

— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa ase-

tuksissa opiskelijalla tarkoitetaan sekä polii-
sikokelasta että muuta Poliisiammattikorkea-
koulussa opiskelevaa.

6 §

Opiskelijaksi ottaminen poliisin perus-
tutkintokoulutukseen

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee opiske-
lijat poliisin perustutkintokoulutukseen.
— — — — — — — — — — — — —

Poliisiammattikorkeakoulu voi erityisistä
syistä myöntää poikkeuksen 2 momentin 1 ja
2 sekä 5 kohdassa säädetyistä vaatimuksista.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Päihdetestaus

Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeu-
tuva on velvollinen osallistumaan terveyden-
huollon ammattihenkilön ja laboratoriohenki-
lökunnan tekemään päihdetestiin ennen pe-
rustutkintokoulutukseen hyväksymistä. Polii-
sin perustutkintoa suorittava on velvollinen
Poliisiammattikorkeakoulun määräyksestä
osallistumaan päihdetestiin myös perustutkin-
tokoulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun
aikana, jos on perusteltua aihetta epäillä, että
poliisikokelas tai harjoittelua suorittava esiin-
tyy päihtyneenä koulutuksessa tai harjoitte-
luun liittyvässä työssä.

Päihdetestistä saatu tieto on terveydentila-
tieto. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi
luovuttaa Poliisiammattikorkeakoululle kir-
jallisen johtopäätöksen päihdetestistä. Tätä
tietoa saavat Poliisiammattikorkeakoulussa
käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat
taikka tekevät päätöksen oppilasvalinnasta
taikka perustutkintokoulutuksesta erottami-
sesta. Poliisiammattikorkeakoulun on säily-

tettävä terveydentilatiedot erillään muista ke-
räämistään henkilötiedoista.

8 §

Opiskelijaksi ottaminen muuhun tutkinto-
koulutukseen

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee polii-
sin jatkotutkintojen opiskelijat poliisin ylijoh-
don vahvistamien valintaperusteiden mukai-
sesti sekä opiskelijat vastuullaan olevaan po-
liisihallinnon ulkopuoliseen turvallisuusalan
koulutukseen.

Poliisialan ammattikorkeakoulutuksen
opiskelijavalintoihin ei sovelleta ammattikor-
keakoulujen yhteishakujärjestelmästä annet-
tua valtioneuvoston asetusta (353/2003).

10 §

Opiskeluaika

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan tu-
lee suorittaa tutkintokoulutuksen opinnot
opetussuunnitelmassa määritellyssä enim-
mäisajassa voimassa olevan opetussuunnitel-
man mukaisesti.

Poliisiammattikorkeakoulu voi opiskelijan
pyynnöstä siirtää tämän opiskeluoikeutta sii-
hen saakka, kunnes kyseinen koulutus seu-
raavan kerran aloitetaan, kuitenkin enintään
yhdellä vuodella.

11 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opinto-
jaan opetussuunnitelmassa määritellyssä
enimmäisajassa, menettää opiskeluoikeu-
tensa, jollei Poliisiammattikorkeakoulu eri-
tyisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa
opintojen loppuun saattamiseen.

12 §

Opiskelun keskeyttäminen

Poliisiammattikorkeakoulu voi keskeyttää
opiskelijan hakemuksesta tämän opiskelun
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enintään kahden vuoden määräajaksi. Polii-
siammattikorkeakoulu voi omasta aloittees-
taan keskeyttää opiskelijan opiskelun kerral-
laan enintään yhden vuoden määräajaksi pit-
käaikaisen sairauden vuoksi tai jos opiskelija
ei kykene suorittamaan opintojaan hyväksy-
tysti opetussuunnitelman mukaisesti taikka
opiskelijaan kohdistuvan rikoksen esitutkin-
nan ajaksi tai muusta vastaavasta painavasta
syystä.

Opiskelun keskeyttämistä koskeva päätös
voidaan panna heti täytäntöön, jollei Polii-
siammattikorkeakoulu tai hallinto-oikeus toi-
sin määrää.

Poliisiammattikorkeakoulu päättää opiske-
lijan aikaisempien opintojen hyväksiluetta-
vuudesta opiskelijan tullessa jatkamaan opin-
tojaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettua ai-
kaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei las-
keta opintojen enimmäisaikaan.

13 §

Varoitus ja huomautus

Poliisiammattikorkeakoulu voi antaa opis-
kelijalle kirjallisen varoituksen, jos tämä:

1) on koulutuksen aikana käyttäytynyt po-
liisin arvolle sopimattomalla tavalla;

2) on laiminlyönyt opetukseen osallistumi-
sen; tai

3) on rikkonut Poliisiammattikorkeakoulun
järjestyssääntöä.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tetussa tapauksessa Poliisiammattikorkea-
koulu voi antaa kirjallisen varoituksen sijaan
suullisen huomautuksen, jos sen katsotaan
teon moitittavuus huomioon ottaen olevan
riittävä seuraamus.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Koulutuksesta erottaminen

Poliisiammattikorkeakoulu voi erottaa Po-
liisiammattikorkeakoulun opiskelijan koulu-
tuksesta, jos tämä:

1) on antanut koulutukseen pyrkiessään
sellaisen väärän tai harhaanjohtavan tiedon

taikka salannut sellaisen itseään koskevan
seikan, joka olisi estänyt hänen valintansa
opiskelijaksi;

2) on syyllistynyt koulutuksen aikana sel-
laiseen rikokseen, joka osoittaa sopimatto-
muutta poliisimiehen virkaan taikka muutoin
käyttäytynyt poliisin arvolle sopimattomalla
tavalla eikä kirjallista varoitusta ole pidettävä
riittävänä seuraamuksena;

