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Asian valiokuntakäsittely 
 
 
HE 265/2004 vp 
laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

Saapums
-vaihe 

Asiantuntijava
ihe 
/Jaostokäsittel
y 

Keskustoluvai
he 

Ratkaistavana Käsittely 
päättynyt 

 
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 15.12.2004 perastuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 
Saapunut 17.01.2005 
Käsittely päättynyt 17.11.2006 HaVM 22/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

01.02.2005    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
Ennakkokäsittely 19.10.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö (K) 
- 3fi11a11v.aa1.aja lvnjva rvupuiiuii, 3iaaaaiauiiiiiiJU3i.ra.iu 

Merkitty saapuneeksi 
- oikeusministeriön kirjallinen lausunto. 

15.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku, Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos (K) 
- asiamies Rita Karimäki, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K) 
- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Pekka Ojala, Poliisi-, ulosotto-, 
syyttäjä-ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n kirjallinen lausunto. 

I käsittely 
16.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- Hyväksyttiin valiokunnan kokouksissa 19.10.2005 ja 15.11.2005 suoritetut 
asiantuntijakuulemiset. 
- professori Olli Mäenpää, (K) 

- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Jatkettu I käsittely 

 

http://3fi11a11v.aa1.aja/
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23.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö (K) 
- tulliylitarkastaja Juha Viikko, Tullihallitus (K) 

24.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö (K) 

01.12.2005 Merkitty saapuneeksi 
- Merivartioliitto ry:n ja Tulliliitto ry:n kirjalliset lausunnot. 

Käsittely 
17.02.2006 Asiantuntijoiden kuuleminen 

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K) 
02.05.2006    Merkitty saapuneeksi lausunto -PeVL 

10/2006 vp Merkitty saapuneeksi 
- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto. 

04.05.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
12.06.2006    Epävirallinen keskustelu 
15.09.2006    Merkitty saapuneeksi 

- NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry:n kirjallinen lausunto. 
22.09.2006    Merkitty saapuneeksi 

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto. 
16.11.2006    Yleiskeskustelu 

- Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen, asiakirja A 3 §. 
17.11.2006    Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVM 22/2006 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 
Saapunut 20.12.2004 
Käsittely päättynyt 19.04.2006 PeVL 10/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

21.12.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
I käsittely 

01.04.2005 Asiantuntijoiden kuuleminen 
- turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö Janne Kerkelä, 
sisäasiainministeriö (K) 
- assistentti Juha Lavapuro, (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
Merkitty saapuneeksi 

- professori Teuvo Pohjolaisen kirjallinen lausunto Jatkettu 
I käsittely 

05.04.2005    Merkitty saapuneeksi 
- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto 

07.04.2005    Merkitty saapuneeksi 
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- oikeusministeriön kirjallinen lausunto 
12.04.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Mikael Hiden, (K) 
- professori Ilkka Saraviita, (K) 

26.04.2005 Merkitty saapuneeksi 
- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto 

Käsittely 
18.04.2006 Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 
- lausuntoluonnos 19.04.2006    

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: -PeVL 
10/2006 vp 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /200/vp 
 
Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 15 päivänä joulukuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

10/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallintojohtaja Janne Kerkelä, ylitarkastaja Mika Koponen ja ylitarkastaja Reijo Lahtinen, 

sisäasiainministeriö 

- tulliylitarkastaja Juha Viikko, Tullihallitus 

- apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta- ja Urheilu SLU ry 

- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Pekka Ojala, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä-ja maist-raattilakimiesten 

edunvalvontajärjestö PUSH ry 



 

 

HE 265/2004 
vp 

Versio 0.1 

 

— asiamies Rita Karimäki, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

— professori Olli Mäenpää 

— professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— oikeusministeriö 

— Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry 

— Merivartioliitto ry 

— Tulliliitto ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi järjestyksenvalvojista annettua lakia. Yksityisistä 

turvallisuuspalveluista annettuun lakiin, kokoontumislakiin sekä eräiden alusten ja niitä 

palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin 

ehdotetaan vähäisiä muutoksia. 

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjesfyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen 

sääntely järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien 

oikeusturvan varmistamiseksi. Esityksellä pyritään myös tehostamaan jär-

jestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaa. Esityksen tavoitteena on niin ikään vähentää 

järjestyksenvalvonta-ja vartioimisliiketoiminnan osin päällekkäistä sääntelyä ja selkiyttää 

viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välistä rajanvetoa. Lisäksi nostettaisiin nykyisin 

tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain 

tasolle. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestyksenvalvojista annettuun lakiin jo sisältyvistä asioista 

ehdotetaan säädettävän nykyistä yksityiskohtaisemmin. Lakiin ehdotetaan myös lisättäviksi 

kokonaan uusia säännöksiä käytännössä ilmenneiden toiminnallisten tarpeiden vuoksi. 

Säännökset liittyvät muun muassa järjestyksenvalvojan voimankäyt-tövälineisiin ja niiden 

kantamiseen sekä järjestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaan. 
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Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistaminen edellyttäisi sisäasiainministeriön 

määrittämän järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suorittamista. Sillä pyrittäisiin 

varmistumaan erityisesti järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä, koska merkittävä osa 

järjestyksenvalvojista toimii tehtävissä muuten kuin ammattimaisesti. 

Järjestyksenvalvojia, joilla ei ole järjestyksenvalvojan peruskoulutusta voitaisiin hyväksyä 

yksittäisen tilaisuuden ohella myös saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman 

luonteisiin tilaisuuksiin enintään kuudeksi kuukaudeksi kalenterivuoden aikana. Muutoksella 

pyrittäisiin helpottamaan hallinnollisesti nykyistä menettelyä, jossa tilaisuuden järjestäjän on 

edellytetty hakevan poliisilta samalle henkilölle hyväksymisen jokaiseen tilaisuuteen erikseen. 

Järjestyksenvalvojakouluttajana toimiminen edellyttäisi erillistä viranomaishy-väksymistä, 

jonka myöntämisen edellytykseksi säädettäisiin konkreettinen ammattitaitovaatimus. 

Ammattitaitovaatimuksella pyrittäisiin parantamaan ja yhtenäistämään järjestyksenvalvojien 

koulutusta, joka vaikuttaisi suoraan järjestyksenvalvojien ammattitaitoon ja heidän 

toimenpiteidensä kohteiksi joutuvien oikeusturvaan. 

Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineistä ja niiden kantamisesta ehdotetaan nyt 

säädettäväksi tyhjentävästi lain tasolla. Voimankäyttövälineiden kantamiseen ja kantamistapaan 

liittyvillä säännöksillä vähennettäisiin voimankäyttövälineiden virheellisestä käytöstä ja 

voimankäyttövälineiden sieppauksista aiheutuvia vaaratilanteita. 

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetuista muutoksista keskeisin 

liittyy vartijan voimankäyttö säännöksen muuttamiseen. Sitä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 

se vastaisi pakkokeinolaissa säädetyn jokamiehen kiinniotto-oikeuden käyttämiseen liittyvää 

vastaavaa säännöstä. 

Kokoontumislakiin sisältyvää järjestyksenvalvojien asettamisen mahdollistavaa säännöstä 

ehdotetaan muutettavaksi siten, että järjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa myös yleisötilaisuuden 

välittömään läheisyyteen ylläpitämään tilaisuuden järjestystä ja turvallisuutta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kahden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
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Yleisperustelut 
 
 
Yleistä 

Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) on tullut voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999 osana 

kokoontumisvapautta sääntelevän lainsäädännön kokonaisuutta (HaVM 33/1998 vp—HE 

148/1998 vp). Nykyisin järjestyksenvalvojaksi hyväksymisiä on voimassa yli 50 000 kappaletta. 

Saadun selvityksen perusteella voimassa oleva laki on järjestyksen valvontatehtävien 

hoitamisen kannalta tarkasteltuna osoittautunut käytännössä varsin toimivaksi. Keskeisimmät 

esiin nousseet epäkohdat liittyvät osaksi viranomaisvalvonnan näkökulmasta oikeudellisen 

sääntelyn yleisluonteisuuteen sekä osaksi sääntelytasoon ja järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen 

uudistamiseen liittyvän kertauskoulutusvaatimuksen puuttumiseen. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvontatoimin-nan 

oikeudellinen sääntely järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden 

kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi sekä viranomaisvalvonnan tehostamiseksi. 

Esityksen tarkoituksena on myös poistaa järjestyksenvalvonta-ja vartioimis-Iiiketoiminnan osin 

päällekkäistä sääntelyä. Samalla selkiytetään viranomaistoiminnan ja 

järjestyksenvalvontatoiniinnan välistä rajanvetoa. Uudistuksella nostetaan myös perustuslain 80 §:n 

edellyttämällä tavalla asetustasoista sääntelyä lain tasolle. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten 

hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Järjestyksenvalvojakoulutus 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestämisestä säädettäväksi lain 

tasolla. Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen järjestäjinä voivat lakiehdotuksen perusteella toimia 

nykyiseen tapaan kihlakuntien poliisilaitosten ohella tietyt oikeushenkilöt, yhdistykset ja luonnolliset 

henkilöt. Valiokunta tähdentää laadukkaan järjestyksenvalvojakoulutuksen merkitystä. Teoreettisen 

opetuksen ohella tarvitaan käytännön läheistä erityisesti ongelmatilanteiden kohtaamiseen liittyvää 

opetusta soveltamisharjoituksineen. Samalla valiokunta pitää tärkeänä uudistuksena järjestyk-
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senvalvojan kertauskoulutusta, jolla on tarkoitus ajantasaistaa tietopohja ja kerrata pe-

ruskoulutukseen sisältyvät opetusaiheet. 

Järjestyksenvalvojakouluttajana toimiminen edellyttää erillistä viranomaishyväk-syntää. 

Keskeisin nykytilaan ehdotettava muutos liittyy konkreettisten ammattitaitovaatimusten 

asettamiseen kouluttajiksi hyväksyttäville. Ammattitaitovaatimuksilla parannetaan ja yhtenäistetään 

järjestyksenvalvojien koulutusta, mikä vaikuttaa suoraan järjestyksenvalvojien ammattitaitoon ja 

heidän toimenpiteidensä kohteeksi joutuvien henkilöiden oikeusturvaan. Valiokunta tähdentää tässä 

kohdin myös sitä, että järjestyksenvalvojaksi hyväksyttävän henkilökohtaisiin oniinaisuuksiin tulee 

kiinnittääriittävää huomiota, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen varmistua hänen 

sopivuudes-taan tehtävään. 

Järjestyksenvalvojien kouluttajakoulutuksen järjestäjänä toimii esityksen mukaan 

Poliisikoulu. Menettelyllä turvataan yhdenmukainen pohjakoulutus kaikille kouluttajaksi 

hyväksyttäville. Poliisikoululla on hyvät edellytykset kyseisen koulutuksen laadukkaaseen 

toteuttamiseen. Koulu vastaa nykyisin vartioimisliiketoimintaan liittyvästä vastaavan kaltaisesta 

kouluttajakoulutuksesta. Mainittu koulutus on koettu onnistuneeksi ja se on myös lisännyt 

viranomaisten ja kouluttajien yhteistyötä. 
 

Kielto toimia järjestyksenvalvojana 

Poliisilain (493/1995) 1 §:ssä asetetaan poliisille muun muassa yleinen velvollisuus yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen sekä rikosten ennalta estämiseen. Vastaava 

velvollisuus on järjestyksenvalvojista annetun lain 2 §:n nojalla järjestyksenvalvojalla 

toimialueellaan. Järjestyksenvalvojan on myös noudatettava poliisin antamia käskyjä ja 

määräyksiä. 

Valiokunta pitää perusteltuna 1. lakiehdotuksen 2 a §:n 4 momentin säännöstä, jossa 

kielletään poliisimiestä samoin kuin rajavartiomiestä ja tullimiestä toimimasta jär-

jestyksenvalvojana. Poliisin osalta kysymys on pitkälti teknisluontoisesta muutoksesta 

CAti inhflnctn   pttä rmliicilnkiin lailla ^9^/900^ licätveciä O A R-n 9 mnmun. iecci nnlitei- 
D VII   J V 1» Vi VJ VJ V V* ̂      W*«*    ̂ ' VJ 1  1 W J 1V» . VI 1 V .     J V* 1 • J. V»    *J *̂  ~J ! 1— VJ VJ .J      11 U V» V J Lj U V*     S      V* . u    AV V/ lllVlllî l' V*    ̂ J VJ 1 1 1J t 

miestä kielletään hoitamasta tehtävää, johon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet saattavat joutua 

ristiriitaan poliisilain mukaisten poliisimiehen tehtävien kanssa (HaVM 10/2005 vp—HE 
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266/2005 vp). Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 10/2005 vp kyseistä lainkohtaa koskevista 

perusteluista ilmenee, että säännös estää poliisimiestä toimimasta järjestyksenvalvojana. 

Kaikkiaan käsiteltävänä olevan hallituksen esitys sisältää asianmukaiset perustelut 

lainmuutokselle. 

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen tehtävät ovat osin samantapaisia ja ne voivat 

suorittaa myös tehtäviä toistensa lukuun. Uudessa rajavartiolaissa (578/2005) on 

rajavartiomiehelle säädetty entistä laajemmin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä rikosten 

estämiseen liittyviä tehtäviä (HaVM 12/2005 vp — HE 6/2005 vp). Rajavartiolaitoksen 

hallinnosta annetun lain (577/2005) 19 §:n 2 momentissa säädetään poliisilain 9 d §:n 2 

momenttia vastaavasti, ettei myöskään rajavartiomies saa hoitaa tehtävää, johon liittyvät 

oikeudet ja velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien 

kanssa. 

Tullilaissa (1466/1999) ei ole tarkemmin määritelty käsitettä tullimies, minkä vuoksi sen 

voidaan katsoa viittaavan koko tullilaitoksen henkilökuntaan. Tämän vuoksi hallintovaliokunta 

ehdottaa sääntelyn täsmentämistä ilmaisulla "tullivalvontaa taikka tullirikostorjuntaa suorittava 

tullimies". Saadun selvityksen mukaan tullivalvontaa suorittavat tullimiehet toimivat muun 

muassa liikenteenvalvontatehtävissä, antavat tiedoksi rangaistusvaatimuksia ja käyttävät tiettyjä 

poliisin rekistereitä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvän sääntelyn merkitystä korostaa myös se, ettei sa-

tunnaisesti tapahtuva järjestyksenvalvojana toimiminen välttämättä myöskään edellytä sivutoimi-

ilmoituksen toimittamista työnantajalle. Tällaisessa tilanteessa työnantaja ei useinkaan ole edes 

tietoinen järjestyksenvalvontatehtävien mahdollisesta suorittamisesta. 
 

Hallintopäätöksen antamisesta 

Järjestyksenvalvojalakiin ehdotetusta 14 §:n 2 momentista ilmenee, ettei hakijalle anneta erillistä 

hallintopäätöstä eikä valitusosoitusta, jos järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen tapahtuu 

hakemuksen mukaisesti. Tällöin hakijalle annetaan ainoastaan järjestyk-senvalvojakortti. 

Hallintovaliokunta katsoo, ettei hakijalla tällaisessa tilanteessa ole oikeussuojan tarvetta saada 

erillinen hallintopäätös. Myöskään viranomaistoiminnan valvonnan näkökulmasta 

hallintopäätöksen antamisella ei ole tämän tyyppisessä asiassa asiallista merkitystä. 
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Perustuslakivaliokunnan lausunnossa kiinnitetään mmm ohella huomiota siihen, että 

järjestyksenvalvojaksi hyväksytyn oikeusturvan kannalta on merkityksellistä, että päätökseen 

voidaan liittää lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ehtoja ja rajoituksia. 

Hallintovaliokunta toteaa, että ehtojen tai rajoitusten asettaminen merkitsee sitä, ettei 

järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ole myönnetty hakemuksen mukaisesti. Tämä puolestaan 

tarkoittaa sitä, että erillinen hallintopäätös muutoksenhakuosoituksi-neen on annettava. 

Hallintovaliokunta puoltaa myös 2. lakiehdotuksen 27 §:n 2 momentin vartijaksi 

hyväksymistä ja 39 §:n 2 momentin turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevia edellä lausuttua 

vastaavia sääntelyehdotuksia hallituksen esityksen mukaisessa muodossa. 

Todettakoon vielä, että uuden passilain 20 §:ssä (671/2006) on omaksuttu menettely, 

jonka mukaan hakijalle ei myöskään anneta erillistä hallintopäätöstä, kun passi myönnetään 

hakemuksen mukaisena (HaVM 13/2006 vp — PeVL 27/2005 vp — HE 25/2005 vp). 

Yksityiskohtaiset perustelut 1. 

Laki järjestyksenvalvojista 

2 a §. Järjestyksenvalvojaksi asettaminen ja järjestyksenvalvojana toimiminen. Voimassa olevan 

järjestyksenvalvojista annetun laini 0 §:n 2 momentin nojalla tilaisuuden laajuus ja luonne 

huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden toimeen-panopaikan poliisilaitos voi 

hyväksyä järjestyksenvalvojaksi yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, jolla ei ole 

järjestyksenvalvojan koulutusta. 

Hallituksen esityksessä vastaava sääntely ehdotetaan otettavaksi 2 a §:n 2 momenttiin 

täydennettynä siten, että vailla järjestyksenvalvojakoulutusta oleva henkilö voidaan hyväksyä 

järjestyksenvalvojaksi kokoontumisiani (530/1999) mukaisiin saman järjestäjän samassa 

paikassa järjestämiin saman luonteisiin tilaisuuksiin enintään kuudeksi kuukaudeksi yhden 

kalenterivuoden aikana. Tällaisella henkilöllä ei ole koulutuksen saaneelle järjestyksenvalvojalle 

kuuluvia kiinniotto- ja säilössäpitovaltuuksia eikä oikeutta kantaa tehtävässään 

voimankäyttövälineitä. 



 
Ha VM /2005 vp — HE 265/2004 vp 

 

12 

Toimivaltarajauksista huolimatta muodostuu puolen vuoden määräaika perustus-

lakivaliokunnan mielestä varsin pitkäksi. Ehdotettu sääntely mahdollistaa kouluttamattomien 

järjestyksenvalvojien asettamisen lähes pysyväisluoteisesti esimerkiksi koko kesäsesongin aikana 

järjestettäviin tilaisuuksiin ja on siten omiaan heikentämään koulutusvaatimuksen merkitystä. Kun 

lisäksi otetaan huomioon, että järjestyksenvalvojan peruskoulutuksessa on nykyisin kysymys kolmen 

päivän kurssista, perustuslakivaliokunnan mielestä tulee mahdollisuus hyväksyä kouluttamaton 

järjestyksenvalvoja tehtävään rajata ehdotettua olennaisesti lyhyemmäksi ajaksi. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon tältä osin yhtyen hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen 

esityksen 2 a §:n 2 momentissa kuuden kuukauden enimmäisajan lyhentämistä neljään kuukauteen. 

Samalla hallintovaliokunta ehdottaa, että sanottuun määräaikaan liittyvä tarkastelujakso on 

kalenterivuoden sijasta vuoden pituinen ajanjakso. 

Hallintovaliokunta katsoo, ettei järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä tule sellaisissa 

tilaisuuksissa, joihin asetetaan kouluttamattomia järjestyksenvalvojia, jättää yksimomaan heidän 

varaansa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa 2 a §:n 2 momentissa säädettäväksi, että tällaisissa 

tilaisuuksissa tulee aina olla myös riittävä määrä vähintään peruskoulutuksen suorittaneita 

järjestyksenvalvojia. Selvyyden vuoksi valiokunta toteaa, että myös sellaisia kokoontumisiani 

tarkoittamia tilaisuuksia on mahdollista järjestää, mihin ei ole velvollisuutta asettaa lainkaan 

järjestyksenvalvojaa. 

Hallintovaliokunnan ehdottamassa muodossa 2 a §:n 2 momentti kuuluu seuraavasti: "Tilaisuuden 

laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden toimeenpanopaikan 

poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumisiani mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen 

tai saman järjestäjän samassa paikassa jär-jestämiin saman luoteisiin tilaisuuksiin enintään neljäksi 

kuukaudeksi yhden vuoden ai-  

kana myös henkilön, joka täyttää pelkästään 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisella järjestyksenvalvojalla ei ole 7 §:n2 ja 3 momentissa säädettyjä toimivaltuuksia. 

Tilaisuudessa, johon asetetaan tässä momentissa tarkoitettu järjestyksenvalvoja, tulee aina 

olla myös riittävä määrä järjestyksenvalvojia, jotka täyttävät 12 §:n 2 tai 3 momentissa 

säädetyt edellytykset." 
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Lakiehdotuksen 2 a §:n 4 momentista ilmenee, ettei poliisimies, rajavartiomies tai tullimies voi 

toimita järjestyksenvalvojana. Edellä mietinnön yleisperusteluissa lausuttuun viitaten 

hallintovaliokunta ehdottaa sanotussa momentissa "tullimies" -ilmaisun täsmentämistä seuraavasti: 

"Poliisimies tai rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tul-lirikostorjuntaa suorittava tullimies ei 

saa toimia järjestyksenvalvojana." 

10 §. Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen. Pykälän 1 momentissa luetellaan 

järjestyksenvalvojan sallitut voimankäyttövälineet. Hallintovaliokunta ehdottaa poliisin säilyttämien 

henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 11 luvun 2 §:ään viitaten lakitekstissä mainittavaksi 

käsirautojen lisäksi myös muoviset siteet. Koska luettelo on tarkoitettu tyhjentäväksi, 

hallintovaliokunta ehdottaa 10 §:n 1 momentin kirjoittamista seuraavasti: "Järjestyksenvalvojan 

sallitut voimankäyttövälineet ovat ampuma-aselain (1/1998) 11 §:ssä tarkoitettu kaasusumutin sekä 

käsiraudat, muoviset siteet ja. enintään 70 senttimetriä pitkä patukka." 

20 §. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen peruuttaminen. Lakiehdotuksen 20 §:n 2 momentin 

mukaan järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen "voidaan" peruuttaa kokonaan tai määräajaksi 

momentin 1—3 kohdan edellytysten täyttyessä. Mainituissa kohdissa on kysymys muun muassa siitä, 

ettei henkilö enää täytä järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksiä tai hänet on lainvoimaisesti 

tuomittu rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton tehtäväänsä taikka hän on olennaisesti 

rikkonut järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia. Valiokunta ehdottaa 

sanamuodon tiukentamista siten, että 2 momentin edellytysten täyttyessä hyväksyminen "tulee" 

peruuttaa. Kohtuuttomuuksien välttämiseksi jää kuitenkin vielä 3 momentin perusteella mah-

dollisuus varoituksen antamiseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta. 

26 §. Rangaistukset. Valiokunta ehdottaa lailla 847/2006 järjestyksenvalvojalakiin tehtyjen 

muutosten johdosta lisättäväksi lakiehdotuksen 26 §:n 1 momentin 1 kohtaan viittauksen 7 §:n 6 

momenttiin, jossa säädetään järjestyksenvalvojan oikeudesta sijoittaa säilöön otettu vain sallittuun 

säilytystilaan ja jossa säädetään säilöönottoilmoituksen laatimisesta ja sen toimittamisesta 

poliisilaitokselle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään järjestyksenvalvontarikkomuksesta. Momentin 2 kohta 

koskee poHisimiehen ja rajavartiomiehen ohella myös tullimiestä. Valiokunta ehdottaa 2 a §:n 4 
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momenttia vastaavasti ilmaisun "rallimies" tarkentamista muotoon "tullivalvontaa tai 

tullirikostorjuntaa suorittava raUimies". 

28 §. Tarkemmat säännökset. Kiinniotetun henkilön säilössäpidosta ja siihen käytettävistä tiloista 

säädetään 28 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla sisäasiainministeriön asetuksella. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että ministeriölle osoitettu täysin avoin 

sääntelyvaltuus on selvästi ristiriidassa perustuslain 7 §:n 3 momenttiin sisältyvän sen säännöksen 

kanssa, jonka mukaan vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla. Hallintovaliokunta 

ehdottaakin pykälän 1 momentin 2 kohdan poistamista, jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. Samalla hallituksen esityksen 1 momentin 3—6 kohdat siirtyvät 

säädettävän lain 28 §:n 1 momentin 2—5 kohdiksi. 

Hallintovaliokunta toteaa, että järjestyksenvalvojalakia on täydennetty säilööno-tetun 

oikeuksia ja kohtelua koskevilla säännöksillä 1 päivänä lokakuuta 2006 voimaan tulleella lailla 

847/2006 (HaVM 14/2006 vp—HE 90/2005 vp). 

Voimaantulosäännös. Hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esityksen voimaantulosäännöksen 

3 momentin määräajan jatkamista 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että 

järjestyksenvalvoja, joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiainministeriön määräyksessä (SM—

1999—911/Tu—53) tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäyttökurssin, saa kantaa 

järjestyksenvalvontatehtävässä kaasusumutinta sanottuun päivämäärään saakka ilman 10 §:n 2 

momentissa tarkoitetun koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. 

Lisäksi valiokunta ehdottaa voimaantulosäännöksen 4 momentissa, että nyt säädettävän 

lain voimaan tullessa voimassa ollut hyväksyminen järjestyksenvalvojakoulu-tuksen 

järjestämiseen sekä toimimiseen järjestyksenvalvojakoulutuksen kouluttajana oikeuttaa 

järjestämään järjestyksenvalvojan peruskoulutusta ja järjestyksenvalvojan kertauskoulutusta sekä 

toimimaan kyseisten koulutusten kouluttajana 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka kyseisessä 

päätöksessä tarkoitetulla tavalla. 
 