3) poliisin perustutkintoa suorittaessaan
kieltäytyy 7 §:ssä tarkoitetusta päihdetestauk-
sesta taikka antaa päihteiden väärinkäytön
osoittavan näytteen;

4) ei jatka opiskeluaan 12 §:ssä tarkoitetun
määräajan päätyttyä taikka perusteita perus-
tutkintokoulutuksen jatkamiselle ei enää ole;

5) laiminlyö toistuvasti taikka olennaisella
tavalla opetukseen osallistumisen; tai

6) on toistuvasti taikka olennaisella tavalla
rikkonut Poliisiammattikorkeakoulun järjes-
tyssääntöä.
— — — — — — — — — — — — —

Erottamista koskeva päätös voidaan panna
heti täytäntöön, jollei Poliisiammattikorkea-
koulu tai hallinto-oikeus toisin määrää. Jos
koulutuksesta erottamista koskeva päätös ku-
motaan, Poliisiammattikorkeakoulu päättää
opiskelijan siihen mennessä suorittamien
opintojen hyväksiluettavuudesta myöhemmin
vastaavien opintojen yhteydessä.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Menettely opiskeluoikeuden menettämistä ja
opiskelun keskeyttämistä koskevassa asiassa,

kurinpitoasiassa sekä huomautusta
annettaessa

Poliisiammattikorkeakoulun on kuultava
opiskelijaa ennen kuin se päättää 11 §:ssä
tarkoitetusta opiskeluoikeuden menettämi-
sestä. Poliisiammattikorkeakoulun on myös,
ennen kuin se päättää 12 §:ssä tarkoitetusta
opiskelun keskeyttämisestä, 13 §:ssä tarkoite-
tusta huomautuksen tai varoituksen antami-
sesta taikka 14 §:ssä tarkoitetusta koulutuk-
sesta erottamisesta, yksilöitävä toimenpitee-
seen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava
opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen
selvitys.
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16 §

Opiskelijoiden osallistuminen poliisitehtäviin
ja muihin määrättyihin tehtäviin

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija on
velvollinen suorittamaan Poliisiammattikor-
keakoulun määräyksestä koulutukseen liitty-
vinä harjoituksina poliisille kuuluvia tehtäviä
muun poliisiyksikön apuna.

Jos valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi
tai valtakunnallisen poliisitoiminnallisen eri-
tyistilanteen hoitamiseksi on tarpeen, poliisin
ylijohto voi määrätä Poliisiammattikorkea-
koulussa opiskelevia poliisimiehiä, jotka ovat
saaneet riittävän peruskoulutuksen, suoritta-
maan myös muita kuin koulutukseen liittyviä
poliisille kuuluvia tehtäviä.

Poliisikokelaan ja muun Poliisiammatti-
korkeakoulussa opiskelevan poliisimiehen
poliisivaltuuksista on 1 ja 2 momentissa tar-
koitettua tehtävää suoritettaessa voimassa,
mitä poliisilain (493/1995) 7 §:ssä säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tehtävää
suorittavan sellaisen opiskelijan, joka ei ole
poliisimies, valtuuksista on voimassa, mitä
poliisilain 46 §:ssä poliisimiestä avustavan
henkilön valtuuksista säädetään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä
suorittaessaan opiskelijat toimivat rikoslain
(39/1889) 40 luvun 11 §:n 5 kohdan a ala-
kohdan mukaan rikosoikeudellisessa virka-
vastuussa.

Poliisiammattikorkeakoulu voi määrätä po-
liisin perustutkintoa opiskelevan suoritta-
maan koulutuksen aikana päivystystehtäviä ja
muita vastaavia opintoihin liittyviä poliisi-
koulutuksellisia tehtäviä.

17 §

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija ei
saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää si-
sältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä
olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan koulu-
tuksen yhteydessä tietoonsa saamaa seikkaa,
josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa
ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun koulutus
tai toiminta viranomaisessa on päättynyt.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija ei
saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi
tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Poliisiammattikorkeakoulussa annettu vir-
katutkintoon johtava opetus on opiskelijalle
maksutonta.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan
opintososiaalisista eduista säädetään sisä-
asiainministeriön asetuksella. Sisäasiainmi-
nisteriön asetuksella määritellyt terveyden-
huollon kustannukset korvataan vain siltä
osin kuin hoidon tarve on ilmennyt lähiope-
tusjakson aikana eikä opiskelijalla ole oikeut-
ta kustannusten korvaukseen muulla perus-
teella.

20 §

Muutoksenhaku

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijava-
lintaa koskevaan päätökseen tyytymätön voi
vaatia siihen oikaisua Poliisiammattikorkea-
koulun hallitukselta 14 päivän kuluessa va-
linnan julkistamisesta. Poliisiammattikorkea-
koulun opiskeluoikeuden menettämistä, opis-
kelun keskeyttämistä, varoituksen antamista
tai koulutuksesta erottamista koskevaan pää-
tökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua
Poliisiammattikorkeakoulun hallitukselta 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Opintosuoritusten arviointiin ja aikaisem-
pien taikka muualla suoritettujen opintojen
hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyy-
tymätön opiskelija voi vaatia siihen oikaisua
Poliisiammattikorkeakoululta 14 päivän kulu-
essa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdolli-
suus saada arvioinnin tulokset ja arviointipe-
rusteiden soveltaminen omalta osaltaan tie-
toonsa. Poliisiammattikorkeakoulun oikaisu-
vaatimuksesta antamaan päätökseen ei saa
hakea valittamalla muutosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun oikaisu-
vaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan
valittamalla muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
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oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

21 §

Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssääntö

Poliisiammattikorkeakoululla on järjestys-
sääntö, jonka Poliisiammattikorkeakoulu an-
taa. Siinä voidaan antaa opiskeluyhteisön tur-
vallisuuden ja viihtyvyyden kannalta tarpeel-
lisia määräyksiä:

1) käytännön järjestelyistä ja käyttäytymi-
sestä Poliisiammattikorkeakoulussa, sen alu-
eella, asuntolassa sekä suoritettaessa koulu-
tukseen liittyviä tehtäviä ja harjoituksia;

2) aseistuksesta;
3) Poliisiammattikorkeakoulun omaisuu-

den käsittelystä;
4) oleskelusta ja liikkumisesta Poliisiam-

mattikorkeakoulussa ja sen alueella sekä
asuntolassa.
— — — — — — — — — — — — —

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat ja
henkilökunta ovat Poliisiammattikorkeakou-
lussa, sen alueella taikka asuntolassa olles-
saan samoin kuin suorittaessaan koulutuk-
seen liittyviä tehtäviä, harjoituksia ja tutustu-
miskäyntejä velvollisia noudattamaan järjes-
tyssääntöä.

22 §

Opetussuunnitelma

Poliisin ylijohto vahvistaa Poliisiammatti-
korkeakoulun hallituksen esityksestä tutkin-
tokoulutuksen ja vähintään 30 opintoviikon
erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelman.

Muun koulutuksen opetussuunnitelmat vah-
vistaa Poliisiammattikorkeakoulu. Opetus-
suunnitelma sisältää määräykset opintojen ta-
voitteista, käsiteltävistä asiakokonaisuuksista,
opintojen laajuudesta, opintojen suorittami-
sen enimmäisajasta, opetusmuodoista, ope-
tuksen ja harjoittelun määrästä, muiden opin-
tojen hyväksiluettavuudesta sekä vaaditta-
vista suorituksista.

23 §

Opetus- ja tutkintokielet

Poliisiammattikorkeakoulun opetus- ja tut-
kintokieli on suomi tai ruotsi. Poliisiammatti-
korkeakoulu päättää muun opetus- ja tutkin-
tokielen käyttämisestä opetuksessa ja opinto-
suorituksissa.

24 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä Poliisiammattikorkea-
koulun virkamiesten tehtävistä, suoritetta-
vista tutkinnoista ja annettavasta muusta kou-
lutuksesta, opiskelijaksi hyväksymismenette-
lystä, opiskelun keskeyttämistä ja opiskelijan
erottamista koskevasta menettelystä sekä Po-
liisiammattikorkeakoulun neuvottelukunnista
ja ohjesäännöstä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 104

järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 9 a,

10 a ja 10 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 9 a § laissa 285/2002 sekä 10 a ja 10 b § laissa 622/2003,
muutetaan 2, 10 ja 11—14 §,
sellaisina kuin niistä ovat 10 § viimeksi mainitussa laissa sekä 11 ja 13 § osaksi viimeksi

mainitussa laissa ja 12 § osaksi laissa 847/2006, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a ja 15—29 §, seuraavasti:

2 §

Järjestyksenvalvojan tehtävä ja toimialue

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää
järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia
ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai sillä
alueella, jonne hänet on 1 §:n 1 momentissa
mainitun säädöksen nojalla asetettu järjestyk-
senvalvojaksi (toimialue).

Järjestyksenvalvojan on toimittava laissa ja
asetuksessa annettujen säännösten mukaisesti
ja noudatettava poliisin sekä pelastus- ja mui-
den viranomaisten etukäteen tai tilaisuuden
aikana antamia käskyjä ja määräyksiä.

2 a §

Järjestyksenvalvojaksi asettaminen ja
järjestyksenvalvojana toimiminen

Järjestyksenvalvojaksi saadaan asettaa teh-
tävään suostuva henkilö, jolla on poliisin
myöntämä voimassa oleva hyväksyminen jär-
jestyksenvalvojaksi.

Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon
ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuu-
den toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hy-
väksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumis-
lain mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen tai
saman järjestäjän samassa paikassa järjestä-

miin saman luonteisiin tilaisuuksiin enintään
neljäksi kuukaudeksi yhden vuoden aikana
myös henkilön, joka täyttää pelkästään 12 §:n
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edelly-
tykset. Tällaisella järjestyksenvalvojalla ei
ole 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä toimi-
valtuuksia. Tilaisuudessa, johon asetetaan
tässä momentissa tarkoitettu järjestyksenval-
voja, tulee aina olla myös riittävä määrä jär-
jestyksenvalvojia, jotka täyttävät 12 §:n 2 tai
3 momentissa säädetyt edellytykset.

Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työtur-
vallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos
voi edellyttää, että järjestyksenvalvojana saa
toimia vain 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun koulutuksen lisäksi sisäasiainmi-
nisteriön määrittämät vaatimukset täyttävän
voimankäytön lisäkoulutuksen (järjestyksen-
valvojan voimankäytön lisäkoulutus) hyväk-
sytysti suorittanut.

Poliisimies tai rajavartiomies taikka tulli-
valvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava
tullimies ei saa toimia järjestyksenvalvojana.

10 §

Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen

Järjestyksenvalvojan sallitut voimankäyt-
tövälineet ovat ampuma-aselain (1/1998)
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11 §:ssä tarkoitettu kaasusumutin sekä käsi-
raudat, muoviset siteet ja enintään 70 sentti-
metriä pitkä patukka.