 
2. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 
 

Valiokunta puoltaa 2. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
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3. Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta 
 

18 §. Järjestyksenvalvojat. Lakiehdotuksen 18 §:stä ilmenee, että yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka yleisötilaisuuteen ja sen 

välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa tarkoitettuja järjestyksenvalvojia 

ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Yleisellä 

kokouksella tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999) mielenosoitusta tai muuta 

kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti 

kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata (2 

§ 2 mom.). Yleisötilaisuudella puolestaan tarkoitetaan muun muassa yleisölle avoimia 

huvitilaisuuksia, kilpailuja ja näytöksiä (2 §:n 3 momentti). 

Perustuslakivaliokunta on majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaan sovellettavaa sääntelyä 

arvioidessaan pitänyt tärkeänä, että ilmaisua "välitön läheisyys" tulkitaan suppeasti (PeVL 

49/2004 vp). Yleensä sillä tarkoitetaan välittömästi liikeen sisäänkäynnin edessä olevaa, alaltaan 

vähäistä katu- tai tiealueen osaa. Käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä antamassaan 

lausunnossa perustuslakivaliokunta on katsonut, että ilmaisua "välitön läheisyys" tulee tulkita 

samaan tapaan supistavasti järjestyksenvalvojien ja vastaavien toimialuetta sääntelevässä 

muussakin lainsäädännössä. Selvyyden vuoksi hallintovaliokunta toteaa käsiteltävänä olevan 

hallituksen esityksen mietintövaliokunta-na, että käsitettä "välitön läheisyys" on suppeasti 

tulkittunakin luonnollisesti arvioitava kokoontumislain kohdalla kulloinkin kyseessä olevien 

järjestyksenvalvontatehtävien lähtökohdista. Kokoontumislain tarkoittamat yleiset kokoukset ja 

yleisötilaisuudet voivat olla luoteeltaan erilaisia. Kysymys on keskeisesti siitä, minkä alueen 

katsotaan kuuluvan kussakin tilanteessa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta 

"välittömään läheisyyteen". 

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee edelleen, että järjestyksenvalvojan toimialue 

voi satunnaisesti järjestettävissä yleisötilaisuuksissa perustellusti kattaa myös esimerkiksi 

hallituksen esityksessä mainitut kulkuväylät ja paikoitusalueet. Toimialueen tällaiseen laajuuteen 

on kuitenkin esitetyn tulkintaperiaatteen ja sääntelyn tarkkara-jaisuuden kannalta ongelmallista 

viitata ilmaisulla "välitön läheisyys". Perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiehdotusta on siksi 

tarkistettava maininnoilla, joiden mukaan järjestyksenvalvojan toimialueeseen voivat kuulua 
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myös yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittavat paikoitusalueet ja niille johtavat 

sisääntuloväylät. Harkintavallan käyttöä tulee säännöksessä ohjata lisäksi niin, ettei 

järjestyksenvalvojan toimialuetta määrätä laajemmaksi kuin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi on välttämättä tarpeen. 

Hallintovaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen 18 §:n hyväksymistä näin kuuluvana: "Yleisen 

kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka yleisötilaisuuteen ja 

sen välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) tarkoitettuja 

järjestyksenvalvojia ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta yleisessä kokouksessa tai 

yleisötilaisuudessa. Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös yksittäisen yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville 

sisääntuloväylille sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille. 

Järjestyksenvalvojien toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa ja sen välittömässä 

läheisyydessä sekä mainituilla paikoitusalueilla, niille johtavilla väylillä ja muilla vastaavilla 

tilaisuuden järjestämiseen liittyvillä alueilla on välttämättä tarpeen. Järjestyksenvalvojien 

valtuuksista säädetään mainitussa laissa. Oikeudesta keskeyttää yleinen kokous tai yleisötilaisuus 

taikka määrätä se päättymään on kuitenkin voimassa, mitä tässä laissa säädetään". 

Selvyyden vuoksi valiokunta toteaa vielä, että paikoitusalueita ja sisääntuloväyliä sekä muita 

vastaavia tilaisuuden järjestämiseen liittyjä alueita koskeva ensimmäinen uusi virke ei määritä 

käsitteen "välitön läheisyys" sisältöä, vaan on siitä erillinen peruste. Jälkimmäinen valiokunnan 18 

§:ään lisäämä uusi virke sisältää taas yleisen järjestyksenvalvojan asettamista koskevan 

rajoituslausekkeen. 
 

4. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja tur-

vatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 
 
Valiokunta puoltaa 4. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Säätämisjärjestys 

Hallintovaliokunta on perustuslakivaliokunnan esittämän valtiosääntöoikeudellisen 

huomautuksen vuoksi poistanut hallituksen esitykseen sisältyneen 28 §:n 1 momentin 2 kohdan 
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ensimmäisestä lakiehdotuksesta. Näin ollen lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutta-

mattomina ja 

että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
 

1. 
Laki 

järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta 
 

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— 13 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 § mainitussa laissa 622/2003 sekä 11 ja 13 § osaksi viimeksi 

mainitussa laissa ja 12 § osaksi laissa 847/2006, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a ja 14—28 §, jolloin nykyinen 14 § siirtyy uudeksi 29 §:ksi, 

seuraavasti: 

2 §  

(Kuten 

HE) 

2 a §  

Järjestyksenvalvojaksi asettaminen jn järjestyksenvalvojana toimiminen (1 mom. kuten 

HE) 
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Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden 

toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoon-tumislain 

mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman 

luoteisiin tilaisuuksiin enintään neljäksi kuukaudeksi yhden (poist.) vuoden aikana myös 

henkilön, joka täyttää pelkästään 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisella järjestyksenvalvojalla ei ole 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä toimivaltuuksia. 

Tilaisuudessa, johon asetetaan tässä momentissa tarkoitettu järjestyksenvalvoja, tulee aina olla 

myös riittävä määrä järjestyksenvalvojia, jotka täyttävät 12 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyt 

edellytykset. 

(3 mom. kuten HE) 

Poliisimies tai rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava 

tullimies ei saa toimia järjestyksenvalvojana. 
 
 

10 § 
 

Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen 

Järjestyksenvalvojan sallitut voimankäyttövälineet ovat ampuma-aselain (1/1998) 11 §:ssä 

tarkoitettu kaasusumutin sekä käsiraudat, muoviset siteet ja enintään 70 senttimetriä pitkä 

patukka. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 



 

HaVM /2005 vp — HE 265/2004 vp 

 

19 

11-19 § 
 
(Kuten HE) 

 
 
20 § 

 

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen peruuttaminen 

(1 mom. kuten HE) 

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen tulee peruuttaa kokonaan tai määräajaksi, jos 

järjestyksenvalvoja: 

(2 mom. 1—3 kohta kuten HE) (3 

mom. kuten HE) 
 

21—25 § 

(Kuten HE) 
 
 
26 § 

 

Rangaistukset 

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) laiminlyö 2 §:n 2 momentissa, 4 tai 5 §:ssä taikka 6 §:n 1 momentissa säädetyn 

järjestyksenvalvojan toimintavelvollisuuden taikka jättää noudattamatta 7 §:n 6 momentissa 

säädetyn velvollisuutensa, 

(

2—4 kohta kuten HE) 

laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Järjestyksenvalvontarikkomuksesta tuomitaan myös: 

(1 kohta kuten HE) 

on tuomittava järjestyksenvalvontarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla 
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2) poliisimies, raja vartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava tullimies, 

joka toimii järjestyksenvalvojana 2 a §:n 4 momentin vastaisesti; (3 ja 4 kohta kuten HE) (3 mom. 

kuten HE) 
 

27 § 

(Kuten 

HE) 
 
 

28 § 
 

Tarkemmat säännökset 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: (1 mom. 

1 kohta kuten HE) (1 mom. 2 kohta poist.) 

(1 mom. 2—5 kohta kuten HE:n 1 mom. 3—6 kohta) (2 

mom. kuten HE) 
 

29 § 

(Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Järjestyksenvalvoja, joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiainministeriön määräyksessä 

(SM-1999-911/Tu-53) tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäyttökurssin, saa kantaa 

järjestyksenvalvontatehtävässä kaasusumutinta ilman tämän lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

koulutuksen hyväksyttyä suorittamista 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollut hyväksyminen järjestyksenvalvoja-

koulutuksen järjestämiseen sekä toimimiseen järjestyksenvalvojakoulutuksen kouluttajana 

oikeuttaa järjestämään järjestyksenvalvojan peruskoulutusta ja järjestyksenvalvojan 

kertauskoulutusta sekä toimimaan kyseisten koulutusten kouluttajana 31 päivään maaliskuuta 
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2007 saakka päätöksessä tarkoitetulla alueella. Sisäasiainministeriö voi kuitenkin peruuttaa 

hyväksymisen, jos tämän lain 22 ja 23 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. 
 
 
 
 

3. 
Laki 

kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 18 § 

seuraavasti: 
 

18 § 
 

Järjestyksenvalvojat 

Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka 

yleisötilaisuuteen ja sen välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa 

(533/1999) tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta yleisessä 

kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös yksittäisen yleisen 

kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville 

sisääntuloväylille sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille. 

Järjestyksenvalvojien toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa ja sen välittömässä 

läheisyydessä seka mainituilla paikoitusalueilla, niille johtavilla väylillä ja muilla vastaavilla 

tilaisuuden järjestämiseen liittyvillä alueilla on välttämättä tarpeen. Järjestyksenvalvojien 

valtuuksista säädetään mainitussa laissa. Oikeudesta keskeyttää yleinen kokous tai yleisötilaisuus 

taikka määrätä se päättymään on kuitenkin voimassa, mitä tässä laissa säädetään. 
 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2005 vp 
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Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 15 päivänä joulukuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

10/2005 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
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—asiamies Rita Karimäki, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

—professori Olli Mäenpää 

—professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 
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— oikeusministeriö 

— Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry 

— Merivartioliitto ry 

— Tulliliitto ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi järjestyksenvalvojista annettua lakia. Yksityisistä 

turvallisuuspalveluista annettuun lakiin, kokoontumislakiin sekä eräiden alusten ja niitä 

palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin 

ehdotetaan vähäisiä muutoksia. 

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen 

sääntely järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien 

oikeusturvan varmistamiseksi. Esityksellä pyritään myös tehostamaan jär-

jestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaa. Esityksen tavoitteena on niin ikään vähentää 

järjestyksenvalvonta- ja vartioimisliiketoiminnan osin päällekkäistä sääntelyä ja selkiyttää 

viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välistä rajanvetoa. Lisäksi nostettaisiin nykyisin 

tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain 

tasolle. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestyksenvalvojista annettuun lakiin jo sisältyvistä asioista 

ehdotetaan säädettävän nykyistä yksityiskohtaisemmin. Lakiin ehdotetaan myös lisättäviksi 

kokonaan uusia säännöksiä käytännössä ilmenneiden toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Säännökset 

liittyvät muun muassa järjestyksenvalvojan voimankäyttö välineisiin ja niiden kantamiseen sekä 

järjestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaan. 

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistaminen edellyttäisi sisäasiainministeriön 

määrittämän järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suorittamista. Sillä pyrittäisiin 

varmistumaan erityisesti järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä, koska merkittävä osa 

järjestyksenvalvojista toimii tehtävissä muuten kuin ammattimaisesti. 

Järjestyksenvalvojia, joilla ei ole järjestyksenvalvojan peruskoulutusta voitaisiin hyväksyä 

yksittäisen tilaisuuden ohella myös saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman 
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luonteisiin tilaisuuksiin enintään kuudeksi kuukaudeksi kalenterivuoden aikana. Muutoksella 

pyrittäisiin helpottamaan hallinnollisesti nykyistä menettelyä, jossa tilaisuuden järjestäjän on 

edellytetty hakevan poliisilta samalle henkilölle hyväksymisen jokaiseen tilaisuuteen erikseen. 

Järjestyksenvalvojakouluttajana toimiminen edellyttäisi erillistä viranomaishy-väksymistä, 

jonka myöntämisen edellytykseksi säädettäisiin konkreettinen ammattitaitovaatimus. 

Ammattitaitovaatimuksella pyrittäisiin parantamaan ja yhtenäistämään järjestyksenvalvojien 

koulutusta, joka vaikuttaisi suoraan järjestyksenvalvojien ammattitaitoon ja heidän 

toimenpiteidensä kohteiksi joutuvien oikeusturvaan. 

Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineistä ja niiden kantamisesta ehdotetaan nyt 

säädettäväksi tyhjentävästi lain tasolla. Voimankäyttövälineiden kantamiseen ja kantamistapaan 

liittyvillä säännöksillä vähennettäisiin voimankäyttövälineiden virheellisestä käytöstä ja 

voimankäyttövälineiden sieppauksista aiheutuvia vaaratilanteita. 

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetuista muutoksista keskeisin 

liittyy vartijan voimankäyttösäännöksen muuttamiseen. Sitä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 

se vastaisi pakkokeinolaissa säädetyn jokamiehen kiinniotto-oikeuden käyttämiseen liittyvää 

vastaavaa säännöstä. 

Kokoontumislakiin sisältyvää järjestyksenvalvojien asettamisen mahdollistavaa säännöstä 

ehdotetaan muutettavaksi siten, että järjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa myös yleisötilaisuuden 

välittömään läheisyyteen ylläpitämään tilaisuuden järjestystä ja turvallisuutta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kahden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Yleisperustelut 
 

Yleistä 

Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) on tullut voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999 osana 

kokoontumisvapautta sääntelevän lainsäädännön kokonaisuutta (HaVM 33/1998 vp—HE 148/1998 

vp). Nykyisin järjestyksenvalvojaksi hyväksymisiä on voimassa yli 50 000 kappaletta. 
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S :adun selvityksen perusteella voimassa oleva laki on järjestyksenvalvontatehtä-vien 

hoitamisen kannalta tarkasteltuna osoittautunut käytännössä varsin toimivaksi. Keskeisimmät esiin 

nousseet epäkohdat liittyvät osaksi viranomaisvalvonnan näkökulmasta oikeudellisen sääntelyn 

yleisluonteisuuteen sekä osaksi sääntelytasoon ja järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistamiseen 

liittyvän kertauskoulutusvaatimuksen puuttumiseen. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvontatoimin-nan 

oikeudellinen sääntely järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena 

olevien oikeusturvan varmistamiseksi sekä viranomaisvalvonnan tehostamiseksi. Esityksen 

tarkoituksena on myös poistaa järjestyksenvalvonta-ja vartioimis-liiketoiminnan osin päällekkäistä 

sääntelyä. Samalla selkiytetään vkanomaistoiminnan ja jäijestyksenvalvontatoiminnan välistä 

rajanvetoa. Uudistuksella nostetaan myös perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla asetustasoista 

sääntelyä lain tasolle. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten 

hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Järjestyksenvalvojakoulutus 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan järjestyksenvaivojakoulutuksen järjestämisestä säädettäväksi lain 

tasolla. Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen järjestäjinä voivat lakiehdotuksen perusteella toimia 

nykyiseen tapaan kihlakuntien poliisilaitosten ohella tietyt oikeushenkilöt, yhdistykset ja luonnolliset 

henkilöt. Valiokunta tähdentää laadukkaan järjestyksenvalvojakoulutuksen merkitystä. Teoreettisen 

opetuksen ohella tarvitaan käytännön läheistä erityisesti ongelmatilanteiden kohtaamiseen liittyvää 

opetusta soveltamisharjoituksineen. Samalla valiokunta pitää tärkeänä uudistuksena järjestyk-

senvalvojan kertauskoulutusta, jolla on tarkoitus ajantasaistaa tietopohja ja kerrata pe-

ruskoulutukseen sisältyvät opetusaiheet. 

Järjestyksenvalvojakouluttajana toimiminen edellyttää erillistä viranomaishyväk-syntää. 

Keskeisin nykytilaan ehdotettava muutos liittyy konkreettisten ammattitaitovaatimusten asettamiseen 

kouluttajiksi hyväksyttäville. Ammattitaitovaatimuksilla parannetaan ja yhtenäistetään 

järjestyksenvalvojien koulutusta, mikä vaikuttaa suoraan järjestyksenvalvojien ammattitaitoon ja 

heidän toimenpiteidensä kohteeksi joutuvien henkilöiden oikeusturvaan. 
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Järjestyksenvalvojien kouluttajakoulutuksen järjestäjänä toimii esityksen mukaan Poliisikoulu. 

Menettelyllä turvataan yhdenmukainen pohjakoulutus kaikille kouluttajaksi hyväksyttäville. 

Poliisikoululla on hyvät edellytykset kyseisen koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulu vastaa 

nykyisin vartioimisliiketoimintaan liittyvästä vastaavan kaltaisesta kouluttajakoulutuksesta. Mainittu 

koulutus on koettu onnistuneeksi ja se on myös lisännyt viranomaisten ja kouluttajien yhteistyötä. 
 

Kielto toimia järjestyksenvalvojana 

Poliisilain (493/1995) 1 §:ssä asetetaan poliisille muun muassa yleinen velvollisuus yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseen sekä rikosten ennalta estämiseen. Vastaava velvollisuus on 

järjestyksenvalvojista annetun lain 2 §:n nojalla järjestyksenvalvojalla toimialueellaan. 

Järjestyksenvalvojan on myös noudatettava poliisin antamia käskyjä ja määräyksiä. 

Valiokunta pitää perusteltuna 1. lakiehdotuksen 2 a §:n 4 momentin säännöstä, jossa kielletään 

poliisimiestä samoin kuin rajavartiomiestä ja tullimiestä toimimasta järjestyksenvalvojana. Poliisin 

osalta kysymys on pitkälti teknisluontoisesta muutoksesta sen johdosta, että poliisilakiin lailla 525/2005 

lisätyssä 9 d §:n 2 momentissa poliisimiestä kielletään hoitamasta tehtävää, johon liittyvät oikeudet ja 

velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan poliisilain mukaisten poliisimiehen tehtävien kanssa (HaVM 

10/2005 vp—HE 266/2005 vp). Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 10/2005 vp kyseistä lainkohtaa 

koskevista perusteluista ilmenee, että säännös estää poliisimiestä toimimasta järjestyksenvalvojana. 

Kaikkiaan käsiteltävän ole hallituksen esitys sisältää asianmukaiset perustelut lainmuutokselle. 

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen tehtävät ovat osin samantapaisia ja ne voivat 

suorittaa myös tehtäviä toistensa lukuun. Uudessa rajavartiolaissa (578/2005) on rajavartiomiehelle 

säädetty entistä laajemmin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä rikosten estämiseen liittyviä 

tehtäviä (HaVM 12/2005 vp — HE 6/2005 vp). Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun Is n (577/2005) 

19 §:n 2 momentissa säädetään poliisilain 9 d §:n 2 momenttia vastaavasti, ettei myöskään 

rajavartiomies saa hoitaa tehtävää, johon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan 

rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien kanssa. 

Tullilaissa (1466/1999) ei ole tarkemmin määritelty käsitettä tullimies, minkä vuoksi sen voidaan 

katsoa viittaavan myös koko tullilaitoksen henkilökuntaan. Tämän vuoksi hallintovaliokunta ehdottaa 

sääntelyn täsmentämistä ilmaisulla "tullivalvontaa taikka tullirikostorjuntaa suorittava tullimies". 

Saadun selvityksen mukaan tullivalvontaa suorittavat tullimiehet toimivat muun muassa 
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liikenteenvalvontatehtävissä, antavat tiedoksi rangaistusvaatimuksia ja käyttävät tiettyjä poliisin 

rekistereitä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvän sääntelyn merkitystä korostaa myös se, ettei satunnaisesti 

tapahtuva järjestyksenvalvojana toimiminen välttämättä myöskään edellytä sivutoimi-ilmoituksen 

toimittamista työnantajalle. Tällaisessa tilanteessa työnantaja ei useinkaan ole edes tietoinen 

järjestyksenvalvontatentävien mahdollisesta suorittamisesta. 
 

Hallintopäätöksen antamisesta 

Järjestyksenvalvojalakiin ehdotetusta 14 §:n 2 momentista ilmenee, ettei hakijalle anneta erillistä 

hallintopäätöstä eikä valitusosoitusta, jos järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen tapahtuu hakemuksen 

mukaisesti. Tällöin hakijalle annetaan ainoastaan järjestyk-senvalvojakoriti. Hallintovaliokunta 

katsoo, ettei hakijalla tällaisessa tilanteessa ole oikeussuojan tarvetta saada erillinen hallintopäätös. 

Myöskään viranomaistoiminnan valvonnan näkökulmasta hallintopäätöksen antamisella ei ole tämän 

tyyppisessä asiassa asiallista merkitystä. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa kiinnitetään muun ohella huomiota siihen, että 

järjestyksenvalvojaksi hyväksytyn oikeusturvan kannalta on merkityksellistä, että päätökseen voidaan 

liittää lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ehtoja ja rajoituksia. Hallintovaliokunta 

toteaa, että ehtojen tai rajoitusten asettaminen merkitsee sitä, ettei järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä 

ole myönnetty hakemuksen mukaisesti. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että erillinen hallintopäätös 

muutoksenhakuosoituksi-neen on annettava. 

 

Hallintovaliokunta puoltaa myös 2. lakiehdotuksen 27 §:n 2 momentin vartijaksi hyväksymistä ja 

39 §:n 2 momentin turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevia edellä lausuttua vastaavia 

sääntelyehdotuksia hallituksen esityksen mukaisessa muodossa. 

Todettakoon vielä, että uuden passilain 20 §:ssä (671/2006) on omaksuttu menettely, jonka 

mukaan hakijalle ei myöskään anneta erillistä hallintopäätöstä, kun passi myönnetään hakemuksen 

mukaisena (HaVM 13/2006 vp — PeVL 27/2005 vp — HE 25/2005 vp). 
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Yksityiskohtaiset perustelut 1. Laki 

järjestyksenvalvojista 

2 a §. Järjestyksenvalvojaksi asettaminen ja järjestyksenvalvojana toimiminen. Voimassa olevan 

järjestyksenvalvojista annetun laini 0 §:n 2 momentin nojalla tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon 

ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden toimeen-panopaikan poliisilaitos voi hyväksyä 

järjestyksenvalvojaksi yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, jolla ei ole järjestyksenvalvojan 

koulutusta. 

Hallituksen esityksessä vastaava sääntely ehdotetaan otettavaksi 2 a §.n 2 momenttiin 

täydennettynä siten, että vailla järjestyksenvalvojakoulutusta oleva henkilö voidaan hyväksyä 

järjestyksenvalvojaksi kokoontumisiani (530/1999) mukaisiin saman järjestäjän samassa paikassa 

järjestämiin saman luonteisiin tilaisuuksiin enintään kuudeksi kuukaudeksi yhden kalenterivuoden 

aikana. Tällaisella henkilöllä ei ole koulutuksen saaneelle järjestyksenvalvojalle kuuluvia kiinniotto- ja 

säilössäpitovaltuuksia eikä oikeutta kantaa tehtävässään voimankäyttövälineitä. 

Toimivaltarajauksista huolimatta muodostuu puolen vuoden määräaika perustus-

lakivaliokunnan mielestä varsin pitkäksi. Ehdotettu sääntely mahdollistaa kouluttamattomien 

järjestyksenvalvojien asettamisen lähes pysyväisluoteisesti esimerkiksi koko kesäsesongin aikana 

järjestettäviin tilaisuuksiin ja on siten omiaan heikentämään koulutusvaatimuksen merkitystä. Kun 

lisäksi otetaan huomioon, että järjestyksenvalvojan peruskoulutuksessa on nykyisin kysymys kolmen 

päivän kurssista, perustuslakivaliokunnan mielestä tulee mahdollisuus hyväksyä kouluttamaton 

järjestyksenvalvoja tehtävään rajata ehdotettua olennaisesti lyhyemmäksi ajaksi. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon tältä osin yhtyen hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen 

esityksen 2 a §:n 2 momentissa kuuden kuukauden enimmäisajan lyhentämistä neljään kuukauteen. 

Hallintovaliokunta katsoo, ettei järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä tule sellaisissa 

tilaisuuksissa, joihin asetetaan kouluttamattomia järjestysvalvojia, jättää yk-simomaan heidän 

varaansa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa 2 a §:n 2 momentissa säädettäväksi, että tällaisissa 

tilaisuuksissa tulee aina olla myös riittävä määrä vähintään peruskoulutuksen suorittaneita 

järjestyksenvalvojia. Selvyyden vuoksi valiokunta toteaa, että myös sellaisia kokoontumisiani 
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tarkoittamia tilaisuuksia on mahdollista järjestää, mihin ei ole velvollisuutta asettaa lainkaan 

järjestyksenvalvojaa. 

Hallintovaliokunnan ehdottamassa muodossa 2 a §:n 2 momentti kuuluu seuraavasti: 

"Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden 

toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumisiani mukaiseen 

yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman luoteisiin 

tilaisuuksiin enintään neljäksi kuukaudeksi yhden kalenterivuoden aikana myös henkilön, joka täyttää 

pelkästään 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisella järjestyksenvalvojalla ei 

ole 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä toimivaltuuksia. Tilaisuudessa, johon asetetaan tässä 

momentissa tarkoitettu järjestyksenvalvoja, tulee aina olla myös riittävä määrä 

järjestyksenvalvojia, jotka täyttävät 12 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyt edellytykset." 