Järjestyksenvalvoja ei saa kantaa järjestyk-
senvalvontatehtävässä voimankäyttövälinettä
tarpeettomasti. Kaasusumutinta saa kantaa ai-
noastaan järjestyksenvalvoja, joka on suorit-
tanut yksityisistä turvallisuuspalveluista an-
netun lain 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun
vartioimistehtävissä tapahtuvan kaasusumut-
timen kantamisen mahdollistavan koulutuk-
sen. Tämä lain 2 a §:n 2 momentin perus-
teella järjestyksenvalvojaksi hyväksytty ei
saa kantaa tehtävissään voimankäyttöväli-
neitä.

Järjestyksenvalvojan on kannettava voi-
mankäyttövälineitä asunsa alla siten, että ne
eivät ole muiden havaittavissa. Jos voiman-
käyttövälineiden kantaminen asun alla ei ole
mahdollista, niitä saadaan kantaa vyöhön
kiinnitettävissä umpikoteloissa. Patukkaa saa
kantaa siltä osin näkyvissä kuin sen kantami-
nen asun alla tai umpikotelossa ei sen koon
vuoksi ole mahdollista.

11 §

Koiran mukana pitäminen

Tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilai-
toksen luvalla järjestyksenvalvoja saa pitää
järjestyksenvalvontatehtävissä mukanaan
yhtä koiraa:

1) joka on hyväksytysti suorittanut sisä-
asiainministeriön vahvistamat vaatimukset
täyttävän tottelevaisuustarkastuksen;

2) jonka ohjaajana hän on toiminut tottele-
vaisuustarkastuksessa;

3) joka on vähintään kaksi mutta enintään
kymmenen vuotta vanha;

4) joka on rekisteröity ja tunnistusmerkitty
siten, että se on luotettavasti yksilöitävissä;

5) joka on hänen hallittavissaan; sekä
6) joka ei ole ominaisuuksiltaan osoittautu-

nut sopimattomaksi järjestyksenvalvontateh-
tävissä mukana pidettäväksi.

Järjestyksenvalvoja saa pitää 1 momentissa
säädetyt edellytykset täyttävää koiraa muka-
naan järjestyksenvalvontatehtävissä kaksi
vuotta momentin 1 kohdassa tarkoitetusta hy-
väksymisestä.

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-
täytymisen tai muun siihen verrattavan syyn
perusteella voidaan päätellä tilaisuuteen osal-
listuvien turvallisuuden olevan uhattuna.

12 §

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 sisäasiain-
ministeriön määrittämät 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 sisäasiainministeriön määrittämät
vaatimukset täyttävän kertauskoulutuksen
(järjestyksenvalvojan kertauskoulutus), jos
järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä hakeva
on jo aikaisemmin hyväksytty järjestyksen-
valvojaksi 3 kohdan perusteella.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on
voimassa enintään viisi vuotta. Järjestyksen-
valvojaksi hyväksymiseen voidaan erityisistä
syistä liittää koulutuksesta, henkilökohtaisista
ominaisuuksista ja muista vastaavista sei-
koista johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä
järjestyksenvalvontatehtäviä koskevia ehtoja
ja rajoituksia.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vas-
taavan aikaisemman koulutuksen suorittanut
voidaan 1 momentin 3 kohdan estämättä hy-
väksyä järjestyksenvalvojaksi uudelleen hä-
nen hakiessaan järjestyksenvalvojaksi hyväk-
symistä kuuden kuukauden kuluessa aikai-
semman järjestyksenvalvojaksi hyväksymi-
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sen päättymisestä. Hyväksymisen edellytyk-
senä on tällöinkin, että hakija on suorittanut
hyväksytysti säädetyn järjestyksenvalvojan
kertauskoulutuksen.

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

13 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen ehtojen
ja rajoitusten muuttaminen

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseen lii-
tettyjä ehtoja ja rajoituksia voidaan muuttaa
järjestyksenvalvojan koulutuksessa, henkilö-
kohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa vas-
taavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten
vuoksi.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseen lii-
tettyjä ehtoja ja rajoituksia muuttaa järjestyk-
senvalvojan kotikunnan poliisilaitos.

14 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva
hakemus ja päätös

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

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

15 §

Järjestyksenvalvojakortti ja hyväksymisen
johdosta annettava todistus

Järjestyksenvalvojan kotikunnan poliisilai-
tos antaa 12 §:n 1 momentin mukaisesti jär-
jestyksenvalvojaksi hyväksytylle järjestyk-
senvalvojakortin. Järjestyksenvalvojan on pi-
dettävä kortti järjestyksenvalvontatehtävissä
mukana ja esitettävä se pyydettäessä. Poliisin
tarvittaessa antama todistus järjestyksenval-
vojaksi hyväksymisestä toimii järjestyksen-
valvojakorttina ennen varsinaisen järjestyk-

senvalvojakortin luovuttamista järjestyksen-
valvojalle.

Järjestyksenvalvojan on viipymättä haet-
tava kotikuntansa poliisilaitokselta järjestyk-
senvalvojakortin kaksoiskappaletta, jos hänen
henkilötietonsa ovat muuttuneet taikka hän
on suorittanut hyväksytysti järjestyksenval-
vojan voimankäytön lisäkoulutuksen tai yksi-
tyisistä turvallisuuspalveluista annetun lain
29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kaasusumut-
timen kantamisen mahdollistavan koulutuk-
sen ja tietoja näistä ei ole merkitty järjestyk-
senvalvojakorttiin taikka jos kortti on kadon-
nut 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.