 

Lakiehdotuksen 2 a §:n 4 momentista ilmenee, ettei poliisimies, rajavartiomies tai tullimies voi 

toimita järjestyksenvalvojana. Edellä mietinnön yleisperusteluissa lausuttuun viitaten hallintovaliokunta 

ehdottaa sanotussa momentissa "tullimies" -ilmaisun täsmentämistä seuraavasti: "Poliisimies tai 

rajavartiomies taikka tullivalvontaa täi tul-lirikostorjuntaa suorittava tullimies ei saa toimia 

järjestyksenvalvojana." 

7 §. Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito (Uusi) Järjestyksenvalvo-jalakia on 

täydennetty säilöönotetun oikeuksia ja kohtelua koskevilla säännöksillä 1 päivänä lokakuuta 2006 

voimaan tulleella lailla 847/2006 (HaVM 14/2006 vp—HE 90/2005 vp). 

Hallintovaliokunta ehdottaa sääntelyn täydentämistä siten, että voimassa olevan lain 7 §:ään 

lisätään hallituksen esitykseen sisältymätön uusi 7 momentti, jonka nojalla sisäasiainministeriö voi antaa 

tarkempia teknisluonteisia säännöksiä säilössäpidosta asetuksella. 
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10 §. Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen. Pykälän 1 momentissa luetellaan 

järjestyksenvalvojan sallitut voimankäyttövälineet. Hallintovaliokunta ehdottaa poliisin sailyttämien 

henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 11 §:n 2 momentiin viitaten lakitekstissä mainittavaksi 

käsirautojen lisäksi myös muoviset sieet. Koska luettelo on tarkoitettu tyhjentäväksi, hallintovaliokunta 

ehdottaa 10 §:n 1 momentin kirjoittamista seuraavasti: "Järjestyksenvalvojan sallitut 

voimankäyttövälineet ovat ampuma-aselain (1/1998) 11 §:ssä tarkoitettu kaasusumutin sekä 

käsiraudat, muoviset siteet ja enintään 70 senttimetriä pitkä patukka." 

26 §. Rangaistukset. Valiokunta ehdottaa lailla 847/2006 jäqestyksenvalvojalakiin tehtyjen muutosten 

johdosta lisättäväksi lakiehdotuksen 26 §:n 1 momentin 1 kohtaan viittauksen 7 §:n 6 momenttiin, jossa 

säädetään järjestyksenvalvojan oikeudesta sijoittaa säilöön otettu vain sallittuun säilytystilaan ja jossa 

säädetään säilöönottoilmoituksen laatimisesta ja sen toimittamisesta poliisilaitokselle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään järjestyksenvalvontarikkomuksesta. Momentin 2 kohta koskee 

poliisimiehen ja rajavartiomiehen ohella myös tullimiestä. Valiokunta ehdottaa 2 a §:n 4 momenttia 

vastaavasti ilmaisun "tullimies" tarkentamista muotoon "tullivalvontaa tai tullirikostorjuntaa 

suorittava tullimies". 

28 §. Tarkemmat säännökset. Kiinniotetun henkilön säilössäpidosta ja siihen käytettävistä tiloista 

säädetään 28 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla sisäasiainministeriön asetuksella. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että ministeriölle osoitettu täysin avoin sääntelyvaltuus 

on selvästi ristiriidassa perustuslain 7 §:n 3 momenttiin sisältyvän sen säännöksen kanssa, jonka mukaan 

vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla. Hallintovaliokunta ehdottaakin pykälän 1 momentin 

2 kohdan poistamista, jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Samalla 

hallituksen esityksen 1 momentin 3—6 kohdat siirtyvät säädettävän lain 28 §:n 1 momentin 2—5 

kohdiksi. 

Voimaantulosäännös. Hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esityksen voimaantulosäännöksen 3 

momentin määräajan jatkamista 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että 

järjestyksenvalvoja, joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiainministeriön määräyksessä (SM—1999—

911/Tu—53) tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäyttökurssin, saa kantaa 
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järjestyksenvalvontatehtävässä kaasusumutinta sanottuun päivämäärään saakka ilman 10 §:n 2 

momentissa tarkoitetun koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. 

Lisäksi valiokunta ehdottaa voimaantulosäännöksen 4 momentissa, että nyt säädettävän lain 

voimaan tullessa voimassa ollut hyväksyminen järjestyksenvalvojakoulu-tuksen järjestämiseen sekä 

toiniimiseenjärjestyksenvalvojakoulutuksen kouluttajana oikeuttaa järjestämään järjestyksenvalvojan 

peruskoulutusta ja järjestyksenvalvojan kertauskoulutusta sekä toimimaan kyseisten koulutusten 

kouluttajana 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka kyseisessä päätöksessä tarkoitetulla tavalla. 
 
 
2. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 
 

Valiokunta puoltaa 2. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 

3. Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta 
 

18 §. Järjestyksenvalvojat. Lakiehdotuksen 18 § :stä ilmenee, että yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka yleisötilaisuuteen ja sen välittömään 

läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään 

järjestystä ja turvallisuutta yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Yleisellä kokouksella 

tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999) mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden 

käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai 

jota he voivat seurata (2 § 2 mom.1. Yleisötilaisuudella nuolestaan tarkoitetaan muun muassa vleisölle 

avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja ja näytyöksiä (2 §:n 3 momentti). 

Perustuslakivaliokunta on majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaan sovellettavaa sääntelyä 

arvioidessaan pitänyt tärkeänä, että ilmaisua "välitön läheisyys" tulkitaan suppeasti (PeVL 49/2004 vp). 

Yleensä sillä tarkoitetaan välittömästi Hikeen sisäänkäynnin edessä olevaa, alaltaan vähäistä katu- tai 

tiealueen osaa. Käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa 

perustuslakivaliokunta on katsonut, että ilmaisua "välitön läheisyys" tulee tulkita samaan tapaan 

supistavasta' järjestyksenvalvojien ja vastaavien toimialuetta sääntelevässä muussakin lainsäädännössä. 

Selvyyden vuoksi hallintovaliokunta toteaa käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen 

mietintövaliokunta-na, että käsitettä "väritön läheisyys" on suppeasti tulkittunakin luonnollisesti 

arvioitava kokoontumislain kohdalla sitä koskettavien järjestyksenvalvontatehtävien lähtökohdista. 
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Kokoontumisiani tarkoittamat yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet voivat olla luoteeltaan erilaisia. 

Kysymys on siitä, minkä alueen katsotaan kuuluvan kussakin tilanteessa järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämisen kannalta "välittömään läheisyyteen". 

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee edelleen, että järjestyksenvalvojan toimialue voi 

satunnaisesti järjestettävissä yleisötilaisuuksissa perustellusti kattaa myös esimerkiksi hallituksen 

esityksessä mainitut kulkuväylät ja paikoitusalueet. Toimialueen tällaiseen laajuuteen on kuitenkin 

esitetyn tulkintaperiaatteen ja sääntelyn tarkkara-jaisuuden kannalta ongelmallista viitata ilmaisulla 

"välitön läheisyys". Perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiehdotusta on siksi tarkistettava maininnoilla, 

joiden mukaan järjestyksenvalvojan toimialueeseen voivat kuulua myös yleisötilaisuuden järjestämi-

seksi tarvittavat paikoitusalueet ja niille johtavat sisääntuloväylät. Harkintavallan käyttöä tulee 

säännöksessä ohjata lisäksi niin, ettei järjestyksenvalvojan toimialuetta määrätä laajemmaksi kuin 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on välttämättä tarpeen. 

Hallintovaliokunta ehdottaa edellä lausuttuun viitaten lakiehdotuksen 18 §:n hyväksymistä näin 

kuuluvana: "Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka 

yleisötilaisuuteen ja sen välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) 

tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta yleisessä kokouksessa tai 

yleisötilaisuudessa. Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös yksittäisen yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville 

sisääntuloväylille. Järjestyksenvalvojien toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi 

kuin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa 

ja sen välittömässä läheisyydessä sekä mainituilla paikoitus-alueilla ja niille johtavilla väylillä on 

välttämättä tarpeen. Järjestyksenvalvojien valtuuksista säädetään mainitussa laissa. Oikeudesta 

keskeyttää yleinen kokous tai yleisötilaisuus taikka määrätä se päättymään on kuitenkin voimassa, 

mitä tässä laissa säädetään". 

Selvyyden vuoksi valiokunta toteaa vielä, että paikoitus-alueita ja sisääntuloväyliä koskeva 

ensimmäinen uusi virke ei määritä käsitteen "välitön läheisyys" sisältöä, vaan on siitä erillinen 

peruste. Jälkimmäinen valiokunnan 18 §:ään lisätty uusi virke sisältää taas yleisen 

järjestyksenvalvojan asettamista koskevan rajoituslausekkeen. 
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4. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien 

valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Valiokunta puoltaa 4. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Säätämisjärjestys 

Hallintovaliokunta on perustuslakivaliokunnan esittämän valtiosääntöoikeudellisen huomautuksen 

vuoksi poistanut hallituksen esitykseen sisältyneen 28 §:n 1 momentin 2 kohdan ensimmäisestä 

lakiehdotuksesta. Näin ollen lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina 

ja 

että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 

Laki 
järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta 

 

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— 13 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 § mainitussa laissa 622/2003 sekä 11 ja 13 § osaksi viimeksi 

mainitussa laissa ja 12 § osaksi laissa 847/2006, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a, 7 §:ään uusi 7 momentti ja 14—28 §, jolloin nykyinen 14 § siirtyy 

uudeksi 29 §:ksi, seuraavasti: 

2 § (Kuten 

HE) 
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2 a §  
 

f/f vro o fn tr/)Mi)/i /ii/» l/ii-Pi rt c n t+n m in/in  in in vi rt c    i Ira nvt\i nl-\ tri in vi rt  tr\i *VT 
1 tv\ 1M/7M 

 

(1 mom. kuten HE) 

Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden 

toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoon-tumislain mukaiseen 

yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman luoteisiin 

tilaisuuksiin enintään neljäksi kuukaudeksi yhden kalenterivuoden aikana myös helnkilön, joka 

täyttää pelkästään 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisella 

järjestyksenvalvojalla ei ole 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä toimivaltuuksia. Tilaisuudessa, 

johon asetetaan tässä momentissa tar- 

BitVm /2005vp—HB 265/2ÖG4 vp 
 

koitettu järjestyksenvalvoja, tulee aina olla myös riittävä määrä järjestyksenvalvojia, jotka 

täyttävät 12 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyt edellytykset. (3 mom. kuten HE) 

Poliisimies tai rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava tullimies 

ei saa toimia järjestyksenvalvojana. 
 
 

7 § (Uusi) 
 

Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito 
 
 

Tarkemmat teknisluontoiset säännökset säilössäpidosta annetaan sisäasiainministeriön 

asetuksella. (Uusi 7 mom.) 
 
 

10 § 
 

Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen 

Järjestyksenvalvojan sallitut voimankäyttövälineet ovat ampuma-aselain (1/1998) 11 §:ssä 

tarkoitettu kaasusumutin sekä käsiraudat, muoviset siteet ja enintään 70 senttimetriä pitkä patukka. 
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(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

11—25 § 

(Kuten HE) 

26 § 

Rangaistukset 

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) laiminlyö 2 §:n 2 momentissa, 4 tai 5 §:ssä taikka 6 §:n 1 momentissa säädetyn 

järjestyksenvalvojan toimintavelvollisuuden taikka toimii 7 §:n 6 momentin vastaisesti, 

(2—4 kohta kuten HE) 

on tuomittava järjestyksenvalvontarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa 

säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Järjestyksenvalvontarikkomuksesta tuomitaan myös: (1 kohta 

kuten HE) 

2) poliisimies, raja vartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikos torjuntaa suorit- 

tava tullimies, joka toimii järjestyksenvalvojana 2 a §:n 4 momentin vastaisesti; 

(3 ja 4 kohta kuten HE) (3 

mom. kuten HE) 
 

57 S 
-- ö 

(Kuten HE) 

28 § 
 

Tarkemmat säännökset 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: (1 mom. 1 

kohta kuten HE) (1 mom. 2 kohta poist.) 
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(1 mom. 2—5 kohta kuten HE:n 1 mom. 3—6 kohta) (2 

mom. kuten HE) 

29 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Järjestyksenvalvoja, joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiainministeriön määräyksessä 

(SM-1999-911/Tu-53) tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäyttökurssin, saa kantaa 

järjestyksenvalvontatehtävässä kaasusumutinta ilman tämän lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

koulutuksen hyväksyttyä suorittamista 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollut hyväksyminen järjestyksenvalvoja-koulutuksen 

järjestämiseen sekä toimimiseen järjestyksenvalvojakoulutuksen kouluttajana oikeuttaa 

järjestämään järjestyksenvalvojan peruskoulutusta ja järjestyksenvalvojan kertauskoulutusta sekä 

toimimaan kyseisten koulutusten kouluttajana 31 päivään maaliskuuta 2007 saakka päätöksessä 

tarkoitetulla alueella. Sisäasiainministeriö voi kuitenkin peruuttaa hyväksymisen, jos tämän lain 22 

ja 23 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. 
 
 
 
 

3. 
Laki 

kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 18 § 

seuraavasti: 
HaVM/2005vp —HE 265/2004 vp 

 
 
 
 
 

Järjestyksenvalvojat 
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Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka 

yleisötilaisuuteen ja sen välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) 

tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta yleisessä kokouksessa tai 

yleisötilaisuudessa. Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös yksittäisen yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville sisääntuloväylille 

sekä muille vastaaville tilasuuden järjestämiseen liittyville alueille. Järjestyksenvalvojien 

toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa ja sen välittömässä läheisyydessä sekä 

mainituilla paikoitus-alueilla, niille johtavilla väylillä ja muilla vastaavilla tilaisuuden 

järjestämiseen liittyvillä alueilla on välttämättä tarpeen. Järjestyksenvalvojien valtuuksista 

säädetään mainitussa laissa. Oikeudesta keskeyttää yleinen kokous tai yleisötilaisuus taikka määrätä 

se päättymään on kuitenkin voimassa, mitä tässä laissa säädetään. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
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HALLINTOVALIOKUNTA ESITYSLISTA 93/2006 vp 
 

Torstai 16.11.2006 kello 12.15 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 155/2006 vp laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi 
kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 

Käsittely 

Päätetään ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi LA 102/2006 vp. 

Kuultavina: 
— kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pertti Paasio, Turun kaupunki 
— kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, Tampereen kaupunki 
— kunnanjohtaja Heimo Puustinen, Kiskon kunta 
— professori Aimo Ryynänen 
— professori Matti Viren 

Merkitään saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
— Kansaneläkelaitos 
— Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV 
— Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
— Kansälaisjarjestoryhma 

 

4. LA 102/2006 vp Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä 
laki kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muutta- 
misesta 

Käsittely 

Todetaan, että aloite on yhdistetty asiaan HE 155/2006 vp. 
 

5. HE 213/2006 vp tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleisso- 
pimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen 
osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkir- 
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami- 
sesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta 

Käsittely 

Kuultavina: 
— ylitarkastaja Hanna Vuojela, valtiovarainministeriö, 13.00 
— ylikomisario Tommi Reen, sisäasiainministeriö, 13.00 

ESITYSLISTA 93/2006 vp 
 
 
— tulliylitarkastaja Juha Viikko, Tullihallitus, 13.00 

Merkitään saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
— tietosuojavaltuutetun toimisto 
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6. HE 265/2004 vp laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Käsittely 

Yleiskeskustelu 
 
7. HE 183/2006 vp laiksi maahanmuuttajien kotoutiamisesta ja tur-

vapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta 

Käsittely 

Valmistava keskustelu 

 
8. Muut asiat 

Vierailu Helsingin hätäkeskuksessa viikolla 2 tai 3/2007 aamulla, esim. 
klo 8.00. 

Vierailu Lohjan hätäkeskuksessa tänään torstaina 16.11.2006 klo 17.45-
21.30, lähtö pääovelta bussilla klo 17.45. 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on perjantaina 17.11.2006 kello 11.15. 
 
 
 

TIEDOKSI: 

Eduskunnan vierailu Kajaanissa perjantai-lauantai 17.-18.11.2006 osana 
eduskuntauudistuksen 100-vuotisjuhlallisuuksien ohjelmaa. 

Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan seminaari "Yhdenvertaisuus ja 
kirkko" maanantaina 20.11.2006 klo 12.00-16.30, Kirkon toimitalo, juhlasali (7 krs), 
Satamakatu 11. 

Sisäasiainministeri Rajamäen, alue- ja kuntaministeri Mannisen sekä kans-
liapäällikkö Viljasen päivälliskutsu tiistaina 13.2.2007 kello 17.00. 



 

 

SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Mika Koponen 
MUISTIO r 

21.9.2006 

 
 
 
 
 
 
HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 

1. JOHDANTO 
 

Hallintovaliokunta on pyytänyt sisäasiainministeriön vastinetta NRA Kansallinen Ki- 
vääriyhdistys ry:n hallintovaliokunnalle toimittaman kirjallisen lausunnon johdosta. 
Vastine koskee hallituksen esitystä eduskunnalle järjestyksenvalvojista annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 vp). NRA Kansalli- 
nen Kivääriyhdistys ry on lausunnossaan tuonut esille useita mainittuun hallituksen 
esitykseen sisältyviä yksityiskohtia, joissa se on nähnyt puutteita. NRA Kansallinen 
Kivääriyhdistys ry on vaatinut koko lakiesityksen palauttamista ministeriöön uudel- 
leen valmisteltavaksi siten, että järjestyksenvalvojat ja heitä kouluttavat tahot tulisivat 
__      riittävässä määriä kuulluiksi. Myös Kilpailuvirastolta tulisi NRA Kansallinen Kivää- 

riyhdistys ry:n mielestä pyytää lausunto asiassa. 
 
Sisäasiainministeriö on seuraavassa vastannut NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry:n 
lausunnossaan esittämiin näkökohtiin. 

 
 

2. LAUSUNTOJEN RIITTÄMÄTTÖMYYS 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on lausunnossaan arvostellut sitä, että lain val-
misteluvaiheessa ei ole kuultu järjestyksenvalvojina ja järjestyksenvalvojakouluttaji-na 
toimivia yksityisiä tahoja lainkaan. 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry haluaa lausunnossaan korostaa ravitsemusliikkeissä 
tehtävän järjestyksenvalvonnan roolia. Todettakoon tässä yhteydessä että järjestyksenvalvojia 
asetetaan moniin muihinkin tilaisuuksiin ja vaikka järjestyksenvalvonta ravintoloissa onkin 
ammattimaistunut, niin lain valmistelussa on täytynyt ottaa huomioon järjestyksenvalvonnan 
tarpeet huomattavan paljon laajemmin. 
 
Lain valmisteluvaiheessa on järjestetty neljä kuulemistilaisuutta, joissa kuultavina ovat olleet 
Palvelualojen Ammattiliitto ry, Suomen Huvijärjestäjien keskusliitto ry, Suomen Liikunta ja 
Urheilu sekä Suomen Vartiointiliikkeitten Liitto ry. Lisäksi luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi ovat antaneet lausuntonsa muun muassa oikeusministeriö, opetushallitus, 
rajavartiolaitos, tullilaitos, viisi kihlakuntien poliisilaitosta, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto 
SHR ry, Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova, Turun ammatillinen 
aikuiskoulutuskeskus ja Vantaan ammatillinen koulutuskeskus. 
 
Lainsäädäntöhankkeen eräs keskeisimmistä tavoitteista on järjestyksenvalvojien koulutuksen 
yhdenmukaistaminen ja ammattitaidon säilymisen varmistaminen. Esityksellä pyritään myös 
tehostamaan järjestyksenvalvojatoiminnan viranomaisohjausta ja -valvontaa. 



 

 

Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan järjestyksenvalvojakoulutuksen tarpeiden 
tunnistamisessa ja järjestyksenvalvojia koskevassa lainsäädännössä ilmenneiden muiden 
muutospaineiden arvioinnissa edellä mainittuja tahoja voidaan pitää näistä lähtökohdista 
tarkasteltuna aivan keskeisinä asiantuntijoina. 
 
Järjestyksenvalvojatyötä tekevien näkemyksien huomioon ottaminen on pyritty varmistamaan 
edellä mainittujen ammattiliittojen ja vapaaehtoisjärjestöjen kuulemisella. NRA Kansallinen 
Kivääriyhdistys ry ei ole perustellut mitenkään sitä, mitä lisäarvoa lain valmisteluun olisi voitu 
saada yksittäisten järjestyksenvalvojien kuulemisella. 
 

Mitä tulee järjestyksenvalvojalakia valmistelleisiin virkamiehiin ja heidän ammattitaitoonsa, 
niin todettakoon että lakiehdotusta valmistellut Turvallisuusalan valvontayksikkö on tehnyt 
useita kymmeniä huvi-, kilpailu- ja muihin yleisötapahtumiin sekä ravintoloihin kohdistuneita 
tarkastuksia yhdessä poliisin kanssa viime vuosien aikana. Näillä tarkastuksilla on saatu 
näkemystä paitsi järjestyksenvalvonnan tilasta yleisesti, myös epäkohdista yksittäisten 
järjestyksenvalvojien näkökulmasta, kun heidän kanssaan on tarkastusten yhteydessä 
keskusteltu. 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry:n mukaan valmistelussa olisi tullut kuulla yksittäisiä 
järjestyksenvalvojakouluttajia. Järjestyksenvalvojakoulutusta voi kuitenkin tällä hetkellä antaa 
kuka hyvänsä, joten olisi vaikea todentaa, kenellä järjestyksenvalvoja-kouluttajalla on riittävän 
suuri asiantuntemus lausua 
jakriteerit puuttuvat kokonaan. Samalla täytyy todeta, ettei ole olemassa kattavaa tietoa siitä 
ketkä toimivat alan kouluttajina. 

 
 
 

3. KOULUTUKSEN VÄÄRISTYVÄ KILPAILUTILANNE AMMATTIOPPILAITOSTEN 
MONOPOLIASEMAN ANSIOSTA 

 
 

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on lausunnossaan esittänyt johtopäätöksen, jonka 
mukaan se, että eräät ammattioppilaitokset voisivat antaa järjestyksenvalvojakoulutusta ilman 
järjestyksenvalvoj«kouluttajakoulutuksen suorittamista, johtaisi näiden monopoliasemaan. 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi tultaisiin hyväksymään sellaiset oppilaitokset, joille 
Turvallisuusalan tutkintotoimikunta on antanut oikeuden vartijoiden ammattitutkintoon 
liittyvän opetuksen antamiseen. Tämä hyväksyntä edellyttää opetushallituksen määrittelemää 
opetuksen tasoa eikä näiden lukumäärältään vähäisten oppilaitosten pätevyyttä 
järjestyksenvalvojien kouluttamiseen ole syytä epäillä, kun otetaan huomioon, että mainittuun 
vartijan ammattitutkintoon sisältyy järjestyksenvalvojakoulu-tus. 
 
Turvallisuusalan tutkintotoimikunta on tehnyt kyseisten oppilaitosten kanssa sopimuksen 
koulutuksen järjestämisestä. Ennen sopimuksen tekemistä tutkintotoimikunta on varmistanut 
oppilaitoksen ja sen henkilökunnan mahdollisuudet kouluttaa, ammattipätevyyden sekä 
substanssiosaamisen että pedagogisten taitojen suhteen. Samalla tutkintotoimikunta on 
edellyttänyt oppilaitosta kehittämään henkilökuntansa ammattitaitoa. 
 
Lailla ei ole tarkoitus millään tavalla luoda monopolia, vaan saada aikaan yhdenmukainen 
järjestyksenvalvojien koulutus. Järjestyksenvalvojakoulutusta antavia oppilaitoksia tulisi 
olemaan vain vähän ja on luultavaa että tulevaisuudessa myös poliisilaitokset joutuisivat 



 

 

edelleen kouluttamaan järjestyksenvalvojia kouluttajien vähäisyyden vuoksi, joten 
markkinoilla tulee varmasti olemaan tilaa myös yksityisille toimijoille. Järjestyksenvalvojien 
kouluttajakoulutuksen järjestäisi esityksen mukaan Poliisikoulu. Kouluttajakoulutus on 
tarkoitus aloittaa heti kun lakiesitys olisi hyväksytty eli ennen lain voimaantuloa. 
Koulutusjärjestelyissä tultaisiin ottamaan huomioon koulutuksen suuri hetkellinen tarve siten, 
että koulutuksen järjestäminen painottuisi lain voimaantulon ajankohtaan niin, että 
mahdollisimman moni koulutukseen hakeutuva sinne myös pääsisi. Näistä syistä 
minkäänlainen ammattioppilaitosmonopoli ei ole todennäköinen eikä myöskään 
Kilpailuvirastolta ole ollut tarpeellista pyytää lausuntoa. 
 