Edellä 2 a §:n 2 momentin mukaisesti jär-
jestyksenvalvojaksi hyväksytylle on annet-
tava todistus järjestyksenvalvojaksi hyväksy-
misestä. Järjestyksenvalvojan on pidettävä to-
distus järjestyksenvalvontatehtävissä mukana
ja esitettävä se pyydettäessä.

16 §

Järjestyksenvalvojan tunnus ja sen
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.

17 §

Järjestyksenvalvojakoulutuksen
järjestäminen

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen ja
järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen jär-
jestäjänä voi toimia:

1) poliisilaitos;
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2) se, jonka kanssa turvallisuusalan tutkin-
totoimikunta on tehnyt sopimuksen ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) mukaisesti järjestettyyn vartijan
ammattitutkintoon tai sitä sisällöllisesti vas-
taavaan ammattitutkintoon taikka turvalli-
suusvalvojan perustutkintoon tai sitä vastaa-
vaan perustutkintoon liittyvien kaikkien tut-
kinnon osien järjestämisestä;

3) se, jolle on myönnetty oikeus järjestää
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukaista turvallisuusalan perus-
tutkintokoulutusta tai sitä vastaavaa perustut-
kintoa;

4) se, jonka lukuun kouluttajana toimivalla
on, hätäensiapuun sekä pelastustoimeen liit-
tyvien opetusaiheiden kouluttajia lukuun ot-
tamatta, voimassa oleva hyväksyminen jär-
jestyksenvalvojakouluttajaksi; hätäensiapuun
sekä pelastustoimeen liittyvien opetusaihei-
den kouluttajilla tulee olla kyseisen alan am-
mattitaito ja kouluttajakokemusta.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisä-
koulutuksen järjestäjänä voi toimia poliisilai-
tos sekä se, jonka lukuun kouluttajana toimi-
valla on oikeus antaa yksityisistä turvalli-
suuspalveluista annetun lain 29 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun voimankäyttökoulutuk-
sen kaasusumutinkoulutusta. Koulutuksen tu-
lee sisältää ainakin voimankäytön perus-
teisiin ja voimankäyttövälineisiin liittyvät
opetusaiheet sekä voimankäyttöön liittyviä
käytännön harjoituksia.

18 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksyminen

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi voidaan
hyväksyä se, joka:

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

on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva; sekä

3) on hyväksytysti suorittanut Poliisiam-
mattikorkeakoulun järjestämän ja sisäasiain-
ministeriön määrittämät vaatimukset täyttä-
vän koulutuksen (järjestyksenvalvojakoulut-
tajan kouluttajakoulutuksen), joka sisältää ai-
nakin järjestyksenvalvojatoimintaa sääntele-
vään lainsäädäntöön, järjestyksenvalvojan oi-

keuksiin ja velvollisuuksiin, voimankäyttöön
sekä kouluttajana toimimiseen liittyvät ope-
tusaiheet.

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksy-
minen on voimassa enintään viisi vuotta.

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksy-
miseen voidaan erityisistä syistä liittää koulu-
tuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista
tai muista vastaavista seikoista johtuvia ajal-
lisia, alueellisia sekä opetusaiheita koskevia
ehtoja ja rajoituksia. Hyväksymiseen liitettyjä
ehtoja ja rajoituksia voidaan muuttaa järjes-
tyksenvalvojakouluttajan koulutuksessa, hen-
kilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa
vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutos-
ten vuoksi.

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyy
sisäasiainministeriö, joka myös muuttaa hy-
väksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia.
Sisäasiainministeriön on ilmoitettava järjes-
tyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisestä
sekä muuttamistaan ehdoista ja rajoituksista
järjestyksenvalvojakouluttajan kotikunnan
poliisilaitokselle.

19 §

Valvonta ja tietojensaanti

Järjestyksenvalvojien, järjestyksenvalvoja-
koulutuksen järjestäjien ja järjestyksenvalvo-
jakouluttajien yleisestä valvonnasta ja ohja-
uksesta vastaa sisäasiainministeriö.

Poliisin lääninjohto ja kihlakunnan poliisi-
laitokset vastaavat järjestyksenvalvojien, jär-
jestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien ja
järjestyksenvalvojakouluttajien toiminnan
valvonnasta toimialueellaan.

Sisäasiainministeriöllä, poliisin lääninjoh-
dolla ja kihlakunnan poliisilaitoksilla on oi-
keus saada järjestyksenvalvojalta, järjestyk-
senvalvojaksi asettajalta, järjestyksenvalvoja-
koulutuksen järjestäjältä ja järjestyksenvalvo-
jakouluttajaksi hyväksytyltä valvonnassa tar-
vittavia tietoja järjestyksenvalvontatehtävien
suorittamisesta ja järjestyksenvalvontakoulu-
tuksen järjestämisestä sekä muista vastaavista
seikoista yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa,
toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä tai työn-
tekijää velvoittavan yrityssalaisuuden estä-
mättä.
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20 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen
peruuttaminen

Järjestyksenvalvojan kotikunnan poliisilai-
toksen on peruutettava järjestyksenvalvojaksi
hyväksyminen, jos järjestyksenvalvoja sitä
pyytää.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen tulee
peruuttaa kokonaan tai määräajaksi, jos jär-
jestyksenvalvoja:

1) ei enää olojen olennaisten muutosten
vuoksi täytä rehellisyydeltään, luotettavuu-
deltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksil-
taan järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen
edellytyksiä;

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

3) on olennaisesti rikkonut järjestyksenval-
vojaksi hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja ra-
joituksia.

Poliisilaitos voi 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttami-
sen sijasta antaa järjestyksenvalvojalle varoi-
tuksen, jos hyväksymisen peruuttaminen olisi
oloihin nähden kohtuutonta.

21 §

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen
väliaikainen peruuttaminen

Päällystöön kuuluva poliisimies voi väliai-
kaisesti peruuttaa järjestyksenvalvojaksi hy-
väksymisen, jos poliisin tietoon on tullut
seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat jär-
jestyksenvalvojaksi hyväksymisen peruutta-
miseen.

Jos järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen
on peruutettu tai järjestyksenvalvojaksi hy-
väksymisen väliaikaiseen peruuttamiseen on
edellytykset, poliisimies voi ottaa järjestyk-
senvalvojakortin haltuunsa sen luovuttami-
seksi päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle.
Päällystöön kuuluvan poliisimiehen on 14
päivän kuluessa päätettävä, peruutetaanko
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen väliai-
kaisesti. Poliisimies voi ottaa järjestyksenval-

vojakortin haltuunsa myös silloin, kun järjes-
tyksenvalvojaksi hyväksyminen on peruu-
tettu. Järjestyksenvalvojakortin pois ottami-
seksi voidaan tehdä henkilötarkastus sen estä-
mättä, mitä pakkokeinolain (450/1987) 5 lu-
vun 10 §:ssä säädetään.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen väli-
aikaisesta peruuttamisesta on ilmoitettava
heti järjestyksenvalvojan kotikunnan poliisi-
laitokselle. Päätös, jolla järjestyksenvalvo-
jaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruu-
tettu, on voimassa enintään kolme kuukautta.
Järjestyksenvalvojan kotikunnan poliisilaitos
voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enin-
tään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos jär-
jestyksenvalvojaa epäillään rikoksesta, joka
todennäköisesti johtaa järjestyksenvalvojaksi
hyväksymisen peruuttamiseen.

22 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksymisen peruuttaminen

Sisäasiainministeriön on peruutettava jär-
jestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen,
jos järjestyksenvalvojakouluttaja sitä pyytää.

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksy-
minen voidaan peruuttaa kokonaan tai määrä-
ajaksi, jos järjestyksenvalvojakouluttaja:

1) ei enää olojen olennaisten muutosten
vuoksi täytä rehellisyydeltään, luotettavuu-
deltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksil-
taan järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväk-
symisen 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 järjestyksenval-
vojakouluttajaksi hyväksymiseen liitettyjä
ehtoja ja rajoituksia.

Sisäasiainministeriö voi 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa hyväksymisen peruut-
tamisen sijasta antaa järjestyksenvalvojakou-
luttajalle varoituksen, jos hyväksymisen pe-
ruuttaminen olisi oloihin nähden kohtuutonta.

Sisäasiainministeriön on ilmoitettava jär-
jestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen
peruuttamisesta tai varoituksen antamisesta
järjestyksenvalvojakouluttajan kotikunnan
poliisilaitokselle.
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23 §

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi
hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen

Sisäasiainministeriö voi väliaikaisesti pe-
ruuttaa järjestyksenvalvojakouluttajaksi hy-
väksymisen, jos poliisin tietoon on tullut
seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat jär-
jestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen
peruuttamiseen.

Päätös, jolla järjestyksenvalvojakoulutta-
jaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruu-
tettu, on voimassa enintään kolme kuukautta.
Sisäasiainministeriö voi jatkaa päätöksen voi-
massaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella
kerrallaan, jos järjestyksenvalvojakouluttajaa
epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti
johtaa hyväksymisen peruuttamiseen.

Sisäasiainministeriön on ilmoitettava jär-
jestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen
väliaikaisesta peruuttamisesta järjestyksen-
valvojakouluttajan kotikunnan poliisilaitok-
selle.

24 §

Poliisitutkinta

Tämän lain nojalla myönnetyn hyväksymi-
sen peruuttamista koskevassa asiassa voidaan
tarvittaessa suorittaa poliisilain 4 luvussa sää-
detty poliisitutkinta.

25 §

Lausunnot

Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestä-
jällä ja järjestyksenvalvojan kouluttajakoulu-
tuksen järjestäjällä on oikeus saada koulutuk-
seen hakeutuneen kotikunnan poliisilaitok-
selta lausunto koulutukseen hakeutuneen so-
pivuudesta järjestyksenvalvojaksi tai järjes-
tyksenvalvojakouluttajaksi.

26 §

Rangaistukset

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai huo-
limattomuudesta:

1) laiminlyö 2 §:n 2 momentissa, 4 tai

5 §:ssä taikka 6 §:n 1 momentissa säädetyn
järjestyksenvalvojan toimintavelvollisuuden
taikka jättää noudattamatta 7 §:n 6 momen-
tissa säädetyn velvollisuutensa,

2) rikkoo 10 §:n säännöksiä voimankäyttö-
välineiden kantamisesta tai kantamistavasta
taikka 11 §:n säännöksiä koiran mukana pitä-
misestä,

3) laiminlyö 15 §:ssä säädetyn järjestyk-
senvalvojakortin tai todistuksen mukana pitä-
mistä, esittämistä tai poliisille luovuttamista
koskevan velvollisuuden taikka

4) ei käytä järjestyksenvalvontatehtävissä
16 §:ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan
tunnusta tai käyttää järjestyksenvalvojan tun-
nusta mainitun pykälän vastaisesti,

on tuomittava järjestyksenvalvontarikko-
muksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta.