On arvioitu, että noin 100 - 150 kouluttajaa kävisi ensivaiheessa koulutuksessa. Määrä vähenisi 
tilastollisesti hallituksen esityksessä esitetystä, mutta esityksen tilastossa esiintyvässä luvussa 
on lukuisia sellaisia kouluttajia, joilla on ollut haettuna koulu-tuslupa useisiin kihlakunnan 
poliisilaitoksiin. Ehdotuksessa on esitetty, että kouluttaja voisi kouluttaa yhdellä 
kouluttajaluvalla koko maassa. 

 
 

4. KOULUTTAJILLE ESITETYT VAATIMUKSET 
 
Lausunnossaan NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry vaatii järjestyksenvalvojakou-luttajan 
vähimmäisikärajan nostamista esitetystä 18 ikävuodesta 25:een. Sisäasianministeriön kannan 
mukaan vähimmäisikärajaksi riittäisi 18 vuotta. NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry:n esiin 
tuoma huoli 18-vuotiaan henkilön mahdollisesta yleisen elämänkokemuksen puutteesta ei ole 
aiheellinen. Järjestyksenvalvojakouluttaj aksi voitaisiin nimittäin lakiehdotuksen 18 §:n 1 
momentin 2 kohdan mukaan hyväksyä hakija, joka on muun ohessa henkilökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan sopiva järjestyksenvalvojakouluttaj aksi. Mahdollista yleisen 
elämänkokemuksen puutetta voitaisiin näin arvioida henkilökohtaisena ominaisuutena. 
 
Hallituksen esityksen mukaan kenelläkään ei olisi ehdotonta oikeutta saada hyväksyntää j ärj 
estyksenvalvoj aksi tai j ärj estyksenvalvoj akouluttaj aksi. Menettely noudattaisi muiden 
kyseisenlaisten lupatyyppien hyväksymismenettelyltä. On selvää, että mahdollinen 
hyväksymisen epääminen ei saisi olla mielivaltaista, syrjivää tai muutoin lainvastaista. 
Käytännössä muiden samankaltaisten lupatyyppien kohdalla on havaittu, että kielteisten 
päätösten antaminen on harvinaista, mutta kyseinen säätely on koettu erittäin tarpeelliseksi. 

 
 

5. ASEEN KANTO JA HALLUSSAPITO 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry arvostelee nyt kyseessä olevan hallituksen esityksen 
järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kantamiseen liittyviä perusteluja 
harhaanjohtavina ja epäjohdonmukaisina. Toisaalta se ei kuitenkaan esitä, että järjes-
tyksenvalvojille tulisi sallia ampuma-aseen kantaminen. Lakiesitys ei muuttaisi nykyistä 
tilannetta; säädökset kirjattaisiin nyt vain lakitasolle. Järjestyksenvalvoja voisi kantaa 
voimankäyttövälineenä kaasusumutinta, käsirautoja ja enintään 70 senttimetriä pitkää 
patukkaa. Perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta ovat suhtautuneet erittäin pidättyvästi 
ampuma-aseen hallussapito-oikeuksien laajentamiseen muun muassa yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetun lain (HE 69/2001 vp) käsittelyn yhteydessä. 
Järjestyksenvalvojan ja poliisin ampuma-aseen kantaminen eivät ole millään tavalla 
yhteismitallisia, joten niitä ei voida edes vertailla. Poliisin tehtäväkenttä poikkeaa 
merkittävästi järjestyksenvalvojan tehtävistä ja toisaalta poliisin koulutus on huomattavasti 



 

 

monipuolisempi, joten poliisia ja järjestyksenvalvojaa ei ampuma-aseen kan-tamisoikeuksiin 
liittyvässä keskustelussa ole aihetta rinnastaa. 
 

Aiemmin mainittujen järjestyksenvalvonnan kenttätarkastusten yhteydessä ei ole koskaan 
tullut esille, että järjestyksenvalvojilla olisi edes ollut tarvetta ampuma-aseen kantamiseen. 
Lähtökohtaisesti ei voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä suotavana, että erilaisissa 
huvitilaisuuksissa tai ravintoloissa, joissa on paljon humalaisia henkilöitä ja erityyppisiä 
häiriöitä, olisi ampuma-aseita kenelläkään. Tällä hetkellä ei ole olemassa myöskään sellaista 
lainsäädäntöä, jonka turvin järjestyksenvalvojien ampuma-aseen kantamista voitaisiin 
tehokkaasti valvoa. Ampuma-aseeseen liittyvään valvontaan liittyisi myös tarvittavan 
ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvä koulutus. Vartijoiden osalta kyseinen koulutus ja 
kertauskoulutus on ollut mahdollista järjestää elinkeinolupiin ja niiden valvontaan liittyen. 
Järjestyksenvalvontaa harjoittaviin kohdistuva valvonta siten, että ampuma-aseiden 
käsittelytaidon osalta voitaisiin varmistua, muodostuisi valvonnan ja oikeusturvan kannalta 
erityisen ongelmalliseksi. Tässä täytyy muistaa, että poliisin järjestyksenvalvojaksi 
hyväksymiä henkilöitä on nyt yli 51.000. 
 

Järjestyksenvalvojan tunnusta saisi käyttää ainoastaan järjestyksenvalvojaksi hyväksytty 
henkilö järjestyksenvalvojatehtävissä. Tunnukset määriteltäisiin tarkemmin si-
säasiainministeriön asetuksella. On aivan välttämätöntä kieltää järjestyksenvalvojan tunnusta 
erehdyttävästi muistuttavan tunnuksen käyttö, koska on ilmennyt tilanteita, joissa esimerkiksi 
vahtimestareita ja liikenteenohjaajia ei ole selvästi erottanut varsinaisista 
järjestyksenvalvojista. Tällä on merkitystä sekä järjestyksenvalvojan että etenkin mahdollisen 
toimenpiteen kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta. 
 
Erehdyttävästi järjestyksenvalvojan tunnusta muistuttava tunnus voi olla liivi, paita tai takki, 
johon olisi kiinnitetty tai painettu järjestyksenvalvojan tunnusta muistuttavia tai jäljitteleviä 
merkkejä tai tekstejä. Tunnus on järjestyksenvalvojan tunnusta erehdyttävästi muistuttava 
silloin, kun se objektiivisesti tarkasteltuna on omiaan luomaan mielikuvan, että tunnuksen 
kantaja voi käyttää järjestyksenvalvojan oikeuksia. Tällaisia järjestyksenvalvojan tunnisteliiviä 
vastaavia ja tietoisesti toimijoita erehdyttäviä liivejä on käytetty muun muassa suurissa 
rallitapahtumissa. Virheellisten liivien käyttäjien on ollut tarkoitus muun muassa päästä liivin 
avulla paremmalle paikalle seuraamaan kilpailua, vaikka kyseinen paikka ei ole ollut 
katsomoaluetta ja järjestäjän taholta alue on voitu määritellä vaaralliseksi. 
Järjestyksenvalvojien selkeä tunnistettavuus on merkityksellinen monella tapaa eikä vähiten 
tapauksissa, joissa tapahtumassa on satoja tai peräti useita tuhansia järjestyksenvalvojia. Neste 
Rallissa on muun muassa toiminut vuosittain noin 3000 järjestyksenvalvojaa. 

 
 

6. VOIMANKÄYTTÖTILANTEET HÄTÄVARJELUPERUSTEISIKSI 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on tehnyt lakiesityksestä johtopäätöksen, jonka mukaan 
järjestyksenvalvojan voimankäyttöoikeuksia koskevaa tulkintaa oltaisiin muuttamassa. 
Toisaalta yhdistys nimenomaan toteaa aivan oikein, että voimakeinojen käyttöä sääntelevää 9 
§:ää ei muutettaisi. Hallituksen esityksessä eduskunnalle järjestyksenvalvojista annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi \aeiksi ei sisäily ehdotusta kyseisen voimakeinojen 
käyttöä sääntelevän pykälän muuttamiseksi. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan 
voimassa oleva voimakeinojen käyttöä koskeva pykälä on todettu toimivaksi. 

Tilapäisten järjestyksenvalvojien eli järjestyksenvalvojien peruskouluttamattomien 
järjestyksenvalvojien osalta on esitetty, ettei heillä olisi järjestyksenvalvojista annetun lain 7 
§:n 2 momentin tarkoittamaa kiinniotto-oikeutta eikä saman lain 7 §:n 3 momentin 



 

 

tarkoittamaa tilapäistä säilössäpito-oikeutta. Ehdotuksella on nimenomaisesti tarkoitus lisätä 
toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden oikeusturvaa, koska kyseisissä tilanteissa on 
kysymys perusoikeuksiin puuttumisesta eikä kouluttamattomalla järjestyksenvalvojalla ole 
välttämättä ammattitaitoa kyseisiin tilanteisiin. 
 
Hallituksen esityksessä ei ole ollut tarkoituksena heikentää oikeuksia. Järjestyksenvalvojista 
annetun lain muuttamista koskevaan muutokseen liittyen yksityisistä turvallisuuspalveluista 
annetun lain 28 §:ää on ehdotettu muutettavaksi. Pakkokeinolain 1 §:ään lisättiin 1.1.2004 
lukien uusi 4 momentti, jossa säädetään voimakeinojen käyttämisestä jokamiehen kiinniotto-
oikeuden yhteydessä. Kyseiseen säännökseen lisättiin lakiesityksen eduskuntakäsittelyssä 
mahdollisuus käyttää tarpeellisia ja puolusteltavina pidettäviä voimakeinoja myös pakenevan 
kiinni ottamiseksi. 
 
Edellä mainitun johdosta myös vartijan voimankäyttösäännökseen on ehdotettu lisät- 

--------------------tavaksi mahdollisuus käyttää säännöksessä tarkoitettuja voimakeinoja pakenevan 
kiinniottamiseksi. Vartijan kiinniotto-oikeuden ja siihen liittyvän voimankäyttöoi-keuden on 
ollut tarkoitus vastata sisällöllisesti pakkokeinolain 1 §:ssä säädettyä jokamiehen kiinniotto-
oikeutta ja siihen liittyvää voimankäyttöoikeutta. 

 
 
 

7. LOPUKSI 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on huolissaan järjestyksenvalvojan oikeusturvasta, josta 
sen mielestä ei huolehdita riittävästi hallituksen esityksessä. Järjestyksenvalvojalle on 
säädetty korostettu rikosoikeudellinen suoja rikoslain 17 luvun 16 §:ssä. Hallituksen esitys 
kokonaisuutena ja nimenomaan siihen sisältyvät järjestyksenvalvojan koulutukseen liittyvät 
uudistukset olisivat omiaan parantamaan myös järjestyksenvalvojien omaa oikeusturvaa. 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry moittii lakiesitystä epäloogiseksi, tulkinnanvaraiseksi, 
epäoikeudenmukaiseksi ja järjenvastaiseksi. Sisäasianministeriö korostaa, että lakiesitys on 
valmisteltu normaalissa järjestyksessä ja valmistelun yhteydessä ovat näkemyksensä saaneet 
esittää lukuisat alan toimijat. Järjestyksenvalvonta toimintaa harjoittavat yksittäiset 
järjestyksenvalvojat, sisäasiainministeriön tiedossa olevat jär-jestyksenvalvojakouluttajat 
sekä viranomaiset ovat erityisen huolissaan esityksen etenemisestä. Hallituksen esitystä on 
pidetty merkittävänä ja alan ammattitaitoja parantavana. Erityisesti tilanne, ettei kouluttajille 
ole lainkaan rajoittavia säädöksiä on herättänyt voimakasta huolestumista väärinkäytöksistä 
sekä järjestyksenvalvojien todellisen ammattitaidon heikentymisestä. Tämän vuoksi 
sisäasianministeriö katsoo, että ei ole aihetta ryhtyä NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry:n 
esittämiin toimenpiteisiin hallituksen esityksen eduskunnalle järjestyksenvalvojista annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi palauttamiseksi uudelleen 
valmisteltavaksi. 
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ASIA: Lausunto käsiteltävänä olevasta Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi 
järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta HE 265/2004. 
 
 

Kunnioittavasti pyydämme saada kiinnittää huomiotanne ko. lakiesitykseen, joka pitää palauttaa 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein; 
 
 

Lausuntojen riittämättömyys 
Ko. esitystä ovat valmistelleet virkamiehet, joilla ei itsellään ole minkäänlaista kokemusta 
toiminnasta järjestyksenvalvojina, varsinkaan niissä ympäristöissä, joissa järjestyksenvalvoja 
yleensä toimii, eli ravitsemusliikkeissä. Järjestyksenvalvojat toimivat pääasiassa yksin, useasti 
hyvin arvaamattomien ja hankalien ihmisten parissa, jotka ovat yhä useammin käyttäneet 
alkoholin asemasta esim. lääkeaineita tai huumausaineita. 
 
Vaikka lausuntoja on antanut mm. poliisiosaston turvallisuusalan valvontayksikön lisäksi oikeata 
poliisin kenttätyötä tehneet poliisimiehet, on kuitenkin valitettava tosiasia, että he eivät ole 
useinkaan itse toimineet lainkaan järjestyksenvalvojina. 
 
Varsin erikoista on se, että yhdeltäkään järjestyksenvalvojana toimivalta henkilöltä ei ole 
lausuntoa asiassa pyydetty, kuten ei myöskään Kilpailuvirastolta. 
 
Ministeriö toteaa kortillisia järjestyksenvalvojia olevan Suomessa noin 49.000 (lokakuu 2004), 
joten valmisteluvaiheessa olisi pitänyt pyytää lausunto myös kyseisessä asemassa toimivilta 
henkilöiltä. 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajia on poliisin tiedostojen mukaan useita satoja, eikä yhdeltäkään 
yksityiseltä kouluttajalta ole pyydetty myöskään lausuntoa asiassa. 
 
Koulutuksen vääristyvä kilpailutilanne ammattioppilaitosten monopoliaseman ansiosta Se, että 
lausunnot pyydetään vain ammattioppilaitokselta, ei riitä pohjaksi kouluttaja-aspektin 
objektiiviselle tarkastelulle. Hallituksen esityksestä saa sen kuvan, että ko. ammattioppilaitoksille 
yritetään saada monopoliasema toimia koulutuksen järjestäjinä. Mikä tekee ammattikoulun 
opettajasta niin pätevän, että hän voisi antaa ko. koulutusta 
suorittamatta Poliisikoulun kouluttajakoulutusta, kuten hallituksen esitys ehdottaa. 
 
Hallituksen esityksessä vähätellään yksityisten kouluttajien tieto-taitoa ilman perusteluja, sekä 
pyritään näin mustamaalaamaan heitä. 
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Keskitetyllä lupaharkinnalla pyritään vaikeuttamaan edelleen koulutuksen järjestäjän 
hyväksynnän saamista (ammattioppilaitoksia tämä ei koske, sillä nämä saavat koulutusta 
järjestää ilman "pätevöitymistä"). 
 
Merkittävää on myös se, ettei kenelläkään olisi ehdotonta oikeutta tulla hyväksytyksi 
kouluttajaksi, mutta ammattioppilaitokset sen sijaan saisivat automaattisesti järjestää koulutusta 
ilman hyväksyntää ja "tarkoituksenmukaisuusharkintaa". 
 
Ammattioppilaitoksien monopoliasema käytännössä syntyisi seuraavalla tavalla: 
 
Koska Poliisikoulun järjestämiin kursseihin on varmasti jonoa, eikä Poliisikoulu tule varmasti 
järjestämään ko. koulutuksia kuin noin 2-4 kertaa vuodessa (päätelmä perustuu nykyiseen 
vartijan voimankäyttökouluttaja koulutuksen järjestämistiheyteen), joten ammattioppilaitoksilla 
käytännössä ei olisi kilpailijoita. Tämä aiheuttaisi varmasti hintakartellien syntymisen 
valtakunnan alueella, sekä markkina-alueiden jakamisen koulutukseen hakeutuvien kotipaikan 
mukaan. 
Merkittävää on se, että nykyisin hinnat ovat todella alhaalla. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 
maksaa noin 100-160 euroaja voimankäyttökurssi noin 90-130 euroa, eikä niistä ankaran 
kilpailutilanteen vuoksi voi pyytää kuluttajalta enempää rahaa. 
 
MIKSI KILPAILUVIRASTOLTA EI OLE PYYDETTY ASIASSA LAUSUNTOA ? 
 
 

Varsin erikoista on myös se, että kouluttajalle on ikävaatimukseksi asetettu vain 18 vuotta, eli 
sama kuin järjestyksenvalvojalle. Onko 18-vuotiaan kokemus järjestyksenvalvojatoiminnasta, 
sekä yleinen elämänkokemus sellaista, että hän pystyy täyttämään kouluttajalle asetetut 
vaatimukset ? Käytännössä kouluttajastatuksen voisi saada samalla kun saisi hyväksynnän 
järjestyksenvalvojaksi. Kouluttajalle tulisi säätää vähimmäisikärajaksi 25 vuotta. 
 
Hallituksen esityksessä on myös korostettu sitä, että kenelläkään ei olisi ehdotonta oikeutta saada 
hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi tai kouluttajaksi. Mihin ehdotus perustuu? 
 
Huomioitavaa on myö se, että lainsäätäjän tarkoitus ei voi olla rajoittaa elinkeinon 
harjoittamisvapautta Perustuslain vastaisesti. Jos hakijan edellytykset järjestyksenvalvojaksi 
täyttyvät, pitäisi hyväksyntä myöntää. 
 
Myös se, että yksittäinen "vähäisenä pidettävä rikos" (esim. huumausaineen käyttörikos?) ei 
pääsääntöisesti muodostaisi estettä hyväksymiselle, tukee päätelmää siitä, että hallituksen esitys 
on epäonnistunut. 
Esityksessä ehdotetaan, että ampuma-aseen kantaminen olisi järjestyksenvalvojalta kiellettyä. 
Aseen kantaminen vaatii jo nykyisin lupaa, joten kyseinen kohta on turha. Aseen kantaminen ei 
ole nykyisinkään mahdollista, ellei siihen ole voimassaolevaa lupaa. Lukemalla esitystä saa sen 
virheellisen käsityksen, että asetta Suomessa saa muutoin pitää hallussaan ilman lupaa, kaikki 
muut paitsi järjestyksenvalvojat. 
 
Ajatus voimankäyttövälineiden sieppaamisesta tuntuu melko kaukaa haetulta. Niiden esilläolon 
provosoivaa vaikutusta ei ole tutkittu psykologisesti (ainakaan esityksessä ei ole tähän viittausta), 
joten ministeriön virkamies, joka esityksen on kirjoittanut, ei voi esittää omia näkemyksiään 
tässä yhteydessä. 
Merkittävää on myös se, että mm. poliisi saa kantaa voimankäyttövälineitä näkyvillä, eikä 
kukaan tuo esille, että se voisi provosoida. Entä onko voimankäyttövälineen "sieppaaminen" 
järjestyksenvalvojalta helpompaa kuin poliisilta. Myös viitaus "virheelliseen käyttöön" tässä 
yhteydessä tuntuu totuudenvastaiselta. Miten järjestyksenvalvoja, joka on suorittanut 



 

 

voimankäyttökoulutuksen, voisi käyttää voimankäyttövälineitä väärin sen enempää tai useammin 
kuin poliisi? 
 
Entä mikä on järjestyksenvalvojan tunnusta "erehdyttävästi muistuttava" tunnus? Klausaali jättää 
liiaksi tulkinnanvaraa ja on omiaan aiheuttamaan oikeusepävarmuutta. 
 
Voimankäyttötilanteet hätävarj eluperusteisiksi 
Kaikkein mielenkiintoisinta on kuitenkin se, että sisäministeriön turvallisuusalan 
valvontayksikkö yrittää ajaa läpi ajatusta siitä, että järjestyksenvalvojan voimankäyttö olisi 
"hätävarjeluperusteista". Nyt annetussa hallituksen esityksessä ei ole ehdotusta voimassaolevan 
järjestyksenvalvojista annetun lain 9 § muuttamiseksi. Nykyisin järjestyksenvalvojan 
voimankäytöstä on säädetty em. 9 §, ja oikeuskäytännössä pykälän nojalla suoritettuun 
voimankäyttöön on suhtauduttu lainkäyttönä. Miten ministeriö voi olla muutamassa aiemman 
lain tarkoitusta muuksi, kuin mitä se on nykyisin ? Merkittävää tässä on se, että 
hätävarjeluperusteisena voimankäyttö täyttäisi rikoksen tunnusmerkistön aina lainvastaisena 
tekona. Tämä kuormittaisi oikeusjärjestelmää liiaksi, koska jokainen järjestyksenvalvojan 
suorittama voimankäyttö olisi hätävarjelua, ja sen oikeutus pitäisi erikseen jokaisessa 
yksittäisissä tapauksessa syyttäjän tai momioistuimen ratkaista 
 
Lopuksi 
Hallituksen esityksessä korostetaan toimenpiteen kohteeksi joutuvan oikeusturvaa, mikä on hyvä 
asia. Sen sijaan järjestyksenvalvojan oikeusturvasta ei esityksestä mainita kertaakaan, joka asia 
on selkeä puutteellisuus ja aiheuttaa kysymyksiä. 
 
 
 

Lopputoteamuksena tahdomme edellä kirjoitetun perusteella todeta, että laki toteutuessaan 
aiheuttaisi vuosikymmeniä Suomessa hyvin toimineen instituution romuuntumisen 
epäloogisuudellaan, tulkinnanvaraisuudellaan, 

 
epäoikeudenmukaisuudellaan sekä järjenvastaisuudellaan. 
 
Edellä esille tuodun perusteella katsomme, että lain valmistelu on epäonnistunut ja asia pitäisi 
palauttaa ministeriöön uudelleen valmisteltavaksi siten, että ammattikunta, jota laki koskee, eli 
järjestyksenvalvojat ja heitä kouluttavat tahot, tulisi myös riittävässä määrin kuulluksi. Myös 
Kilpailuvirastolta tulee pyytää lausunto asiassa. 
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HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
1. Yleistä 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (265/2004 vp) sisältää järjestyksenvalvojista annetun lain ohella kolme muuta lakiehdotusta. 
Muistio sisältää sisäasiainministeriön kannanoton kaikkiin sellaisiin esille tulleisiin näkökohtiin, joilla on 
arvioitu olevan merkitystä hallintovaliokunnalle sen laatiessa mietintöä hallituksen esityksestä. Esitystä on 
valmisteltu sisäasiairurunisteriössä virkatyönä vuodesta 2003 lukien. 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut esityksestä lausuntonsa (PeVL 10/2006 vp). Valiokunnan 
lausunnon ponsiosassa on esitetty, että kiinni otetun henkilön säilössäpitoa ja siihen käytettäviä tiloja koskeva 
sisäasiainministeriön asetuksen antovaltuus on poistettava, koska vapautensa menettäneen oikeudet on 
turvattava lailla. 
 
 
2. Esityksen tavoitteet 

Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely 
järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan 
varmistamiseksi. Esityksellä pyritään myös tehostamaan järjestyksenvalvontatoimirjnan viranomaisvalvontaa. 
Esityksen tavoitteena on niin ikään vähentää järjestyksenvalvonta-ja vartioirrnshiketoiminnan osin 
päällekkäistä sääntelyä ja selkiyttää viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välistä rajanvetoa. Lisäksi 
nostettaisiin nykyisin tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely perustuslaissa edellytetyllä 
tavalla lain tasolle. 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestyksenvalvojista annettuun lakiin jo sisältyvistä asioista ehdotetaan sää-
dettävän nykyistä yksityiskohtaisemmin. Lakiin ehdotetaan myös lisättäviksi kokonaan uusia säännöksiä 
käytännössä ilmenneiden toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Säännökset liittyvät muun muassa järjestyksen-
valvojan voimankäyttövälineisiin ja niiden kantamiseen sekä järjestyksenvalvontatoiminnan viranomais-
valvontaan. 
 
 
3. Oikeudellisen sääntelyn laajuus 
 
3.1 Järjestyksenvalvojan tehtävä ja toimialue 
 
Hallituksen esityksessä on ehdotettu, että järjestyksenvalvojakoulutusta vailla oleva henkilö voidaan 1. la-
kiehdotuksen 2 a §:n 2 momentin perusteella hyväksyä järjestyksenvalvojaksi paitsi yksittäiseen kokoon-
tumisiani mukaiseen tilaisuuteen myös saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman luonteisiin 
tilaisuuksiin enintään kuuden kuukauden ajaksi. Tällaisella järjestyksenvalvojalla ei ole koulutuksen saaneelle 
järjestyksenvalvojalle kuuluvia henkilön kiinniotto-ja säilössäpitovaltuuksia eikä oikeutta kantaa tehtävässään 
voimankäyttövälineitä. 
 

 



 

 

Ehdotettu kuuden kuukauden toiminta-aika on sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan toiminnallisesti 
paras ja ajan lyhentämisestä aiheutuu tilaisuuksien järjestäjille hsäkustannuksia, mutta jos valiokunta päätyy 
perustaslakivaUokunnan esittämän näkemyksen tavalla lyhentämään kyseistä aikaa, olisi neljän kuukauden 
aika toiminnassa lyhyin toiminnallisesti järkevä aikajakso. 
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan esittänyt näkemyksen, että kaikissa tilaisuuksissa on oltava riittävä 
määrä koulutettuja järjestyksenvalvojia ja että lakiehdotusta tulisi täydentää tätä tarkoitusta vastaavilla 
nimenomaisilla maininnoilla. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan nimenomainen koulutettujen ja 
kouluttamattomien selkeän suhdeluvun säätäminen on epätarkoituksenmukaista, koska tilaisuudet eroavat 
toisistaan muun muassa tapahtumapaikoiltaan ja -ajoiltaan sekä laajuudeltaan toisistaan suuresti. Sisäasi-
ainministeriön näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä viranomaiselle kuuluva harkintavalta ilmenee 
selkeästi, etenkin kun kyseessä on tilaisuuskohtainen arviointi, jossa poliisi muun muassa paikallistunte-
muksensa huomioiden voi suhteuttaa koulutettujen järjestyksenvalvojien määrää. Lisäksi, jos tilaisuuteen 
liittyvät järjestyksen ja turvallisuuden riskit ovat vähäisiä, tiukat koulutusvaatimukset saattaisivat olla tilai-
suuden järjestäjän näkökulmasta kohtuuttomia. 
 
Perustuslakivaliokunta on esittänyt lausunnossaan näkemyksen, että lakiehdotusta olisi tarkistettava mai-
ninnoilla, joiden mukaan järjestyksenvalvojan toimialueeseen voi kuulua myös yleisötilaisuuden järjestä-
miseksi tarvittavat paikoitusalueet ja niille johtavat sisääntuloväylät. Lisäksi perustuslakivaliokunnan nä-
kemyksen mukaan harkintavallan käyttöä tulisi säännöksessä lisäksi ohjata niin, ettei toimialuetta määrätä 
laajemmaksi kuin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisötilaisuudessa, mainituilla 
alueilla ja väylillä sekä niiden välittömässä läheisyydessä välttämättä tarpeen. 
 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan ehdotettua rajausta ei tulisi muuttaa. Perustuslakivaliokunta on 
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta hallituksen esityksestä (HE 138/2004 vp) antamassaan tuoreessa 
lausunnossa (PeVL 49/2004 vp) katsonut toimialueen laajentamisen valtiosääntöoikeudellisesti tarkasteltuna 
mahdolliseksi majoitus-ja ravitsemisliikkeiden kohdalta. Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt perustellusti 
huomiota siihen, että säännöstä tulee tulkita suppeasti. Järjestyslain (612/2003) perusteella asetettujen 
järjestyksenvalvojien toimialueeksi voidaan määritellä myös paikan tai kulkuneuvon välitön läheisyys. 
Perustuslakivaliokunta ei kiinnittänyt kyseiseen seikkaan huomiota järjestyslain säätämiseen johtaneesta 
hallituksen (HE 20/2002 vp) antamassaan lausunnossa (PEVL 20/2002 vp). 
 
Ehdotusta muuttamalla tarkkarajaisemmaksi jouduttaisiin helposti tilanteeseen, ettei jokin tietty alue kuu-
luisikaan järjestyksenvalvojan toimialueeseen. Näitä tilanteita ovat silloin muun muassa isoina yleisöta-
pahtumina järjestettävät rallit, joissa alueiden rajaus esimerkiksi metsässä ja teiden varsilla muodostuisi 
vaikeaksi. Samoin matkustajalaivoilta poistumiseen ja laivaan menemiseen tarkoitetut matkustajasillat ovat 
ongelmallisia niiden pituuden johdosta. Lisäksi esimerkkinä voisi mainita kaupunkialueella tapahtuvan 
ulkoilmakonsertin, jossa itse tapahtuma-alueeseen liittyvä ympäröivä alue muodostuu tärkeäksi. Teiden ja 
paikoitusalueen lisäksi tapahtuma vaikuttaa usein seivästi viereiseen tai alueen yhteydessä olevaan 
puistoalueeseen. 
 
3.2 Oikeudesta saada päätös 
 
Hallituksen esityksessä on ehdotettu, että järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä hakeneelle ei 1. lakiehdotuksen 
14 §:n 2 momentin mukaan anneta erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta, jos hyväksyminen myönnetään 
hakemuksen mukaisesti. Oikeudesta saada päätös perustuslakivaliokunta on lausunnossaan esittänyt 
näkemyksen, että oikeus saada perusteltu päätös kuuluu lailla turvattaviin hyvän hallinnon takeisiin ja hyvän 
hallinnon takeet eivät estä säätämästä vähäisiä poikkeuksia esimerkiksi oikeuteen saada perusteltu päätös, 
kunhan poikkeukset eivät muuta oikeuden asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön 
oikeusturvaa. 
 
Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan ehdotuksessa on sinänsä kysymys verraten vähäisestä poik-
keuksesta oikeuteen saada perusteltu päätös. Poikkeus koskee tilannetta, jossa hyväksyminen on myönnetty 
hakemuksen mukaisesti, ja sen osoituksena hakija saa - päätöksen asemesta - järjestyksenvalvojakortin. 
Ehdotus vastaa hallituksen esityksen perustelujen mukaan nykykäytäntöä. Sisäasiainministeriön näkemyksen 
mukaan, silloin kun hakijalle on asetettu ehtoja tai rajoituksia, ei kyseessä ole enää edellä tarkoitettu päätös 
johon ei annettaisi erillistä päätöstä. Käytännössä tällaiset tilanteet ovat harvinaisia ja poikkeavat yleensä siitä 



 

 

mitä hakija on hakenut, jolloin asiassa annetaan nykykäytännön mukaankin erillinen hallintopäätös 
valitusosoituksineen. Sen sijaan sisäasiainministeriö ei näe tarvetta muuttaa hallituksen esitystä päätöksen 
antamisen osalta, kun hakija saa juuri sellaisen päätöksen, jota on hakenut. Päätöksen antamista koskeva 
vaatimus tällaisissakin tapauksissa lisäisi viranomaisen työmäärää huomattavasti, ilman että oikeusturva 
kasvaisi. Edellä esitettyjen seikkojen, johdosta 1. lakiehdotuksen 14 §:stä ei tulisi poistaa 2 momenttia eikä 
myöskään 2. lakiehdotuksen 27 §:n 2 momenttia ja 39 §:n 2 momenttia. 
 
 

3.3 Muita seikkoja 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan tuonut esille näkemyksen, että järjestyksenvalvojan voimankäyttö 
välineiden tyhjentävyys tulisi ilmaista esityksessä ehdotettua selkeämmin. Sisäasiainministeriön näkemyksen 
mukaan tyhjentävyys ilmenee ehdotetusta säädöksestä. Vastaava tyhjentävä luettelo on vartijoiden osalta 
yksityisistä turvalhsuuspalveluista annetussa laissa ja säännös on ollut käytännössä hyvin toimiva, 
ymmärrettävä sekä yksiselitteinen. 
 
 

3.4 Ponsiosa 
 
Perustuslakivaliokunta on lausuntonsa ponsiosassa esittänyt, että kiinniotetun säilössäpidosta ja siihen käy-
tettävistä tiloista ei voi säätää asetuksen tasoisella säädöksellä, koska ministeriölle asetettu avoin sääntely-
valtuus on ristiriidassa perustuslain 7 §:n 3 momenttiin sisältyvän säännöksen kanssa. Kyseinen säännös 
edellyttää, että vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lain tasoisella säännöksellä. 
 
Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muuttamiseksi (HE 90/2005). Kyseiseen hallituksen esitykseen liittyy 
liitännäislakina järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 7 §:n muuttaminen. 
 
Hallituksen esityksen HE 90/2005 vp 7. lakiehdotuksen 7 §:n 5 momentin mukaan järjestyksenvalvojista 
annetun lain nojalla säilössä pidettävien henkilöiden kohteluun sovelletaan soveltuvin osin, mitä poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa säädetään. Tämän johdosta järjestyksenvalvojista annetun 
lain nojalla säilössä pidettäviin henkUöihin sovellettaisiin soveltuvin osin myös poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetun lain nojalla annettuja asetuksia. Sisäasiainministeriö ehdottaa, että järjes-
tyksenvalvojista annettuun lakiin jätettäisiin kuitenkin sisäasiainministeriön asetuksen antovaltuus koskien 
tarkempia teknisluontoisia säännöksiä säilössäpitotiloista. Tällaisten asetuksentasoisten säännösten antamisesta 
ei ole ollut tarvetta säätää poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa, koska viranomaisten 
hallinnoimien säilytystilojen osalta voidaan antaa teknisluontoisia määräyksiä hallinnon sisäisinä määräyksinä. 
 
4. Voimaantulo ja siirtymäajat 
 
Lait voisivat tulla voimaan aikaisintaan 1.10.2006 järjestyksenvalvojakouluttajille tarkoitetun koulutuksen 
järjestämisen aikataulun sekä edellä mainittuun HE 90/2005 vp hittyvän kytkennän johdosta. 
 
Samalla sisäasiainministeriö pyytää hallintovaliokuntaa muuttamaan siirtymäsäännöstä siten, että tämän lain 
voimaan tullessa voimassa ollut hyväksymmen järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestämiseen sekä 
toimimiseen järjestyksenvalvojakoulutuksen kouluttajana oikeuttaa jäljestämään järjestyksenvalvojan pe-
ruskoulutusta ja järjestyksenvalvojan kertauskoulutusta sekä toimimaan kyseisten koulutusten kouluttajana 31 
päivään maaliskuuta 2007 saakka päätöksessä tarkoitetulla alueella. 
 
Lisäksi sisäasiainministeriö pyytää hallintovaliokuntaa muuttamaan siirtymäsäännöstä siten, että järjestyk-
senvalvoja, joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiainrninisteriön määräyksessä (SM-1999-91 l/Tu-53) 
tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäyttökurssin, saa kantaa järjestyksenvalvontatehtävässä kaa-
susumutinta ilman tämän lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen hyväksyttyä suorittamista 31 
päivään maaliskuuta 2007 saakka. 
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Pyydettynä lausuntona otsikossa mainitusta lainmuutosehdotuksesta 
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) toteaa seuraavaa. 

SLU on urheilujärjestöjen katto-organisaationa osallistunut voimassa olevan lain 
valmisteluun ja toteuttamiseen. Sisäasiainministeriön 1.« ns, j« uihe.su     
myötävaikutuksella saatoimme kouluttaa 15 SLU-aluejärjestön 

valitsemia järjestyksenvalvoja-kouluttajia, jotka ovat vuodesta 1999 
alkaen kouluttaneet lähes 10 000 kortillista järjestyksenvalvojaa 
ensisijaisesti urheilukilpailuja ja muita urheilutapahtumia varten. 
Koulutustilaisuuksien avulla on syntynyt hyvä yhteistyö 
urheilujärjestöjen ja poliisin kesken. 
 
SLU on useaan kertaan keskustellut sisäasiainministeriön 

«.    ^ turvallisuusalan valvontayksikön lainmuutoksesta ja yhtyy pääosin 
ehdotettuihin muutoksiin. Kansalaisjärjestöjen näkökulmasta 
muutokset näkyvät seuraavissa kohdissa. 
 
Muutosehdotuksessa kiinnitetään huomiota nykyisen järjestyksen-
valvojakoulutuksen vaihtelevaan tasoon. SLU:lia ei ole 
huomauttamista siihen, että kaikki kouluttajat, nykyiset mukaan 
luettuna, suorittavat viikon kestävän koulutusjakson Poliisikoulussa. 
Turvallisuusalan valvontayksikön tehtäväksi ehdotetaan 
valtakunnallisen kouluttaja-rekisterin ylläpitämistä, mikä on 
kannatettava uudistus. Koulutuksen järjestäjinä voivat toimia samat 
tahot kuin nykyisinkin. 
 
Järjestyksenvalvojakoulutus pitenisi muutoksen seurauksena 24 
tunnista 32 tuntiin eli melkein työviikon pituiseksi. Peruskoulutukseen 
on tarkoitus sisällyttää osa voimankäyttökoulutuksesta, joka nyt on 
ollut erillisessä koulutusjaksossa. Kansalaisjärjestöjen tilaisuuksissa 
joudutaan kuitenkin harvoin turvautumaan voimankäyttöön. 
Oletettavaa on, että halukkuus osallistua koulutukseen ja myöhemmin 
järjestyksenvalvontatehtäviin vapaaehtoispohjalta vähenee. Uudet 
palkkiot lisäävät tapahtumien kuluja ja kasvattavat yhdistysten 
varainhankintatarvetta entisestään. 
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Monet aatteelliset yhdistykset kokevat, että poliisin edellyttämä 
järjestyksenvalvojien lukumäärä ja ammattitaito aiheuttaa kohtuuttomia 
lisäkustannuksia. Tärkeätä olisi, ettei poliisi määräisi enemmän 
järjestyksenvalvojia, kuin mitä tilaisuus edellyttää. Tässä on kysymys 
kokonaisharkinnasta, josta on vaikeata säätää. 
 
Poliisi on voinut hyväksyä järjestyksenvalvojaksi yksittäiseen tilaisuuteen myös 
henkilön, joka ei ole suorittanut vaadittava koulutusta. Tämä on ollut tärkeä 
erityisesti tapahtumissa, joissa järjestyksenvalvojamäärä on suuri. Poliisin 
maksuperusteasetus on kuitenkin määritellyt yksittäisen lupamaksun 15 euroksi 
henkilöä kohden. Lupamaksut ovat voineet nousta monen tuhanteen euroon 
tilaisuutta kohden. 
 
Lakia esitetään muutettavaksi siten, että sama järjestäjä saisi luvan käyttää 
samoja kortittomia järjestyksenvalvojia samantapaisissa tilaisuuksissa enintään 
kuusi kuukautta yhden kalenterivuoden aikana. SLU pitää muutosta 
kannatettavana ja hallintotoimenpiteitä vähentävänä. Urheilutapahtumia on 
kymmeniätuhansia kalenterivuoden aikana. SLU esittää kuitenkin, että 2 §:n 
toisen momentin sananmuoto ...enintään kuudeksi kuukaudeksi yhden 
kalenterivuoden aikana... muutettaisiin muotoon "enintään kuudeksi kuukaudeksi 
yhden vuoden aikana". Monien urheilulajien kilpailukausi on syksystä kevääseen. 
 
Ammattia harjoittavat järjestyksenvalvojat ovat suhtautuneet kriittisesti 
kortittomien järjestyksenvalvojien käyttämiseen. On syytä muistaa, että 
kortittomat henkilöt toimivat yhdistysten tilaisuuksissa vapaaehtoispohjalta 
useimmiten ilman korvauksia. 
 
Järjestyksenvalvontaa käsitellään lainsäädännössä hetkellisenä toimenpiteenä. 
Erityisesti palloilulajien kasvava fani-toiminta on herättänyt otteluiden järjestäjiä 
miettimään tilapäisen porttikiellon mahdollisuutta sellaisille henkilöille, jotka 
toistuvasti häiritsevät tapahtumia. Asia edellyttänee kokoontumislain muutosta. 
Urheilussa määräaikainen pelikielto voidaan määrätä kentällä tapahtuvan rikkeen 
johdosta ja urheilija voidaan kilpailusääntöjen perusteella poistaa kentältä. 
 
Kaikessa lainsäädäntötyössä olisi syytä harkita, miten lain säätäminen heijastuu 
suomalaiseen yhdistystoimintaan. SLU esittää, että eduskunta pyytäisi 
valtioneuvostolta selvityksen siitä, minkälaisia seurauksia järjestyksenvalvontaan 
liittyvä lainsäädäntö on aiheuttanut yhdistyksiin toiminnallisessa ja taloudellisessa 
mielessä. 
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Asia: Tulliliiton kirjallinen lausunto HE 265/2004 vp laiksi järjestyksenvalvojista 
 
 
 
Lakiin järjestyksenvalvojista on ehdotettu lisättäväksi muutos, joka kieltäisi myös tullimiehen toimimisen 
järjestyksenvalvojana, 2 a §. Tullilaissa ei ole avattu käsitettä "tullimies", joten se käsittää koko 
tullilaitoksen henkilökunnan. Näin laajaa kieltoa ilmeisesti ei esityksessä haeta. Tullimiehillä ei myöskään 
ole laissa määriteltyä toiminta-/puuttumisvelvollisuutta vapaa-aikanaan. 

Tulliliiton mielestä 2 a §:n kohdasta tulee jättää sana "tullimies" pois. 

Mikäli lakiin kuitenkin tulee lisättäväksi "tullimies" 2 a §:ään, niin Tulliliitto yhtyy tullilaitoksen 
ehdotukseen 23.11.2005 säännöstön tarkentamiseen siten, että kielto koskisi vain tullirikostorjunnassa 
työskentelevää tullimiestä. Muutos olisi yhdenmukainen myös hallituksen esityksen kanssa, joissa siis 
tullimiehen järjestyksenvalvojana toimimiskieltoa oli perusteltu mm. tehtävien hoitamisella poliisin ja 
rajavartiomiehen lukuun sekä tullirikosten esitutkintatehtävillä. Näin tehden ei Kiellettäisi kaikilta tullissa 
työskenteleviltä mahdollisuutta toimia järjestyksenvalvojana. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄISTÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ LAEISTA 

 
 

Esitys pitää sisällään monia kohtia joilla on mahdollista kehittää ja tehostaa ko. 
lakeja. On huomioitava, että niiden toteutuminen on kuitenkin suoraan riippuvainen 
siitä millaiset voimavarat niiden toteutukseen tullaan myöhemmin osoittamaan mm. 
poliisille. 
 
Viranomais- sekä järjestyksenvalvontatoiminnan välisen rajanvedon selkeyttämiseksi 
ehdotetaan säädettäväksi, ettei poliisi, rajavartio tai tullimies voisi toimia 
järjestyksenvalvojana. 
 
Rajavartiolaitoksessa on tällä hetkellä omaan lainsäädäntöönsä perustuvat tiukat 
määräykset sivutoimien myöntämisestä ja kyseisen asian sääntelyä vielä muiden 
lakien perusteella emme pidä tarkoituksenmukaisena. 
 
Rajavartiomiesten osalta kyseiset tehtävät tulee harkita tapauskohtaisesti eikä 
rajavartiomiehiä tule asettaa lain perusteella eriarvoiseen asemaan muun 
henkilöstön eikä muiden kansalaisten kanssa. Nykyinen rajavartiolaitoksen määräys 
sivutoimista asettaa rajavartiomiehet muutoinkin jo varsin erilaiseen asemaan ja 
samalla heidän perusoikeuksia kavennetaan. Kuitenkaan kyseinen perusoikeuksien 
rajoitus ei näy lainkaan henkilöstön palkkauksessa. 
 
Esitämme 2a§ 4. momentin poistamista lakiehdotuksesta, sillä rajavar-
tiolaitoksen oman voimassaolevan säännöstön perusteella sivutoimien osalta 
saavutetaan asian edellyttämä harkinta mahdollisten eturistiriitojen osalta. Laki 
rajavartiolaitoksen hallinnon 19 § joka määrittelee sivutoimet 
rajavartiolaitoksessa antaa riittävät edellytykset asian harkinnalle ja kyseinen 
määräys on virkamieslakia rajoittavampi. 
 
 

Puheenjohtaja Juha MasaCin 
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HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 

1. JOHDANTO 
 

Hallintovaliokunta on pyytänyt sisäasiainministeriön vastinetta valiokunnalle toimitetuista asian-
tuntijalausunnoista (8 kpl), jotka koskevat hallituksen esitystä eduskunnalle järjestyksenvalvojista annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 vp). 
 

Vastine sisältää sisäasiainministeriön kannanoton kaikkiin sellaisiin lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin, 
joilla on arvioitu olevan merkitystä hallintovaliokunnalle sen laatiessa mietintöä hallituksen esityksestä. 
Poliisi-, rajavartio-ja tullimiehille ehdotettu kieltoa toimia järjestyksenvalvojana on käsitelty muita 
laajemmin, koska asiasta ilmoitettiin erilaisia kantoja useissa lausunnoissa. 
 

Esitys on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä ja tältä osin on syytä todeta, että muutamat tässä 
vastinemuistiossa käsitellyt asiat tulivat esille myös perustuslakivaliokunnan asiantun-tijakuulemisissa. 
 
 

2. LAKI JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI 
 
2 a § 2 mom. Järjestyksenvalvojaksi asettaminen ja järjestyksenvalvojana toimiminen 

 

Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry. on lausunnossaan esittänyt ymmärtävänsä yksittäiseen 
tilaisuuteen taikka niin kutsuttuun tilaisuussarjaan hyväksyttäväksi ehdo tettavien 
järjestyksenvalvojien tarpeen sekä kyseisen menettelyn hallinnollisen ke-
ventämispyrkimyksen. Yhdistys on kuitenkin korostanut sitä, että pitempiaikaisen toimimisen 
järjestyksenvalvojana tulisi perusta asianmukaisen ammattitaidon hankkimiseen. Tästä syystä 
ehdotetaan harkittavaksi menettelyä, joka säännöllisesti kysei siä tehtäviä suorittavia 
henkilöitä hankkimaan asianmukaisen ammattitaidon. 
 

Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry. on pitänyt oikeusturvan kannalta tarkoituksen-
mukaisena, että koulutuksen suorittamattomilla järjestyksenvalvojilla on varsinaisia 
järjestyksenvalvojia suppeammat toimivaltuudet. Kansalaisilla tulisi kuitenkin olla oikeus 
tietää, millaisilla toimivaltuuksilla järjestyksenvalvoja toimii. 
 
Yhdistyksen lausunnostakin ilmenevää asiakokonaisuutta ja sen ongelmallisuutta on 
käsitelty varsin laajasti esityksen perusteluissa. Sisäasianministeriön näkemyksen 
mukaan parhaana lähtökohtana olisi ilman muuta se, että kaikilta järjestyksenvalvo-
jilta edellytettäisiin asianmukaisen ammattitaidon (järjestyksenvalvojan peruskoulu-
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tus) hankkimista. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista etenkin osallistu-
jamääriltään suurissa yleisötilaisuuksissa. Tämän johdosta esityksessä onkin ehdo-
tettu pitkälti nykytilanteeseen pohjautuvaa järjestelyä, joka mahdollistaisi koulutta-
mattomien järjestyksenvalvojien käyttämisen käytännön tarpeiden johdosta, mutta 
poliisilaitos määrittäisi tapauskohtaisen harkinnan perusteella niiden enimmäismää-
rän. 
 

Lausunnossa esille tuotujen, järjestyksenvalvojan koulutuksen hankkimiseen tähtää-
vien toimenpiteiden osalta on syytä todeta se, että poliisin maksupäätökseen (SM:n 
asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta 1437/2004) tehtyjen muutosten johdosta 
pitkään ja usein tapahtuva toimiminen yksittäisen tilaisuuden/tilaisuussarjan järjes-
tyksenvalvojana ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista, joka vaikuttanee edelleen 
muun muassa yhdistysten haluun hankkia tällaisille henkilöille järjestyksenvalvojan 
peruskoulutus. 
 
Eri toimivaltuuksilla varustettujen järjestyksenvalvojien erottamisen suhteen on ensin 
todettava se, että suppeammilla oikeuksilla varustettuja yksittäiseen tilaisuuteen taikka 
tilaisuussarj aan hyväksyttäväksi ehdotettavia järjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa 
vain kokoontumislain mukaisiin tilaisuuksiin. Viimeksi mainittu seikka vähentää asian 
käytännön merkitystä olennaisesti. Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n esittämä 
näkemys on sinänsä oikeasuuntainen, mutta sen toteuttaminen käytännössä on todettu 
ongelmalliseksi. Viimeksi mainittu asia on todettu myös yksityisistä turval-
lisuuspalveluista annetussa laissa säädettyjen vartijoiden ja väliaikaisten vartijoiden 
erottelun suhteen. Asia ei ole muodostunut ongelmalliseksi vartijoiden osalta, jonka 
johdosta sen ei ennakoida muodostavan ongelmaa myöskään järjestyksenvalvojien 
osalta. 

 
 

2 a § 4 mom. Järjestyksenvalvojaksi asettaminen ja järjestyksenvalvojana toimiminen 
(Tässä käsiteltävä momentti liittyy poliisi-, rajavartio- tai tullimiehelle ehdotettuun kieltoon 
toimia järjestyksenvalvojana.) 
 

Suomen Poliisijärjestöjen liitto ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos esittäneet, että 
jatkossakin tulisi sallia yhdistys-/talkootoiminnan puitteissa harjoitettava yksittäisiin 
tilaisuuksiin liittyvä järjestyksenvalvontatoiminta, joka perustuu henkilön yh- 

rlioTvctäityiintoon tai hänAn r\maa« tailrlra Känpn r\r*vV\c*f±t*\cä 
rtarracfpfnimintaan 
VIIOL y iDtV/liiIil.Xltlt4.Ji 11U1IV1JL  
VI1IUUI1   LUUUVU llUliVll J_/>wA JlVVJllIU 
HUI i IV LVI111IL1I.UUX1. 
 
Rajavartiolaitoksen esikunta, Tullihallitus, Suomen Lakimiesliitto, professori Olli 
Mäenpää sekä Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry. ovat vastaavasti pitäneet ehdotettu 
kieltoa perusteltuna viranomaistoiminnan ja järjestyksen valvontatoiminnan välisen 
rajanvedon selkeyttämiseksi sekä mahdollisten rooliristiriitojen välttämiseksi. Viimeksi 
mainittu lausunnonantaja on myös todennut kiellon olevan nykyisen oikeuskäytännön 
mukaisen ja täydentävän osaltaan uudistetun poliisilain poliisimiesten sivutoimia koskevaa 



 

 

sääntelyä. Tullihallitus on kuitenkin esittänyt tullimies nimikkeeseen liittyvää tarkennusta, 
koska kyseisen nimikkeen piiriin kuuluvia tullihallinnon henkilöitä ei ole määritelty 
tarkemmin lainsäädännössä. 
 