Järjestyksenvalvontarikkomuksesta tuomi-
taan myös:

1) se, joka asettaa 2 a §:n 1 momentin
vastaisesti järjestyksenvalvojaksi henkilön,
jolla ei ole voimassa olevaa hyväksymistä
järjestyksenvalvojaksi;

2) poliisimies, rajavartiomies taikka tulli-
valvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava
tullimies, joka toimii järjestyksenvalvojana
2 a §:n 4 momentin vastaisesti;

3) se, joka käyttää 16 §:ssä tarkoitettua
järjestyksenvalvojan tunnusta tai sitä erehdyt-
tävästi muistuttavaa tunnusta tai merkkiä,
vaikka hänellä ei ole voimassa olevaa hyväk-
symistä järjestyksenvalvojaksi;

4) se, joka järjestää 17 §:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitettua järjestyksenvalvojakou-
lutusta tai toimii kouluttajana tällaisessa kou-
lutuksessa ilman, että kouluttajana toimivalla
on voimassa olevaa hyväksymistä järjestyk-
senvalvojakouluttajaksi.

Rangaistus tässä laissa tarkoitetun järjes-
tyksenvalvojan vastustamisesta säädetään ri-
koslain 17 luvun 6 §:ssä.

27 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
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Tässä laissa tarkoitettu päätös luvan tai
hyväksymisen peruuttamisesta pannaan vali-
tuksesta huolimatta täytäntöön, jollei valitus-
viranomainen sitä kiellä.

28 §

Tarkemmat säännökset

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä:

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

2) 8 §:ssä säädetyn tarkastuksen suoritta-
misesta sekä haltuun otettujen esineiden ja
aineiden säilyttämisestä ja luovuttamisesta;

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

4) 16 §:ssä säädetystä järjestyksenvalvojan
tunnuksesta ja sen käyttämisestä; sekä

5) järjestyksenvalvontatehtävissä mukana
pidettävän koiran tottelevaisuustarkastuksen
järjestämisestä ja tarkastuksessa täytettävistä
vaatimuksista sekä koiran rekisteröinnistä ja
tunnistusmerkinnöistä.

Sisäasiainministeriö vahvistaa lisäksi tässä
laissa tarkoitetuissa menettelyissä käytettä-
vien lomakkeiden ja järjestyksenvalvojakort-
tien kaavan sekä järjestyksenvalvojakoulu-
tuksessa käytettävän koulutusaineiston.

29 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 1999.

Julkisista huvitilaisuuksista annetun ase-
tuksen (687/1968) 11 §:n nojalla annettu hy-
väksyminen järjestysmieheksi pysyy voi-
massa tämän lain 10 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuna järjestyksenvalvojaksi hyväksymisenä
päätöksessä määrätyin ehdoin ja rajoituksin,
kuitenkin enintään kolme vuotta tämän lain
voimaantulopäivästä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Järjestyksenvalvojaksi ja järjestyksenval-
vojakouluttajaksi hyväksymistä koskevaan
asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Järjestyksenvalvoja, joka on suorittanut
hyväksytysti sisäasiainministeriön määräyk-
sessä (SM-1999-911/Tu-53) tarkoitetun jär-
jestyksenvalvojan voimankäyttökurssin, saa
kantaa järjestyksenvalvontatehtävässä kaasu-
sumutinta ilman tämän lain 10 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun koulutuksen hyväksyttyä
suorittamista 31 päivään maaliskuuta 2007
saakka.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
lut hyväksyminen järjestyksenvalvojakoulu-
tuksen järjestämiseen sekä toimimiseen jär-
jestyksenvalvojakoulutuksen kouluttajana oi-
keuttaa järjestämään järjestyksenvalvojan pe-
ruskoulutusta ja järjestyksenvalvojan kertaus-
koulutusta sekä toimimaan kyseisten koulu-
tusten kouluttajana 31 päivään maaliskuuta
2007 saakka päätöksessä tarkoitetulla alueel-
la. Sisäasiainministeriö voi kuitenkin peruut-
taa hyväksymisen, jos tämän lain 22 ja
23 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain

(282/2002) 7 §:n 1 momentin 1 kohta, 27 §, 28 §:n 4 momentti, 34 §:n 1 momentti, 39 §,
40 §:n 1 momentti, 44 § sekä 45 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 28 §:n 4 momentti laissa 540/2003 ja 44 § laissa 765/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 50 a § seuraavasti:

7 §

Muutosilmoitukset

Vartioimisliikkeen on ilmoitettava kirjalli-
sesti (muutosilmoitus) sisäasiainministeriölle:

1) liikkeen nimen tai yhtiömuodon muuttu-
misesta, liikkeen toimipaikan perustamisesta
ja lakkauttamisesta sekä sen osoitteen muut-
tumisesta;
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Vartijaksi hyväksymistä koskeva hakemus ja
päätös

Vartijaksi hyväksymistä koskeva hakemus
on jätettävä henkilökohtaisesti. Hakemus voi-
daan jättää myös muulle kuin hakijan koti-
kunnan poliisilaitokselle.

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

28 §

Vartijan oikeudet

— — — — — — — — — — — — —
Jos poistettava, kiinni otettava tai turvalli-

suustarkastuksen kohteeksi joutunut koettaa
vastarintaa tekemällä välttää poistamisen,

kiinni ottamisen tai turvallisuustarkastuksen
suorittamisen, taikka pakenee kiinni otta-
mista, vartijalla on oikeus käyttää sellaisia
henkilön poistamiseksi tai kiinni ottamiseksi
taikka turvallisuustarkastuksen suorittami-
seksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan
pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon
henkilön käyttäytyminen ja muut olosuhteet.
Vastuuvapausperusteesta ja rangaistusvas-
tuun lievennyksestä voimakeinojen käytön
liioittelussa säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n
3 momentissa ja 7 §:ssä.