Ehdotetun säännöksen tarkemmat asialliset perustelut ilmenevät hallituksen esityk-
sestä sekä valiokunnalle 19.10.2005 toimitetusta muistiosta. Lyhyesti kuvattuna asi-
assa on kysymys viranomais- sekä järjestyksenvalvontatoiminnan välisen rajanvedon 
selkiyttämisestä sekä mahdollisten rooliristiriitatilanteiden välttämisestä jo ennakolta. 
Ehdotettavalla säännöksellä pyrittäisiin myös korostamaan ja selkiyttämään tur-
vallisuus-, lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä suorittavien viranomaisten palveluk-
sessa olevan tietyn henkilöstön sekä järjestyksenvalvontatehtäviä suorittavien henki-
löiden välistä työnjakoa muun muassa henkilöiden toimivaltuuksiin, oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin sekä johtosuhteisiin liittyen. Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin 

 

palveluksessa olevien osallistuminen vartioimisliiketoimintaan sekä toimiminen var-
tijana on jo kielletty yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta totesi kyseisen kaikkiin näiden viranomaisten palveluksessa 
oleviin henkilöihin ulottuvan kiellon perustuvan hyväksyttäviin syihin. Valiokunta piti 
asiaa niin keskeisenä, että se ehdotti tuolloin professori Mäenpää ilmoittamin tavoin 
kiellon laajentamista myös vankeinhoidon, pelastushallinnon ja puolustusvoimien 
henkilöstöön. Edellä kuvattujen yleisten periaatteiden merkittävyyttä lisää se, että myös 
poliisilakiin lisättiin äskettäin uusi 9 d §, jolla rajoitetaan poliisimiesten oikeutta ottaa 
vastaa sivutoimia. 
 
Ehdotetun sääntelyn merkitystä korostaa myös se, ettei satunnaisesti tapahtuva jär-
jestyksenvalvojana toimiminen välttämättä myöskään edellytä valtion virkamieslain 18 
§:n mukaisen sivutoimi-ilmoituksen toimittamista työnantajalle. Tällaisessa tilanteessa 
työnantaja ei useinkaan ole edes tietoinen tehtävien mahdollisesta suorittamisesta. 
 
Korkein hallinto-oikeus on 7.5.2004 antamassaan ratkaisussa (KHO:2004:46) to-
dennut poliisilaitoksen voineen hylätä poliisimiehen hakemuksen järjestyksenvalvojaksi 
hyväksymiseksi sillä perusteella, että poliisimiehen ja järjestyksenvalvojan toi-
mivaltuudet ovat osin päällekkäisiä ja poliisille kuuluu kyseisen toiminnan valvonta. 
Hyväksymistä hakenutta poliisimiestä ei myöskään katsottu päätöksen perusteella 
asetetun eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
 

Kyseisessä säännöksessä ehdotettavan rajoituksen laajuutta supistettiin myös lausun-
tokierroksen jälkeen siten, että sen ehdotetaan nyt koskevan kyseisten hallinnonalojen 
palveluksessa olevan koko henkilöstön sijasta vain henkilöitä, jotka voivat käyttävät 
tehtävissään erityisiä toimivaltuuksia. Vartioimisliiketoiminnan harjoittamisen ja 
vartijana toimimisen kyseinen rajoitus säädettiin koskemaa kyseisten hallinnonalojen 
koko henkilöstöä. 
 
Hallintovaliokunta on poliisilain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksestä (HE 
266/2004 vp) antamassaan mietinnössä (HaVM 10/2005 vp) ottanut äskettäin kantaa 
poliisimiesten toimimiseen järjestyksenvalvojana yhdistystoiminnassa. Valiokunta totesi 
mietinnössä muun muassa jo esille tulleisiin rooliristiriitatilanteisiin liittyen, ettei 
poliisimies voi irrottautua erityisestä toimintavelvollisuudestaan toimimalla 
yhdistyksen jäsenenä läheisesti poliisin tehtäviä sivuavassa tehtävässä. Tällaisena 
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tehtävänä mainittiin nimenomaan järjestyksenvalvontatehtävät. Valiokunnan puol-
tamassa hallituksen esityksessä todetaan lisäksi, ettei toiminnan vastikkeellisuudelle on 
merkitystä arvioitaessa kyseistä tilannetta. Sisäasianministeriön näkemys asiasta on 
sama, jonka johdosta Suomen Poliisijärjestöjen liiton sekä Helsingin poliisilaitoksen 
esitys yhdistys- ja talkootoiminnan rajoittamisesta säännöksen soveltamisalan 
ulkopuolelle ei ole sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan oikeudellisesti tarkas-
teltuna mahdollista. Lisäksi on syytä todeta, että tällainen rajaus aiheuttaisi käytän-
nössä merkittäviä tulkintaongelmia. Niiden merkitys korostuisi, koska asiassa on edellä 
kuvatuin tavoin kysymys viranomaistoiminnan rajoihin liittyvistä keskeisistä 
periaatteista. 
 
Tullihallituksen esille tuoman tullimiesnimikkeen määrittelyongelman osalta sisä-
asianministeriön päätyi neuvoteltuaan tullin kanssa ehdottamaan esityksen mukaista 
nimikettä. Sisäasianministeriö ei näe esteitä sille, että määrittelyä tarkennetaan nyt 
tullihallituksen ehdottamalla tavalla. Määrittelyn ja siten toiminnan rajoitusten piiriin 
tulisi kuulua kuitenkin myös tullivalvontaa suorittavat tullimiehet. Kyseiset henkilot 
suorittavat muun muassa liikennevalvontaa, antavat tiedoksi rangaistusvaatimuksia ja 
käyttävät tiettyjä poliisin rekistereitä. Tämän johdosta sisäasianministeriö ehdottaa 
ehdotetun sääntelyn täsmentämistä ilmauksella "tullivalvontaa taikka tulli-
rikostoriuntaa suorittava tullimies." Vastaava tarkennus olisi hyvä tehdä myös 26 §:n 2 
momentin 2-kohtaan (rangaistusäännös). 
 
 

7 § 1 mom. Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito 
 

Sisäasiainministeriö esittää, että lain 7 § :n 1 momenttiin lisättäisiin uusi 
4-kohta selkeyttämään järjestyksenvalvojan toimialueelle oikeudettomasti 
päässeen henkilön poistamiseen liittyvää nykytilannetta. Kyseessä olisi 
edellä kuvatuin tavoin lähinnä säännöksen selkiyttäminen, koska 
vastaava toimivaltuus on jo nykyisin perustunut rikoslain 
hätävarjelusäädökseen ja joissakin harvinaisissa tapauksissa on voitu 
soveltaa myös julkisrauhan rikkomista koskevia säädöksiä. 
 
Lisäysehdotus on havaittu toiminnallisesti tärkeäksi. Lisäyksellä 
täsmennettäisiin järjestyksenvalvojan toimivaltuuksien rajaa ja selkeällä 
erityislaissa olevalla toimi-valtuussäännöksellä osoitettaisiin myös se, 
että epärehellisellä menettelyllä toimialueelle päässyt henkilö voitaisiin 
ääritapauksessa poistaa toimialueelta. Viimeksi mainitulla olisi myös 
vaikutusta toimialueen turvallisuuden ylläpitämiselle, koska alueelle 
luvatta tullut henkilö ei ole useimmiten saapunut muiden paikalla olevien 
tapaan esimerkiksi turvatarkastusporttien kautta. Kyseisen lisäyksen 
voitaisiin katsoa lisäävän järjestyksenvalvojien mahdollisuuksia 
toimialueen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen erityisesti 
osallistujamääriltään suurissa ja alueellisesti laajalle levittäytyneissä 
tapahtumissa, kuten urheilutapahtumissa ja musiikkitapahtumissa. 
 

Ehdotus tehdään vasta tässä vaiheessa siitä syystä, että viimeaikoina 
suoritetuissa yleisötapahtumien kenttävalvonnoissa on havaittu selkeää 
järjestyksenvalvojien ja tapahtuman järjestäjien epätietoisuutta kyseisen 
asian osalta. 
 



 

 

Ehdotetun kohdan säädösteksti voitaisiin kirjoittaa seuraavasti: 
4) oikeudettomasti tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen 
alueelle. 

 
 

10 § 1 mom. Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen 
 

Professori Olli Mäenpää on pitänyt voimankäyttövälineisiin liittyvää tyhjentävää 
sääntelyä tärkeänä ja hyvin perusteltuna. Sääntelyn tyhjentävyys ilmenee hänen 
mukaansa kuitenkin vain esityksen perusteluista ja asiayhteydestä päättelemällä. 
Tämän johdosta saattaisi hänen mukaansa olla paikallaan momentin ensimmäisen 
lauseen tarkentamista siten, että sääntelyn tyhjentävyys ilmenisi selkeämmin jo 
säädöstekstistä. Lisäksi hän on esittänyt että säännökseen lisättäisiin sanan 
"kantaa" ohella myös sana "käyttää". 
 
Sääntelyn lähtökohtana on ollut Mäenpäänkin ilmoittavin tavoin sen 
tyhjentävyys. Sisäasianministeriön arvioin mukaa kyseisen asia ilmenee 
kyllin selkeästi ehdotuksen mukaisesta säädöstekstistä. Säännös vastaa 
säädösteknisesti yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin 
sisältyvää vastaavankaltaista säännöstä, eikä sen soveltamissa ole 
ilmennyt ongelmia. 

 

Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan Mäenpää ehdottaman "käyttää "- sanan 
lisääminen säädöstekstiin olisi ongelmallista muun maussa siitä syystä, että järjes-
tyksenvalvojalla ja muillakin henkilöillä on esimerkiksi poikkeuksellisessa hätävarje-
lutilanteessa oikeus käyttää mitä tahansa saatavilla olevaa voimankäyttövälinettä. 
Tämä edellyttää luonnollisesti hätävarjelun käyttämisen yleisten edellytysten täytty-
mistä, jonka lisäksi voimankäyttövälineen mahdollisen käyttämisen tulee olla mm. 
suhteellisuusperiaatteen johdosta perusteltua. Itse voimankäyttövälineen käyttämiseen 
liittyvät säännökset säädetään taas yleisesti toimivaltuussäännösien yhteydessä. 

 
 

14 § 2 mom. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös (Sama huomio 
myös 2. lakiehdotuksen 27 §:n 2 mom. ja 39 §:n 2 mom.) 

 
Professori Olli Mäenpää on pitänyt hakijan oikeusturvan kannalta tärkeänä sitä, että sinänsä 
hyväksyvään päätökseen sisällytettävät ehdot ja rajoituksen tulee hakijan kannalta perustella. 
Myös sinänsä myönteisen päätöksen perusteleminen on tärkeää, eikä siitä voida luopua 
tarkoituksenmukaisuussyihin, eikä olemassa olevaan käytäntöön vedoten. 
 

Professori Kaarlo Tuori on vastaavasti katsonut, ettei järjestyksenvalvojaksi hyväksytyn 
oikeusturva vaadi yleensä erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta. Hänen mukaansa 
poikkeuksena ovat tilanteet, jossa hyväksymiseen liitetään ehtoja ja rajoituksia. Tällöin 
hakijalle tulisi antaa erillinen päätös. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on pitänyt ehdotettua sääntelyä toiminnallisesti järkevänä. 
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Kuten hallituksen esityksen yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, säännöksen 
taustalla on ollut lähinnä hallintolain voimaantulo, käytännössä toimivaksi todettu 
menettely sekä tarkoituksenmukaisuussyyt. Vastaavan kaltainen säännös sisältyy 
eduskunnan parhaillaan käsittelemään hallituksen esitykseen passilaiksi (HE 25/2005 
vp.), jonka käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta ei kiinnittänyt kyseiseen 
seikkaan huomiota (Pe VL 27/2005 vp). 
 

Nyt käsiteltävä säännös poikkeaa passilakiesityksen vastaavasta säännöksestä siltä 
osin, että järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseen ehdotetaan voitavan liittää nykyiseen 
tapaan ehtoja ja rajoituksia. Ehtojen taikka rajoitusten liittäminen esityksessä tarkoi-
tettuihin hyväksymispäätöksiin on kuitenkin nykyisin äärimmäisen harvinaista. Sisä-
asianministeriön arvion mukaan ehtoja ja rajoituksien asetetaan vuositasolla noin 
kymmeneen päätökseen, viimeksi mainittujen kokonaismäärän ollessa noin 10.000 
päätöstä vuodessa. 
 
Sisäasianministeriön näkemyksen mukaan ehdotetun säännöksen soveltamisen lähtö-
kohtana on pykälätekstistäkin ilmenevin tavoin se, ettei erillistä päätöstä ja vali-
tusosoitusta anneta, jos päätös on täysin hakemuksen mukainen. Jos päätökseen erit-
täin poikkeuksellisesti liitettäisiin ehtoja taikka rajoituksia, niin päätöstä ei olisi tällöin 
pidettävä hakemuksen mukaisena. Sama koskisi niitä käytännössä vieläkin har-
vinaisempia tilanteita, joissa hakija hakisi itse ehtojen taikka rajoitusten asettamista ja 
viranomaisen päätös poikkeaisi haetusta. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan 
valiokunta voi tarvittaessa kuitenkin sisällyttää tästä selkeyttävän maininnan 
mietintönsä pykäläkohtaisiin yksityiskohtaisiin perusteluihin. 

15 § 1 mom. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen ja hyväksyrm^enjohdosta armettava todistus 
 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on lähinnä suurten yleisötilaisuuksien toiminnallisiin 
näkökohtiin liittyen ehdottanut harkittavaksi niin kutsuttujen tilapäisten järjestyksenvalvojien 
osalta menettelyä, jossa heille ei annettaisi minkäänlaista hyväksymisen osoittavaa asiakirjaa. 
Tällainen asiakirja olisi kuitenkin esimiehellä ja järjestyksenvalvojan tulisi pystyä osoittamaan 
tällainen henkilö. 
 

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen johdosta annettavalla asiakirjalla on käytännössä 
keskeinen merkitys muun muassa sen seikan osittamiseksi, että henkilöllä on oikeus 
käyttää järjestyksenvalvojalla kuuluvia toimivaltuuksia. Viimeksi mainittu koskee myös 
yksittäiseen tilaisuuteen hyväksyttyjä järjestyksenvalvojia. Esityksen valmistelussa 
onkin pyritty löytämää viimeksi mainittujen järjestyksenvalvojien osalta sekä edellä 
mainitut oikeusturvanäkökohdat että käytännön toiminnalliset näkökohdat huomioon 
ottava toimiva ratkaisumalli. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan esityksen 
perusteluista ilmenevää toimintamallia, jossa järjestyksenvalvojalle annetaan kopio 
hyväksymispäätöksessä, on pidettävä edellä mainitut lähtökohdat huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaisena mallina. Tämän johdosta sitä ei ole tarvetta muuttaa 
yleisempään suuntaa pelkkien toiminnallisten näkökohtien johdosta. 

 
 

17 § Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäminen 
 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry on halunnut korostaa sitä, että vastuu järjestyk-
senvalvojakoulutuksen järjestämisestä tulisi poliisin rajallisten resurssien johdosta olla 
ensisijaisesti yksityisillä toimijoilla/oppilaitoksilla. 
 



 

 

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton esittämä näkemys on ollut myös esityksen valmistelun 
toiminnallinen lähtökohta. Käytännössä poliisilaitokset ovat kuitenkin joutuneet 
järjestämään kyseistä koulutusta lähinnä syrjäisemmillä alueilla, joissa ei ole kau-
pallisia toimijoita eikä koulutusta järjestäviä oppilaitoksia. Järjestelyllä on turvattu se, 
että alueella on ollut saatavilla ammattitaitoisia järjestyksenvalvojia. Kokonaisuutena 
tarkastellen poliisilaitosten järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäminen on ollut jo 
nyt vähäistä toiminnan painottuessa kaupallisille toimijoille ja oppilaitoksille. 

 
 

19 § 2 mom. Valvonta ja tietojen saanti 
 
Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry. on katsonut poliisin lääninjohtojen ja kihlakunnan 
poliisilaitosten välisen järjestyksen valvontatoiminnan valvontavastuun jäävän osittain 
avonaiseksi. Tältä osin esitetään kuitenkin, että läänin poliisijohdon rooli tulee järjestyksen 
valvontatoiminnan valvonnassa painottumaan toiminnan ohjaukseen ja laillisuuden 
valvontaan. 
 
Sisäasiainministeriö vastaa järjestyksenvalvontatoiminnan yleisestä valvonnasta ja 
ohjauksesta. Kihlakuntien poliisilaitokset vastaavat taas käytännössä merkittäväksi 
muodostuvasta järjestyksenvalvontatoiminnan niin kutsutusta kenttävalvonnasta toi-
mialueillaan. Kyseiseen säännökseen on katsottu poliisin kolmiportaisen organisaa-
tiorakenteen johdota tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää myös maininta läänin poliisi-
johtojen roolista, koska ne vastaavat ja ohjaavat poliisitoimintaa läänin alueella. 

I y_      i cx*-*» i     i t«**v*'. u—— -   »̂ - 

 
 

Käytännössä läänin poliisijohtojen rooli tullee painottumaan järjestyksenvalvonta-toiminnan 
valvonnassa lausunnossakin kuvatuin tavoin toiminnan yleiseen ohjaukseen ja laillisuuden 
valvontaa. Viimeksi mainittu vastaisi läänin poliisijohdon tehtäviä useiden muidenkin 
toimialueiden ohjauksessa ja valvonnassa, eikä tältä osin voi-da pitää tarkoituksenmukaisena 
määritellä läänin poliisijohdon roolia yksityiskohtaisemmin yksittäisen toimialueen osalta. 

 
20 § 2 mom. Järjestyksenvalvojalesi hyväksymisen peruuttaminen 

 
Professori Kaarlo Tuori on esittänyt toiminnan kohteina olevien henkilöiden oikeusturvan 
varmistamiseksi harkittavaksi tulisiko säännöksessä käytetyn "voidaan" sanan sijasta käyttää 
"tulee" sanaa. 
 
Pykälän kyseisessä momentissa ehdotetaan säädettävän niin kutsutuista harkinnanvaraisista 
hyväksymisen peruuttamisperusteista. Käytännössä ilmenevien tilanteiden vaihtelevuuden 
johdosta viranomaiselle olisi tarkoituksenmukaista antaa harkintavaltaa 
peruuttamisperusteiden soveltamisessa. Säännös vastaisi sisällöllisesti yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) vastaavaa säännöstä vartijaksi hyväksymisen 
peruuttamisen osalta. Kyseinen säännös on osoittautunut käytännössä toimivaksi. 
 

Lisäksi on syytä todeta, että kyseinen pykälä lisätiiin lakiin ehdotetun muotoisena 1.10.2003 
lukien ja nyt sen paikkaa vain ehdotetaan muutettavaksi pykäläjärjestyk-sen muutosten 
johdosta. 

 
29 § 3 ja 4 mom. Voimaantuloja siirtymäsäännökset (uusi voimaantulosäännös) 
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Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on esittänyt pykälän 3 ja 4 momenteissa säädettäväksi 
ehdotettujen siirtymäsäännökseen liittyvien ajankohtien myöhentämistä Jotta nykyisille 
järjestyksenvalvojille ja järjestykscnvalvojakouluttajille jäisi riittävästi ai-: kaa hankkia 
uusimuotoinen koulutus/ammattitaito. 
 
Myös Sisäasiainministeriö ehdottaa kyseisiin säännöksiin sisältyvien siirtymäajon-kohtien 
muuttamista siten, että siirtymäajan päättymisajankohta olisi pykälän 3 ja 4 momenteissa 
ehdotetun 31.12.2005 sijasta 30.9.2006. Perusteena ehdotetulle muutokselle on esityksen 
eduskuntakäsittelyn pitkittyminen esityksen antamisajankohtana suoritetusta arviosta. Muutos 
ehdotus mahdollistaisi vielä toimimisen kesäkauden ; 2006 nykyisin voimassa olevien 
ammattitaitovaatimusten pohjalta. 

 
3. LAKI KOKOONTUMISLABN 18 §:N MUUTTAMISESTA 
 
18 § Järjestyksenvalvojat 

 
 
Professori Olli Mäenpää on perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 49/2004 vp.) liittyen 
pitänyt tärkeänä, että käsitettä välitön läheisyys tulkitaan käytännössä suppeasti. 
 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on pitänyt tärkeänä, että järjestyksenvalvojien toimialueen 
laajentaminen tilaisuuden tai alueen välittömään läheisyyteen koskisi myös 
ravitsemisliikkeiden järjestyksenvalvojia. Käytännössä tämä tarkoittaisi ravintolan edustan 
jalkakäytävää sekä sisäänpääsyä odottavien jonoa. Tämän vuoksi olisi selkeintä, että 
järjestyksenvalvojien toimialueen laajentaminen tulisi osaksi järjestyk-senvalvojalakia. 
Säännöstä ei tällöin tarvitsisi kirjata erikseen kokoontumislakiin eikä nyt valmisteilla olevaan 
lakiin majoitus- ja ravitsemisliikkeislä. 

 
Kuien kyseiseen pykälään liittyvässä hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 
tilaisuuden, alueen taikka rakennuksen välittömään läheisyyteen liitt)/viä paikkoja on mahdotonta määritellä 
säädöstekstissä tyhjentävästi. Tämän johdosta hallituksen esityksessä onkin esitetty säännöksen soveltamisia 
ohjaavia esimerkkejä. Tältä osin lähtökohtana on ollut Mäenpäänkin esille tuoma säännöksen . suppea 
tulkinta, vaikka kyseisen seikka ei ilmene suoraa nimenomaisena mainintana säännöksen perusteluista, vaan 
edellä mainitun esimerkkiluettelon kautta. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan valiokunta voi 
tarvittaessa sisällyttää tästä maininnan mietintönsä pykäläkohtaisiin yksityiskohtaisiin perusteluihin. 
 
Esityksessä on päädytty oikeusministeriön näkemyksen ja jo olemassa olevaan lain-säädäntörakenteen 
perusteella ehdottamaan, että järjestyksenvalvojien toimialueet säädettäisiin kussakin niiden asettamiseen 
mahdollistavassa erityislaissa. Majoitus-ja ravitsemusliikkeiden osalta kyseinen asia on ehdotettu säädettävän 
eduskunnan parhaillaan käsittelemän majoitus- ja ravitsemistointaan sääntelevän lainsäädännön 
kokonaisuudistuksen yhteydessä (HE 138/2004vp.) Sisäasianministeriön näkemyksen mukaan nyt ehdotettu ja 
nykytilanteeseen perustuva lainsäädäntötekninen rakenne on. tarkoituksenmukainen. 

Tullihallitus Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
23.11.2005 
 
 
 

Asia: Tullihallituksen kirjallinen lausunto järjestyslain muuttamiseksi annetun HE 265/2004:n 
johdosta 

 
 



 

 

Lausunnon antaja: Tullihallitus/ tulliylitarkastaja Juha Viikko puhelin 04033 22791; sähköposti: j 
uha.vilkko@tulli.fi 

 
 

Lausunto: 
Hallintovaliokunnan Tullihallitukselle varaaman tilaisuuden johdosta Tullihallitus 
pyytää kunnioittaen saada lausua hallituksen esityksen johdosta seuraavaa: 
 
Järjestyksenvalvojista annettuun lakiin lisättäväksi ehdotettu uusi 2 a § kieltäisi 
ehdotetussa muodossaan järjestyksenvalvojana toimimisen poliisi- ja 
rajavartiomiehen lisäksi myös tullimieheltä. 
 
Mainituille virkamiehille ehdotettua kieltoa perustellaan hallituksen esityksessä 
mm. viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välisellä rajanvedolla (s. 1 ja 
10), poliisin puolueettomuuden ja tasapuolisuuden ja varmistamisella, samoin 
kuin sillä, että poliisin vapaa-aikana harjoittama tehtävä ei missään oloissa saa 
vaarantaa luottamusta poliisin puolueettomuuteen (s. 6). Poliisin osalta 
ehdotuksessa todetaan vielä, että järjestyksenvalvojana toimiva poliisimies voisi 
tilanteen niin vaatiessa joutua käyttämään poliisille kuuluvia valtuuksia, jolloin 
hän olisi virantoimituksessa ja poliisin johtosuhteiden alainen. Tällöin 
järjestyksenvalvojan ia noliisin roolit olisivat ristiriidassa toimivaltuuksien, 
velvollisuuksien ia 
J    i— — ----------- *  - - j 

johtosuhteiden osalta (s. 10-11). 
 
Tullimiehen kieltoa toimia järjestyksenvalvojana perustellaan hallituksen 
esityksessä sillä, että tulli, poliisi ja rajavartiolaitos saattavat suorittaa tehtäviä 
myös toistensa lukuun. Tullilaitoksen osalta todetaan myös tullirikosten 
esitutkintatehtävien suorittaminen. Toisaalta hallituksen esityksen mukaan kielto 
koskisi vain tulli- poliisi- ja rajavartiomiehiä, ei muita poliisin, rajavartiolaitoksen 
tai tullilaitoksen palveluksessa olevia henkilöitä. Tältä osin ehdotettua kieltoa on 
hallituksen esityksen mukaan muutettu eri viranomaisilta hankittujen lausuntojen 
johdosta. HE:n mukaan lausunto on pyydetty myös tullilaitokselta, jonka lausunto 
on päivätty 28.5.2004. 
 
Poliisimies -käsite on määritelty poliisilain 6 §:ssä ja poliisiasetuksen 1 §:ssä. 
Poliisimiehiä ovat päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat 
virkamiehet. Myös rajavartiomies -käsite on määritelty laissa. Rajavartiolain 
(578/2005) 2 § 10) -kohdan mukaan "rajavartiomiehellä tarkoitetaan 
rajavartiolaitoksen hallintolaissa tarkemmin määriteltyä rajavartiolaitoksen 
virkamiestä, jolla on tässä laissa ja muualla laissa rajavartiomiehelle säädetyt 
erityiset toimivaltuudet." Rajavartiolaitoksen hallintolain (577/2005) 15 § 1 
momentissa rajavartiomies-käsite on määritelty seuraavasti: 

 
"Rajavartiomies on rajavartiolaitoksen virkamies, joka on saanut valtioneuvoston 
asetuksella säädettävän rajavartiomiehen koulutuksen ja jonka asianomaisen 
hallintoyksikön päällikkö on määrännyt rajavartiomieheksi." 

 
Poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstön mahdollisuus toimia järjestyksenvalvojina on siis 
laissa selkeästi säännelty. Muu henkilöstö kuin laissa määritellyt poliisi-ja rajavartiomiehet 
siis voivat toimia järjestyksenvalvojina. 
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Tullilaitoksen palveluksessa olevien osalta mahdollisuus järjestyksenvalvojana toimimiseen 
jää ehdotetun 2 a § 4 momentin muotoilun johdosta epäselväksi. Säännös kieltäisi 
järjestyksenvalvojana toimimisen tullimiehiltä, mutta ei muilta tullilaitoksen palveluksessa 
olevilta. Vaikka tullilaissa (1466/1994) on käytetty tullimies -käsitettä (esim. 15 - 17 §:t), ei 
siinä kuitenkaan ole määritelty, keitä käsitteellä tarkoitetaan. Käsitettä ei ole määritelty 
myöskään tullilaitoslaissa (228/1991), -asetuksessa (1171/2002) taikka muuallakaan laissa 
taikka asetuksessa. 
 
Ennen 1.1.1995 voimassa olleessa tullilaissa tullimiehellä tarkoitettiin kaikkia tullilaitoksen 
palveluksessa olevia. Näin laajaa kieltoa järjestyksenvalvojana toimimiselle ei 2a §:n 
säännöksellä HE:n nimenomaisen maininnan mukaan tavoitella. Esitettyä säännöstä olisikin 
tarkennettava siten, että kielto koskisi vain tullirikostorjunnan tullintiestä. Tämä rajanveto 
olisi mahdollista toteuttaa myös käytännössä. Tullihallituksen käsityksen mukaan tällainen 
tekstimuutos on helppo toteuttaa vielä lakiesityksen valiokuntakäsittelyssä. Muutos olisi 
yhdenmukainen myös hallituksen esityksen perustelujen kanssa, joissa siis tullimiehen 
järjestyksenvalvojana toimimiskieltoa oli perusteltu mm. tehtävien hoitamisella poliisin ja 
rajavartiomiehen lukuun sekä tullirikosten esitutkintatehtävillä. 
 
Kiellon ulkopuolelle jäisivät edellisessä kappaleessa ehdotetun muotoilun johdosta selkeästi 
kaikki sellaiset tullilaitoksen palveluksessa olevat, joilla ei ole tullirikostoriuntaan liittyviä 
toimivaltuuksia. Esimerkiksi pelkästään tullimenettely-, verotus- tilastointi-ja hallinnollisissa 
tehtävissä toimivat henkilöt olisivat tällöin yksiselitteisesti rajattu kiellon ulkopuolelle. He 
siis voisivat toimia järjestyksenvalvojina. Mainituissa tullitehtävissä toimivilla ei voi esiintyä 
valtuuksiin, velvollisuuksiin taikka johtosuhteisiin liittyviä ristiriitaisuuksia virkatehtäviensä 
ja järjestyksenvalvojatehtävien kesken. Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusperiaatteen 
mukaisesti järjestyksenvalvojana toimimisen mahdollisuuksia ei tällöin evättäisi 
tarpeettomasti niiltä, joiden virkavelvollisuudet eivät voi olla ristiriidassa 
järjestyksenvalvojatehtävän kanssa. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS (HE 265/2004) LAIKSI JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto esittää käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä kunnioittaen 
kantanaan seuraavaa: 
 
Rajavartio-osasto on saanut eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa 
ilmaista kannanottonsa esityksestä ja muun muassa siihen liittyvän järjestyksenvalvontatehtävien 
suorittamista koskevan kiellon ulottamisesta rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaan henkilöstöön. 
 
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 19 §:n mukaan rajavartiomies ei saa ottaa vastaan 
eikä pitää valtion virkamieslain (750/1994) 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua sivutointa, ellei asianomainen 
viranomainen hakemuksesta anna siihen lupaa. Saman rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 19 §:n 
2 momentin mukaan rajavartiomies ei saa hoitaa tehtävää, johon liittyvät oikeudet tai velvollisuudet 
saattavat joutua ristiriitaan rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien kanssa. 
 
Rajavartiolaitoksessa virkamiesten esteettömyyden ja riippumattomuuden vaatimukset ovat erityisen tiukat 
sellaisten virkamiesten kohdalla, joiden virkatehtäviin kuuluu lainkäyttöä tai lainsäännösten noudattamisen 
valvontaa. Tällaisia virkamiehiä rajavartiolaitoksessa ovat rajavartiomiehet. Rajavartiolaitoksen hallinnosta 
annetun lain 15 § 2 momentin mukaan rajavartiomiehellä on rajavartiolaissa (578/2005) ja muussa laissa 
rajavartiomiehelle säädetyt toimivaltuudet. 
 
Edellä sanotun perusteella todetaan, että käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus 
uudeksi 2 a § 4 momentiksi lakiin järjestyksenvalvojista on asiasisällöllisesti yhtenevä 1.9.2005 voimaan 
tulleen rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamisen kanssa ja selkeyttää 
viranomais- ja järjestyksenvalvontatoiminnan välistä rajanvetoa. 
 
Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto pitää esitettyjä lainmuutoksia tarpeellisina, eikä sillä ole muuta 
huomautettavaa esityksestä. 
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HE 265/2004 vp 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

265/2004 vp). 
 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa järjestyksenvalvojien ammattitaito ja sen 

välityksellä myös heidän toimintansa kohteiden oikeusturva sekä tehostaa toiminnan 

viranomaisvalvontaa. Yleisarvioni hallituksen esityksestä on näiden tavoitteiden näkökulmasta 

myönteinen. 
 

Niinpä lakiehdotuksen 12 §:n säännökset järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä ovat 

merkittävästi nykyisiä säännöksiä täsmällisemmät. Vaadittavalle koulutukselle on esimerkiksi 

asetettu sisällöllisiä edellytyksiä, eikä näitä ole jätetty yksinomaan sisäasiainministeriön 

määräysten varaan (12.1 §:n 3 kohta). Merkittäviä lisäyksiä ovat myös vaatimus 

järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suorittamisesta ehtona uudelle järjestyksenvalvojaksi 

hyväksymiselle (4) kohta) samoin kuin järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjistä ja 

järjestyksenvalvojakouluttajista ehdotetut säännökset. 
 

Pidän oikeusturvan kannalta tervetulleena parannuksena myös sitä, että tilaisuuskohtaisesti 

määrättävillä järjestyksenvalvojilla ei olisi lain 7 §:n 2 ja 3 momentissa säänneltyjä 

toimivaltuuksia (2a.2 §) eikä myöskään oikeutta kantaa voimankäyttövälineitä (10.2 §). 
 



 

 

Lakiehdotusta on arvioitava paitsi toiminnan kohteiden myös järjestyksenvalvojaksi hakevien ja 

hyväksyttyjen oikeusturvan kannalta. Lakiehdotuksen 14 §:n 2 momentin mukaan hakijalle ei 

anneta erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta silloin, kun järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 

myönnetään hakemuksen mukaisesti. Tällöin hän saa 15 §:ssä tarkoitetun 

järjestyksenvalvojakortin, mikä on samalla hakemuksen hyväksymistä osoittava asiakirja. 

Voidaan katsoa, että järjestyksenvalvojaksi hyväksytyn hakijan oikeusturva ei yleensä vaadi 

erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta. Poikkeuksena ovat kuitenkin tilanteet, joissa 

hyväksymiseen liitetään 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ehtoja ja rajoituksia. Tällöin hakijalle 

tulisi antaa erillinen päätös. Sama koskee tilanteita, joissa ehtoja ja rajoituksia muutetaan 

lakiehdotuksen 13 §:n nojalla. 
 

Lakiehdotuksen 20 §:n 2 momentissa on säännökset tilanteista, joissa järjestyksenvalvojaksi 

hyväksyminen voidaan peruuttaa. Toiminnan kohteiden oikeusturvan kannalta on olennaisen 

tärkeää, että järjestyksenvalvojana ei toimi henkilöitä, jotka eivät täytä tämän edellyttämiä 

vaatimuksia. Esitän siksi harkittavaksi, tulisiko säännöksen sanamuotoa muuttaa siten, että lupa 

tulee säännösehdotuksen tarkoittamissa tilanteissa peruuttaa. 
 
 
Helsingissä 16.11.2005 

 

Kaarlo Tuori 

professori 

 
 
 
 
 

Olli Mäenpää 
16.11.2005 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 vp) 

 
 



 

 

Yhtenä esityksen tavoitteena on nostaa nykyinen, keskeisesti vain sisäasiainministeriön 
määräyksellä toteutettu sääntely perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla lain tasolle. Lain tasolle 
nostettaisiin muun muassa järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineitä ja järjestyksenvalvojan 
kouluttajakoulutuksen toteuttamista koskeva sääntely. Eräiltä osin voimassa olevassa laissa 
säännellyistä asioista ehdotetaan säädettäväksi yksityiskohtaisemmin. Tällainen nykyistä tarkempi 
sääntely koskee muun muassa järjestyksenvalvojan ja järjestyksenvalvojan kouluttajakoulutuksen 
järjestämistä, koulutuksen sisällölle määriteltäviä vaatimuksia, järjestyksenvalvontatoiminnan 
viranomaisvalvontaa ja siihen liittyvää viranomaisten tietojensaantioikeutta. Ehdotetut tarkemmat 
laintasoiset säännökset ovat asianmukaisia. Niitä voidaan pitää myös nykytilannetta selventävinä ja 
muutenkin tarpeellisina. 

 
Kielto toimia järjestyksenvalvojana (2 a §:n 4 mom.) 

 
Lakiehdotuksen 2 a §:n 4 momentissa ehdotetaan kiellettäväksi poliisi-, tulli-, tai rajavartiomiehen 
toimiminen järjestyksenvalvojana. Perusteluna on viranomais- ja järjestyksenvalvontatoiminnan 
välisen rajanvedon selkiyttäminen ja mahdollisten rooliristiriitojen välttäminen. Kuten 
perustuslakivaliokunta on todennut (PeVL 28/2001 vp) tällainen kielto merkitsee perustuslain 18 §:n 
1 momentissa turvattujen oikeuksien rajoitusta. Ehdotettu rajoitus perustuu hyväksyttäviin syihin, 
koska sen tarkoituksena on kohdistua henkilöihin, jotka virkansa perusteella suorittavat julkisen 
vallan käyttämiseen kuuluvia tehtäviä ja joille tästä syystä saattaa muodostua rooliristiriitatilanteita 
yksityiseen turva-alaan nähden. 
 
Perustuslakivaliokunta on samassa yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että ehdotettu kielto ei 
ulotu vankeinhoitolaitoksen, pelastus-hallinnon ja puolustusvoimien henkilöstöön kuuluviin, ja 
esittänyt harkittavaksi kiellon laajentamista näidenkin turvallisuusviranomaisten palveluksessa 
oleviin henkilöihin. Hallintovaliokunta on kuitenkin päätynyt mietinnössään (HaVM 24/2001 vp) 
siihen, että tällainen rajoitus ei ole tarpeellinen, koska näiden viranomaisten palveluksessa olevien 
henkilöiden normaalitehtävien osalta ei yleensä synny sellaista rooliristi-riitatilannetta, että ehdoton 
kielto olisi tarpeen. Kyseisten henkilöiden osalta tilannetta on arvioitava kussakin 
yksittäistapauksessa valtion virkamieslain 18 §:n 2 momentin sisältämän sopimatonta sivutointa 
koskevan sääntelyn pohjalta. Sama arvio voitaneen kohdistaa siihen, miten laajasti kielto toimia 
järjestyksenvalvojana on määritelty lakiehdotuksen 2 a §:n 4 momentissa. 

 
Voimankäyttövälineiden tyhjentävä määrittely (10 §) 

 
Lakiehdotuksessa määritellään järjestyksenvalvojan voimankäyttö-välineeksi kaasusumutin, 
käsiraudat ja enintään 70 senttimetriä pitkä patukka, joita ei saa kantaa tarpeettomasti. Koska 
ampuma-asetta, teleskooppipatukkaa tai muuta vastaavaa tehokkaampaa voimankäyttö-välinettä ei 
mainita tässä yhteydessä, tarkoituksena on, että niiden kantaminen ja käyttäminen on kokonaan 
kielletty järjestyksenvalvonnassa. Sallitut voimankäyttövälineet on siis tarkoitettu säänneltäväksi 
tyhjentävästi 10 §:n 1 momentissa. 
 
Tämä tärkeä ja hyvin perusteltu tyhjentävä sääntely käy ehdotuksen mukaan ilmi vain sen 
perusteluista ja asiayhteydestä päättelemällä. Sääntelyn tarkoituksen selvä kirjoittaminen lakiin 
saattaisi kuitenkin olla paikallaan epäselvyyden välttämiseksi. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 
täsmentämällä 10 §:n 1 momentin säännös siten, että järjestyksenvalvoja ei saa käyttää tai kantaa 
muuta voimankäyttövälinettä kuin ... 

 
Päätöksenteko (14.2 §) 

 
Lakiesityksen perustelujen (s. 21) mukaan käytäntönä on ollut, ettei hakijalle ole annettu 
järjestyksenvalvojakortin lisäksi erillistä päätöstä. Hakijalle ei myöskään ole tällaisessa tilanteessa 
annettu erillistä valitusosoitusta, vaikka päätöksestä on voinut sinänsä valittaa. Perusteena 
menettelylle on ollut se, ettei hakijalla ole tällaisessa tilanteessa oikeussuojan tarvetta. 



 

 

Perustelussa arvioidaan, että tämä menettely on todettu käytännössä toimivaksi ja se olisi 
tarkoituksenmukaista säilyttää edelleen. 
 
Hakijan oikeusturvan kannalta on kuitenkin huomattava, että hakemuksen hyväksyvään päätökseen 
voidaan sisällyttää ehtoja ja rajoituksia, joiden perusteleminen on hakijan kannalta erityisen tärkeää. 
Myös sinänsä myönteisen päätöksen perusteleminen on tärkeää yksinomaan päätöksenteon 
lainmukaisuuden kontrolloimiseksi. Perustellun päätöksen antamisesta ei voitane ehdotetulla tavalla 
luopua pelkästään tarkoituksenmukaisuussyistä eikä tietysti silläkään perusteella, että aikaisemmin 
käytännössä on näin menetelty. Sama arvio koskee myös 2. lakiehdotuksen 27 §:n 2 momenttia ja 
39 §:n 2 momenttia. 

 
Järjestyksenvalvojan toiminta yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden välittömässä 
läheisyydessä (3. lakiehdotuksen 18 §) 

 
Ehdotuksen mukaan yleisötilaisuuden järjestäjä voisi asettaa yleisö-tilaisuuteen ja sen välittömään 
läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään 
järjestystä ja turvallisuutta yleisötilaisuudessa. Perustelujen (s. 42) mukaan tällä tarkoitettaisiin 
lähinnä sisääntuloväylien ja muiden vastaavien alueiden järjestyksen ja turvallisuuden aktiivista 
varmistamista. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut vastaavanlaista toimialueen laajentamista lausunnossaan hallituksen 
esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PeVL 49/2004 vp). 
Samoin kuin tuossa yhteydessä voidaan nytkin pitää tärkeänä, että käsitettä välitön läheisyys tässä 
tapauksessa tulkitaan suppeasti, koska valvontavaltaa ei käytä viranomainen. Yleensä kyseisellä 
käsitteellä voidaan tarkoittaa vain yleisötilaisuuden sisäänkäyntioven edustalla olevaa katu- tai tiealueen 
osaa, joka käsittää vain muutaman metrin säteellä muodostettavan alueen tilaisuuden järjestämispaikan 
sisäänkäynnin edessä. Muulla katu- tai tiealueella yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtii sen 
sijaan tässäkin tapauksessa poliisi. 



 

 

POLIISIN LÄÄNINJOHDON VIRANHALTIJAT RY 1(2) 
 

 

 

Viite: Lausuntopyyntö 7.11.2005 (HE 265/2005) 
 
Asia: JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISTA KOSKEVA 

POLIISIN LÄÄNINJOHDON VIRANHALTIJAT RY:N LAUSUNTO 
 
Sisäasiainministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista "annetun 

lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen johdosta Poliisin lääninjohdon 
viranhaltijat ry. toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvojatoimintaan liittyvää oikeudellista 
sääntelyä järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien 
oikeusturvan varmistamiseksi. Tavoitteena on myös tehostaa järjestyksenvalvontatoiminnan 
viranomaisvalvontaa ja vähentää järjestyksenvalvonta- ja vartioimisliiketoiminnan osin 
päällekkäistä sääntelyä ja selkiyttää viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välistä 
rajanvetoa. Valmisteltu esitys sisältää selventävät järjestyksenvalvontatoimintaan ja 
järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin liittyvät säännökset ia siten sen voidaan arvioida vastaavan 
hvvin niihin kävtännön taroeisiin ia esimerkiksi voimankäyttövälineiden käyttöön liittyviin 
kysymyksiin, joita on ilmennyt nykyisen lain aikana. 
 
Ehdotuksen mukaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistaminen edellyttäisi 
sisäasiainministeriön määrittämän järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suorittamista. 
Esityksen mukaan sillä pyrittäisiin varmistamaan erityisesti järjestyksenvalvojan ammattitaidon 
säilymistä, koska merkittävä osa järjestyksenvalvojista toimii tehtävissä muutoin kun 
ammattimaisesti. Edelleen esityksen mukaan järjestyksenvalvojia, joilla ei ole 
järjestyksenvalvojien peruskoulutusta, voitaisiin hyväksyä yksittäisen tilaisuuden ohella myös 
saman järjestäjän samassa paikassa samanluonteisiin tilaisuuksiin enintään kuudeksi kuukaudeksi 
kalenterivuoden aikana. 
 
Järjestyksenvalvojatehtäviin hyväksyttyjen henkilöiden osalta pääsääntönä tulee olla 
asianmukaisen koulutuksen hyväksytty läpikäyminen. Tilapäinen järjestyksenvalvojaksi 
hyväksymisen tulisikin aina olla toissijaista ja perustua mihin tapauksiin, joissa 
järjestyksenvalvojien suuren määrään johdosta ei ole saatavilla riittävästi vähintään 
peruskoulutuksen suorittaneita järjestyksenvalvojia. Sinällään hallinnollinen menettely 
väliaikaisten vartijoiden osalta helpottuisi, sillä erillistä hyväksymisestä ei ehdotuksen mukaan 
tarvitsisi kuhunkin samankaltaiseen tilaisuuteen hakea poliisilta uudelleen. Vaikka sinällään on 
ymmärrettävää joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa järjestyk- 
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senvalvojien saatavuuden vaikeus, mahdollistetaan ehdotetulla lainsäännöksellä suhteellisen 
laaja tilapäisten järjestyksenvalvojien käyttö. Jos henkilö toimii koko toiminnan 
järjestämiskauden ajan säännöllisesti järjestyksenvalvojana, olisi lain tavoitteiden mukaista, että 
hän tällöin myös hankkisi asianmukaisen koulutuksen, joka mahdollistaisi pitkäaikaisena 
järjestyksenvalvojana toimimisen. Tästä näkökulmasta käsin voisikin olla tarkoituksenmukaista 
menettely, joka ohjaisi tosiasiallisesti säännöllisesti järjestyksenvalvontatehtävissä toimivia 
henkilöitä hankkimaan pysyvän järjestysval-vojaksi hyväksymisen koulutuksineen. 
 
Oikeusturvan kannalta on tarkoituksenmukaista, ettei koulutuksen suorittamattomilla 
järjestyksenvalvojilla ole yhtä laajoja toimivaltuuksia kuin varsinaisilla järjestyksenvalvojilla ja 
että tämä on laintasolla säädelty. Asia on kuitenkin ongelmallinen tavallisen kansalaisen 
näkökulmasta. Väliaikaiset järjestyksenvalvojat kantavat järjestyksenvalvojan tunnustaja siten 
heidät on sekoitettavissa laajempiin toimivaltuuksiin oikeu-tettuihin järjestyksenvalvojiin. 
Kansalaisella tulisi olla kuitenkin oikeus tietää, millä toimivaltuuksilla heidän perusoikeuksiinsa 
puututaan ja onko kyseinen järjestyksenvalvoja oikeutettu siihen. 
 
Esitykseen sisältyy ehdotus lakiin sisällytettävästä säännöksestä, jonka mukaan poliisimies ei voi 
toimia järjestyksenvalvojana. Tämän linjauksen, joka perustuu poliisin ja järjestyksenvalvojan 
toimivaltuuksien välisestä ristiriitaan, voidaan katsoa olevan tarpeellinen ja nykyisen 
oikeuskäytännön mukainen ja täydentävän osaltaan uudistetun poliisilain poliisimiesten 
sivutoimia koskevia säännöksiä. 
 
Esityksen mukaan sisäasiainministeriö vastaisi nykyiseen tapaan järjestyksenvalvontaan 
liittyvästä yleisestä valtakunnallisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Poliisin lääninjohto ja 
kihlakuntien poliisilaitokset vastaisivat ehdotuksen mukaan puolestaan järjestyksenvalvojien, 
järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien sekä järjestyksenvalvoja-kouluttajien valvonnasta 
toimialueellaan. Valvontavastuun määrittelyn osalta esitys jää kuitenkin tältä osin osittain 
avoimeksi. Koska kihlakuntien poliisilaitokset myöntäisivät toimivaltaisina viranomaisina 
järjestyksenvalvojaksi hyväksymiset ja toimivat kyseisten hyväksymisten peruuttamisesta 
vastaavina viranomaisina, tulee poliisin lääninjohdon rooli valvonnassa käytännössä 
määräytymään poliisilaitosten kautta erityisesti poliisilaitosten toiminnan ohjaukseen ja 
laillisuuden valvontaan painottuvana. 
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YLEISTÄ 
Esityksen keskeiset tavoitteet, järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja toimenpiteiden kohteena olevien 
oikeusturvan varmistaminen, viranomaisvalvonnan tehostaminen sekä asetustasoisen sääntelyn nostaminen lain 
tasolle ovat tärkeitä ja perusteltuja. Tavoitteiden saavuttamiseksi tietyistä asioista säädetään nykyistä 
yksityiskohtaisemmin ja toisaalta lakiin otetaan kokonaan uusia säännöksiä. Keskeiset nykytilanteeseen 
ehdotettavat muutokset liittyvät järjestyksenvalvojien ja kouluttajien ammattitaitovaatimuksiin ja 
hyväksymismenettelyihin. 
 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA KESTO 
Nykytilan ehkä suurin ongelma on ollut tarjolla olevan koulutuksen epätasaisuus ja erilaisuus. Tässä mielessä 
on hyvä, että asiasta säädetään entistä tarkemmin. Erityisen hyvänä uudistuksena voidaan pitää hyväksymisen 
uudistamiseen liittyvää kertauskoulutusta, jolla varmistettaisiin tietojen ja taitojen ajan tasalla pysyminen. 
 

KOULUTUKSEN SUORITTAMATTOMIEN TILANNE 
Nykytilanteen muuttamista koskeva esitys mahdollistaisi enintään kuuden kuukauden toiminnan vuodessa 
ilman peruskoulutuksen suorittamista herättää kahdenlaisia ajatuksia. Nykyisen hallinnollisen menettelyn 
helpottaminen saattaa olla painavampi peruste, väreinkin kun tällaisten järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia 
rajoitettaisiin. 
 

KOULUTTAJAN AMMATTITAITOVAATIMUS 
Konkreettisen ja yksiselitteisen ammattitaitovaatimuksen asettaminen kouluttajille parantaisi ia yhtenäistäisi 
järjestyksenvalvojien koulutusta, mikä on erinomainen asia. Poliisikoulun nimeäminen kouluttajakoulutuksen 
antajaksi takaa näille osaavan ja yhdenmukaisen koulutuksen. Lisäksi hyväksymisen voimassaolon 
rajoittaminen viiteen vuoteen takaa ammattitaidon säilymisen. 
 
VOIMANKÄYTTÖVÄLINEET 

Välineistä ja niiden kantamisesta ehdotetaan perustellusti säädettäväksi tyhjentävästi lain tasolla. POLIISIMIES 

JÄRJESTYKSENVALVOJANA 
Vaikka poliisimiestä koskeva kielto toimia järjestyksenvalvojana rajoittaa tavanomaista kansalaisten 
toimintavapautta, on se tässä tapauksessa erityisen perusteltua selvien rooliristiriitojen ehkäisemiseksi. Esitys 
on aivan oikein rajattu koskemaan vain varsinaisia poliisimiehiä. 
 