34 §

Vartijakortti

Vartijan kotikunnan poliisilaitos antaa var-
tijaksi hyväksytylle vartijakortin. Vartijan on
pidettävä kortti vartioimistehtävissä mukana
ja esitettävä se pyydettäessä. Poliisin tarvitta-
essa antama todistus vartijaksi hyväksymi-
sestä toimii vartijakorttina ennen varsinaisen
vartijakortin luovuttamista vartijalle.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva
hakemus ja päätös

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva
hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. Ha-

HE 265/2004
HaVM 22/2006
EV 182/2006

293

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040265


kemus voidaan jättää myös muulle kuin haki-
jan kotikunnan poliisilaitokselle.

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

40 §

Turvasuojaajakortti

Turvasuojaajan kotikunnan poliisilaitos
antaa turvasuojaajaksi hyväksytylle turvasuo-
jaajakortin. Turvasuojaajan on pidettävä
kortti hyväksymistä edellyttävissä turvasuo-
jaustehtävissä mukanaan ja esitettävä se pyy-
dettäessä. Poliisin tarvittaessa antama todis-
tus turvasuojaajaksi hyväksymisestä toimii
turvasuojaajakorttina ennen varsinaisen tur-
vasuojaajakortin luovuttamista turvasuojaa-
jalle.
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Yksityisten turvallisuuspalveluiden
valvonta

44 §

Turvallisuusalan valvontatiedot

Poliisi pitää tietoja vartioimisliikkeistä
sekä niiden 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitetuista vastuuhenkilöistä ja vastaavista
hoitajista sekä vartijoista, turvasuojaajista ja
29 §:n 2 momentissa tarkoitetun voimankäyt-
tökoulutuksen antajista sekä järjestyksenval-

vojista annetun lain 1 ja 18 §:ssä tarkoite-
tuista järjestyksenvalvojista ja järjestyksen-
valvojakouluttajista (turvallisuusalan valvon-
tatiedot). Turvallisuusalan valvontatiedoista
säädetään tarkemmin henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annetussa laissa
(761/2003).

45 §

Vuosi-ilmoitus

Vartioimisliikkeen on ilmoitettava sisäasi-
ainministeriölle kirjallisesti kultakin kalente-
rivuodelta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä:
— — — — — — — — — — — — —

2) toimipaikkojen lukumäärä ja osoitteet
sekä henkilöstön lukumäärä;

3) tiedot kalenterivuoden aikana vastaa-
vina hoitajina, vartijoina ja väliaikaisina var-
tijoina toimineista toimipaikoittain eritel-
tyinä;
— — — — — — — — — — — — —

50 a §

Poliisitutkinta

Tämän lain nojalla myönnetyn luvan ja
hyväksymisen peruuttamista koskevassa asi-
assa voidaan tarvittaessa suorittaa poliisilain
(493/1995) 4 luvussa säädetty poliisitutkinta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007
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kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 18 § seuraa-

vasti:

18 §

Järjestyksenvalvojat

Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden
järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen
taikka yleisötilaisuuteen ja sen välittömään
läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa
laissa (533/1999) tarkoitettuja järjestyksen-
valvojia ylläpitämään järjestystä ja turvalli-
suutta yleisessä kokouksessa tai yleisötilai-
suudessa. Järjestyksenvalvojia voidaan aset-
taa myös yksittäisen yleisen kokouksen tai
yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville
paikoitusalueille ja niille johtaville sisääntu-
loväylille sekä muille vastaaville tilaisuuden
järjestämiseen liittyville alueille. Järjestyk-

senvalvojien toimialuetta ei tule kuitenkaan
asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouk-
sessa tai yleisötilaisuudessa ja sen välittö-
mässä läheisyydessä sekä mainituilla paikoi-
tusalueilla, niille johtavilla väylillä ja muilla
vastaavilla tilaisuuden järjestämiseen liitty-
villä alueilla on välttämättä tarpeen. Järjes-
tyksenvalvojien valtuuksista säädetään maini-
tussa laissa. Oikeudesta keskeyttää yleinen
kokous tai yleisötilaisuus taikka määrätä se
päättymään on kuitenkin voimassa, mitä tässä
laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
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N:o 107

eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien
valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoi-

mien valvonnasta 11 päivänä kesäkuuta 2004 annetun lain (485/2004) 10 §:n 2 momentti
seuraavasti:

10 §

Turvatarkastuksen suorittaja

— — — — — — — — — — — — —
Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua hen-

kilöä voidaan käyttää suorittamaan 1 momen-
tissa tarkoitettu turvatarkastus, jos hän täyttää
järjestyksenvalvojista annetun lain (533/
1999) 12 §:ssä säädetyt järjestyksenvalvo-
jaksi hyväksymiselle asetetut edellytykset tai
jos hän on saanut turvatarkastuksista lentolii-
kenteessä annetun lain (305/1994) 9 §:n 2

momentissa tarkoitetun Ilmailulaitoksen vah-
vistaman koulutusohjelman mukaisen koulu-
tuksen ja kummassakin tapauksessa poliisi on
hyväksynyt hänet tehtävään. Käsitellessään
hyväksymistä poliisilla on oikeus käyttää
niitä rekisteritietoja, joihin turvallisuusselvi-
tyksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoi-
tettu suppea turvallisuusselvitys voi perustua.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
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