YLEISÖTILAISUUDEN VÄLITÖN LÄHEISYYS 
 
tään nykyistä tilannetta. Jatkossa poliisin pitäisi käyttää tätä mahdollisuutta tehokkaasti hyväksi niissä 
tapauksissa, joissa ongelmia on jo aiemmin todettu huvitilaisuushuoneiston ulkopuolella. 
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LOPPUTOTEAMUS 
Esityksen valmistelussa on otettu hyvin huomioon lausuntokierroksella saatu palaute. Näin ollen se voidaan 
toteuttaa pääosin sellaisenaan. 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä (HE 265/2005 vp) laiksi järjestyksenvalvojista annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 
Viite: Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö asiassa, 

päiväys: 7.11.2005. 
 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n lausunto: 

 
Esityksen tavoitteena on 

aj anmukaistaa j ärj estyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely järjestyksenvalvojien 
ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi, 

- tehostaa toiminannan viranomaisvalvontaa, 
- poistaa järjestyksenvalvonta- ja vartioimisliiketoiminnan osin päällekkäistä sääntelyä sekä 

selkiyttää viranomais- sekä j ärj estyksenval vojatoiminnan välistä rajanvetoa. 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyynnön johdosta Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 
lausuu kunnioittaen seuraavaa: 
 
1. Yleistä 
 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry pitää hallituksen esityksen perustavoitteita ja siihen sisältyviä 
ehdotuksia lähtökohtaisesti perusteltuina ja oikeansuuntaisina. SPJL pitää tärkeänä, että j ärj 
estyksenval vontatoiminta selkiytyisi ja sen lainsäädännöllinen pohja perustuisi suoraan lakiin. 
 
 

2. Yksityiskohtaisia huomioita 
 
2.1 Järjestyksenvalvojakoulutuksen toteuttaminen: 
Nykyisin j ärj estyksenval vojakoulutusta on järjestetty joko kihlakuntien poliisilaitosten tai 
luvan saaneiden yksityisten kouluttajien taholta. 
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Kouluttamisen käytännön toteuttamisen osalta SPJL haluaa korostaa poliisilaitoksien sekä 
poliisikoulun rajallisia ja koko ajan heikkeneviä resursseja. Poliisikoulun ensisijainen tehtävä on 
järjestää poliisihallinnon sisäinen koulutus asianmukaisesti. 
 
Käytännössä järjestyksen vai vojakoulutuksen järjestämisestä onkin merkittävässä määrin 
vastannut yksityiset toimijat / oppilaitokset. SPJL:n mielestä lainsäädännön tulisi vastata 
vallitsevaa käytäntöä ja siten tulisi harkita koko sektorin koulutuksen toteuttamista näiden 
tahojen toimesta. Tämän edellytyksenä kuitenkin on - kuten ehdotuksessakin lausutaan -, että 
koulutustoimintaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet määriteltäisiin riittävän 
yksityiskohtaisesti suoraan laissa. 
 
2.2 Poliisin asema viran ulkopuolella: 
Viranomais- sekä järjestyksenvalvontatoiminnan välisen rajanvedon selkiyttämiseksi esityksessä 
ehdotetaan säädettäväksi, ettei poliisi-, rajavartio- tai tullimies voisi toimia j ärj estyksenval voj 
ana. 
 
Lainsäädäntöä uudistettaessa on huolehdittava siitä, ettei sääntely saa johtaa poliisin ja muiden 
turvallisuustehtäviä suorittavien virkamiesten oikeuksien perusteettomaan rajoittamiseen. 
Arvioitaessa rajoitusten hyväksyttävyyttä on merkitystä sillä, kuinka läheisesti ja 
välttämättömästi rajoitus liittyy asianomaisen virkaan tai virkaan kuuluviin virkatehtäviin. 
Virkamiesaseman merkitys vähenee sitä mukaa, kun loitonnutaan yksilöityjen 
virkavelvollisuuksien piiristä. 
 
Tältä osin tulee huomioida, että j ärj estyksenval vontatehtäviä suoritetaan usein 
yksityishenkilön yhdistystoimintaan sekä hänen omaan tai perheensä harrastustoimintaan 
liittyvissä tilaisuuksissa, joissa tarvitaan talkoopohjalta toimivia järjestyksenvalvojia. Tällaisissa 
tilaisuuksissa järjestyksenvalvojien tehtävät eivät käytännössä useinkaan edellytä konkreettisia 
toimenpiteitä. Järjestyksenvalvojana toimimista tällaisissa tilaisuuksissa ei voida pitää sellaisena 
sivutoimena, joihin liittyviä tehtäviä poliisi on viran puolesta velvollinen valvomaan ja joiden 
valvontaan liittyvät tehtävät ovat kiinteästi yhteydessä yksittäisen poliisin virkatehtäviin. 
 
Edellä lausutun perusteella SPJL ehdottaa, että ammattimaisesti ja lisäansiotarkoituksessa 
tehtävä j ärj estyksenvalvontatoiminta erotettaisiin talkootoimintana tehtävästä 
valvontatoiminnasta, joka perustuu henkilön yhdistystoimintaan tai hänen omaan sekä perheensä 
harrastustoimintaan. Tällaiseen normaaliin yhdistys ja harrastustoimintaan osallistuminen ja 
niiden yhteydessä järjestyksenvalvojana toimiminen tulisi olla myös virkamiehelle 
yksityishenkilöinä mahdollista riippumatta hänen virkaoikeudellisesta asemastaan. 
 
 
Kunnioittavasti 
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HE 265/2004 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI JÄRJESTYKSENVALVOJISTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 

1. Yleistä 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta 
asiantuntijaa kuultavaksi hallituksen esityksestä (HE 265/2004 vp) eduskunnalle laiksi 
järjestyksenvalvojista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
 
Hallituksen esityksen tavoitteena on tehostaa järjestyksenvalvontatoiminnan vi-
ranomaisvalvontaa, selkiyttää viranomais- ja järjestyksenvalvojatoiminnan välistä rajanvetoa 
sekä vähentää järjestyksenvalvonta- ja vartioimisliiketoiminnan osin päällekkäistä sääntelyä. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä ehdotetut 
muutokset lainsäädäntöön ovat perusteltuja sekä käytännön ri-kostorjuntatyötä edistäviä. 
Poliisiyksikkö tuo kuitenkin seuraavassa esiin muutamia muutosesityksiä, joista merkittävin 
koskee ehdotusta lain 2 §:n muuttamiseksi siten, että järjestyksenvalvojien toimialue ulottuisi 
alueen/tilaisuuden välittömään läheisyyteen. 

 
 

2. Järjestyksenvalvojan toimialue 
 
Lain 2 §:ssä oli valmisteluvaiheessa laajennettu järjestyksenvalvojan toimialuetta siten, että 
siihen olisi kuulunut myös tilaisuuden tai alueen välitön läheisyys. Kyseinen ehdotus on nyt 
jätetty pois hallituksen esityksestä järjestyksenvalvojakin muuttamiseksi. Laajennus on lisätty 
kokoontumislain 18 §:n muutosesitykseen, jolloin toimialueen laajennus välittömään 
läheisyyteen koskisi ainoastaan ko-koontumislaissa säädeltyjä yleisötilaisuuksia ja yleisiä 
kokouksia. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on joissakin tapauksissa laajentanut yleisötilaisuuksien 
osalta antamissaan määräyksissä järjestyksenvalvojien toimialuetta tapahtuma-alueen 
välittömään läheisyyteen. Tämän kaltaista menettelyä on sovellettu poliisiyksikön toimesta 
majoitus- ja ravitsemisliikeasetuksen perusteella 
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ainoastaan yhden ravitsemisliikkeen osalta. Käytännössä on tullut kuitenkin ilmi, että 
toimialueen laajentamiselle olisi tarvetta enemmänkin. Varsinkin ravitsemisliikkeiden 
edustalla jonossa tai liikkeen sulkemisaikaan on esiintynyt paljon järjestyshäiriöitä. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos pitää tärkeänä, että järjestyksenvalvojien toimialueen 
laajentaminen tilaisuuden tai alueen välittömään läheisyyteen koskisi myös 
ravitsemisliikkeiden järjestyksenvalvojia. Käytännössä tämä tarkoittaisi ravintolan edustan 
jalkakäytävää sekä sisäänpääsyä odottavien jonoa. Tämän vuoksi olisi selkeintä, että 
järjestyksenvalvojien toimialueen laajentaminen tulisi osaksi järjestyksenvalvojalakia. 
Säännöstä ei tällöin tarvitsisi kirjata erikseen ko-koontumislakiin eikä nyt valmisteilla 
olevaan lakiin majoitus- ja ravitsemisliikkeistä. 

 
3. Kouluttamattomien järjestyksenvalvojien toimivalta 

 
Hallituksen esityksen 2a § 2 momentissa on laajennettu poliisilaitoksen oikeutta hyväksyä 
tietyin edellytyksin järjestyksenvalvojia yksittäisiin tilaisuuksiin kuudeksi kuukaudeksi 
kerrallaan. Tällä muutoksella ei ole Helsingissä suurtakaan merkitystä. Sen sijaan pienillä 
paikkakunnilla, joissa ei ole tarpeeksi järjestyksenvalvo-jakoulutuksen suorittaneita, 
muutos tullee helpottamaan poliisiyksiköiden lupa-hallintotoimintaa. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös vähennettäväksi kouluttamattomien 
järjestyksenvalvojien toimivaltaa. He eivät enää saisi järjestyksenvalvojalain mukaan ottaa 
henkilöitä kiinni tai pitää kiinniotettuja säilössä. Helsingissä järjestyksenvalvojille on riittänyt 
pääasiassa henkilöiden paikalta poistaminen. Pääkaupungissa järjestyksenvalvojien osalta 
ovat olleet riittäviä toimivaltuudet estää henkilön pääsy alueelle sekä henkilön 
poistamisoikeus ja tarkastusoikeus. Heillä on lisäksi pakkokeinolain mukainen jokamiehen 
kiinniotto-oikeus. 

 
 
4. Poliisimiesten kielto toimia järjestyksenvalvojina 

 
Hallituksen esityksen 2a § 4 momentissa esitetään kiellettäväksi poliisi-, rajavartio- ja 
tullimiehen toimiminen järjestyksenvalvojana. 
 
Heinäkuussa 2005 tuli voimaan poliisilain 9d § (15.7.2005/525). joka käsittelee 
poliisimiehen sivutoimia. Säännös käytännössä kieltää poliiseja toimimasta jär-
jestyksenvalvojina. Mainittua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 266/2004 vp) 
on muun muassa viittaus valmisteilla olevan järjestyksenvalvojalain 2a §:n 4 momenttiin, 
jonka valmisteluvaiheessa Helsingin kihlakunnan poliisilaitos suhtautui kielteisesti lakiin 
esitettyyn koko poliisin henkilöstöä sekä poliisimiehiä koskevaan kieltoon toimia 
järjestyksenvalvojina. Poliisiyksikkö mainitsi tuolloin perustelunaan, että säännös tulisi 
rajoittamaan poliisin henkilöstön toimintaa yhdistyksissä, joiden varainhankintamuotoina 
ovat varsin usein erilaiset yleisötilaisuudet.   Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 
näkemyksen mukaan 
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onkin ratkaisevaa se, että järjestyksenvalvonnasta ei saa muodostua poliisimie-helle 
sivutointa. Yhdistystoiminnan puitteissa tapahtuvat yksittäisiin tilaisuuksiin liittyvät 
järjestyksenvalvojatehtävät, jotka suoritetaan ilman palkkioita, voitaisiin tämän perusteella 
sallia. 
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5. Järjestyksenvalvojien voimankäyttövälineet 
 
Järjestyksenvalvojista annettua lakia koskevan hallituksen esityksen 10 § sisältää 
sallittujen voimankäyttövälineiden määritelmä. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos katsoo, 
että säännös on tarpeellinen ja sisällöltään asianmukainen. Kouluttamattomilta 
järjestyksenvalvojilta kielletään voimankäyttövälineiden kantaminen. 
 
Mainitun esityksen mukaan vanhan järjestyksenvalvojien voimankäyttökoulutuk-sen 
suorittanut saisi 29 §:n siirtymäsäännöksen perusteella kantaa sumutinta ainoastaan 
31.12.2005 saakka, jollei hän suorita tämän säädöksen edellyttämää uutta koulutusta. 
Siirtymäaikaa koskevan säännöksen takarajaa olisi perusteltua siirtää, jotta 
järjestyksenvalvojille jäisi lain voimaantulon jälkeen aikaa hankkia vaadittava koulutus. 

 
 
6. Muut esitetyt muutokset 

Järjestyksenvalvojista annettua lakia koskevan hallituksen esityksen 12 §:ssä 
tiukennetaan nykyisestään koulutusvaatimuksia sekä selvennetään hyväksy-
misedellytyksiä. Kertauskoulutuksen edellyttäminen hyväksyntää uusittaessa on 
Daikallaan. sillä melko harva seuraa säädösmuutoksia. Useilla iäriestvksenval-vojilla 
saattaa myös työkokemus jäädä vähäiseksi. 
 
Hallituksen esityksen 14 § mahdollistaa poikkeamisen hallintolaista. On järkevää, että 
hakemuksen mukaisesti järjestyksenvalvojaksi hyväksytylle ei tarvitse erikseen antaa 
päätöstä ja valitusosoitusta. 
 
Järjestyksenvalvojista annettua lakia koskevan hallituksen esityksen 15 §:ssä edellytetään 
järjestyksenvalvojakortin tai hyväksymispäätöksen kopion mukana pitämistä. 
Järjestyksenvalvojalla on ehdotuksen mukaan velvollisuus esittää jär-
jestyksenvalvojahyväksyntä pyydettäessä. Pyynnön voi esittää kuka tahansa. Helsingissä 
on vuosittain muutamia isoja urheilutapahtumia, joihin hyväksytään yksittäistapauksina yli 
50 järjestyksenvalvojaa. Näissä tilanteissa voisi olla riittävää, että ryhmien esimiehillä olisi 
hyväksymispäätöksen kopio mukana. Järjestyksenvalvojan tulisi kuitenkin tarvittaessa 
pystyä osoittamaan henkilö, kenellä on hyväksymispäätös. Käytännössä ei yksittäisiltä 
järjestyksenvalvojilta ole kysytty näitä päätöksiä. 
 
Hallituksen esityksen 17-18 §:issä säädetään järjestyksenvalvojan koulutuksen 
järjestämisestä ja kouluttajien hyväksymisestä. Tällä hetkellä kouluttajien hyväk- 
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symisissä on suuriakin vaihteluja eri poliisipiirien kesken. Sen vuoksi on tärkeää, että 
hyväksynnät keskitetään valtakunnallisesti. Helsingissä on kouluttajahyväk-synnät annettu 
kevääseen 2004 asti toistaiseksi voimassa olevina, joten 29 §:n siirtymäsäännös on 
paikallaan. Siirtymäsäännöksen takarajaa 31.12.2005 olisi tosin syytä siirtää, jotta 
järjestyksenvalvojien kouluttajille jäisi lain voimaantulon jälkeen aikaa hankkia uusi 
koulutus. 
 
Järjestyksenvalvojista annettua lakia koskevan hallituksen esityksen 24 §:ssä mainitaan, 
että lain perusteella suoritetun hyväksymisen peruuttamista koskevissa asioissa voidaan 
tarvittaessa suorittaa poliisilain mukainen poliisitutkinta. Kyseinen tarkennus on 
toimivaltakysymysten johdosta asianmukainen. 
 
Hallituksen esityksessä järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n muuttamiseksi todetaan, 
että säädökseen perustuvaan koulutukseen hakeutuvan osalta voidaan pyytää lausunto 
kyseisen henkilön kotikunnan poliisilaitokselta. Muutosta on pidettävä asianmukaisena ja 
se tullee vähentämään hylättyjen hakemusten määrää. Vastaava säännös on laissa 
yksityisistä turvapalveluista. 
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HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

1 YLEISTÄ 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 vp) sisältää 4 lakiehdotusta, joista ehdotusta järjestyksenvalvojista annetun 
lain muuttamiseksi on pidettävä merkityksellisimpänä. 
 

Järjestyksenvalvojista annettu laki (533/1999) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999 ja se oli osa 
kokoontumisvapautta sääntelevän lainsäädännön kokonaisuudistusta. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisiä on 
voimassa nykyisin yli 50 000 kappaletta, jota voidaan pitää esimerkiksi vartijaksi hyväksyttyjen määrään (n. 
11.000) verrattuna huomattavan suurena. Viimeksi mainittu johtuu lähinnä siitä, että 
järjestyksenvalvontatehtävien suorittaminen liittyykin usein harrastustoimintaan tai lisäansioiden 
hankkimiseen. 
 
Toiminnallisesti tarkasteltuna järjestyksenvalvojista annettu laki on osoittautunut käytännössä varsin 
toimivaksi. Keskeisimmät epäkohdat ovat liittyneet oikeudellisen sääntelyn yleisluontoisuuteen ja tasoon sekä 
järjestyksenvalvojakoulutuksen toteuttamiseen. Oikeudellisen sääntelyn tason johdosta lakiin on jouduttu 
lisäämään jo aikaisemmin järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen peruuttamiseen liittyviä säännöksiä. Sääntelyn 
yleisluontoisuus on vastaavasti vaikeuttanut etenkin toiminnan viranomaisvalvontaa. Vuoden 2004 syksystä 
lukien myös järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseen uudistamiseen liittyvän kertauskoulutusvaatimuksen 
puuttuminen on koettu ongelmalliseksi. 
 

Esitys on parhaillaan käsiteltävänä myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, joka suoritti esitykseen 
liittyvät asiantunti] akuulemiset kuluvan vuoden keväällä. Seuraavassa käsitellään sisäasianministeriön arvion 
mukaan ehdotukseen sisätyviä keskeisimpiä toiminnallisia kysymyksiä. Tarkempien yksityiskohtien osalta 
viitataan hallituksen esitykseen. 
 
 

2 ESITYKSEN TAVOITTEET 

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely jär-
jestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan 
varmistamiseksi sekä toiminnan viranomaisvalvonnan tehostamiseksi. Esityksellä pyritään myös poistamaan 
järjestyksenvalvonta- ja vartioimisliiketoiminnan osin päällekkäistä sääntelyä. Samalla pyritään selkiyttämään 
viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välistä rajanvetoa. Lisäksi esityksellä on tarkoitus nostaa 
nykyisin tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla 
lain tasolle. 
 



 

 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi järjestyksenvalvojista annettuun lakiin jo sisältyvistä asioista 
ehdotetaan säädettävän nykyistä yksityiskohtaisemmin. Tältä osin keskeisiksi muodostuvat etenkin käytännön 
järjestyksenvalvontatehtävien suorittamista sääntelevät säännökset. 
Kyseiset säännökset liittyvät muun muassa järjestyksenvalvojaksi asettamisen edellytyksiin, järjes-
tyksenvalvojan toimialueeseen, järjestyksenvalvojakorttiin ja sen esittämisvelvollisuuteen sekä jär-
jestyksenvalvontatehtävissä käytettäviksi edellytettyihin tunnuksiin. 
 
Järjestyksenvalvojista annettuun lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi kokonaan uusia säännöksiä sekä 
toiminnallisten tarpeiden että perustuslain 80 §:n edellyttämän säädöstason johdosta. Edellä mainitut 
säännökset liittyvät muun muassa tehtävien suorittamisen edellytyksenä oleviin hyväksy-mismenettelyihin ja 
hyväksymisten peruuttamisiin, järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineisiin ja niiden kantamiseen sekä 
järjestykserivalvontatoiminnan viranomaisvalvontaan ja siihen liittyvään tietojensaantioikeuteen. Samassa 
yhteydessä lain nykyistä pykäläkohtaista numerointia ehdotetaan myös selkiinnytettäväksi. Ehdotettavat 
säännökset vastaavat pitkälti sekä asiasisällöllisesti että teknisesti yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa 
laissa (282/2002) toteutettua vastaavankaltaista vartioimisliiketoiminnan sääntelyä. 
 

3 KESKEISIÄ EHDOTUKSIA (Ehdotus järjestyksenvalvojiksi annetun lain muut.) 3.1 Järjestyksenvalvojaksi 

hyväksyminen ja sen uudistaminen 

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksistä ehdotetaan säädettävän nykyistä yksityiskohtaisemmin 
lain tasolla. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytykset liittyisivät nykyiseen tapaan tietyn 
vähimmäisiän saavuttamiseen, ammattitaitoon sekä henkilön luotettavuuteen, rehellisyyteen ja 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksenä olevan 
peruskoulutuksen sisällölle asetettavat edellytykset säädettäisiin nyt laissa ja koulutuksen pituus ja 
opetusaihekohtainen tuntijako säädettäisiin nykyistä vastaavalla tavalla sisäasiainministeriön asetuksella. 
Kyseinen koulutus on edellä kuvatuin tavoin osoittautunut pituudeltaan varsin oikeansuuntaiseksi, mutta 
koulutuksen pituutta on kuitenkin suunniteltu lisättäväksi jonkin verran käytännönläheisyyden lisäämiseksi. 
Koulutuksen pituus ja opetusaihekohtainen sisältö säädettäisiin sisäasianministeriön asetuksella. 
 

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen osalta keskeisin ehdotettu muutos liittyisi järjestyksenvalvojaksi 
hyväksymisen uudistamisen edellytyksiin. Hyväksymisen uudistamisen edellytykseksi ehdotetaan 
säädettäväksi sisäasiainministeriön määrittämän kertauskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. 
Kertauskoulutuksen edellyttämisellä pyrittäisiin varmistumaan erityisesti järjestyksenvalvojien ammattitaidon 
säilymisestä, koska merkittävä osa järjestyksenvalvojista toimii tehtävissä edellä kuvatuin tavoin muuten kuin 
ammattimaisesti. Myös järjestyksenvalvontatoimintaa sääntelevä lainsäädäntö muuttuu huomattavasti viiden 
vuoden pituisen järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen aikana. Kertauskoulutuksen pituus ja 
opetusaihekohtainen sisältö säädettäisiin sisäasianministeriön asetuksella. Kertauskoulutus voisi olla 
pituudeltaan esimerkiksi päivän mittainen ja sen tulisi sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia. 
 

Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman järjestyksenvalvojakoulutuksen suorittaneelta ei 
sen sijaan edellytettäisi pääsääntöisesti edellä mainitun kertauskoulutuksen lisäksi kulloinkin määritellyn 
järjestyksenvalvojan peraskouhituksen uutta suorittamista. Tällä mahdollistettaisiin se, etteivät 
järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sisällössä tapahtuneet muutokset olisi esteenä aikaisemmin 
järjestyksenvalvojaksi hyväksytyn hyväksymiselle uudelleen kyseiseen tehtävään. 
3.2 Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta suorittamattoman henkilön hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi 

hyväksyminen yksittäisen tilaisuuteen taikka ns. tilaisuussarjaan 
 



 

 

Tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voisi laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä hyväksyä 
järjestyksenvalvojaksi yksittäiseen kokoontumisiani mukaiseen tilaisuuteen myös henkilön, joka ei ole 
suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksenä olevaa koulutusta. Tällaisten 
järjestyksenvalvojien hyväksyminen on nykyisin ollut käytännössä välttämätöntä tilaisuuksiin, joihin ei ole 
ollut järjestyksenvalvojien poikkeuksellisen suuren määrän johdosta saatavilla vähintään peruskoulutuksen 
suorittaneita järjestyksenvalvojia. Nykytilannetta ehdotetaan muutettavaksi kuitenkin siten, että tällainen 
hyväksyminen olisi mahdollista yksittäisen tilaisuuden ohella myös saman järjestäjän samassa paikassa 
järjestämiin saman luonteisiin tilaisuuksiin enintään kuudeksi kuukaudeksi yhden kalenterivuoden aikana. 
Muutoksella pyrittäisiin helpottamaan hallinnollisesti nykyistä menettelyä, jossa tilaisuuden järjestäjän on 
edellytetty hakevan poliisilta samalle henkilölle hyväksymisen jokaiseen tilaisuuteen erikseen. 
 
Järjestyksenvalvojan peruskoulusta suorittamattomien järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia ehdotetaan myös 
rajoitettaviksi siten, ettei tällaisilla järjestyksenvalvojilla olisi enää järjestyksenvalvojan kiinniotto-oikeutta, 
eikä oikeutta poliisin suostumuksella tapahtuvaan kiinniotetun säilössä pitoon. Kouluttamattomilla 
järjestyksenvalvojilla ei tulisi olla oikeutta tällaisten toimivaltuuksien käyttämiseen, koska kyseisten 
toimivaltuuksien voidaan katsoa mahdollistavan merkittävän puuttumisen muun muassa henkilön 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen. Toimivaltuuksien rajoittamisesta ei aiheutuisi ongelmia 
käytännön toiminnalle, koska yleisissä kokouksissa tai yleisötilaisuuksissa toimii käytännössä aina vähintään 
järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittaneita järjestyksenvalvojia, jotka voisivat tarvittaessa suorittaa 
henkilön kiinnioton. 
 

Yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän samanlaisiin tilaisuuksiin hyväksyttävien järjestyksenvalvojien 
hyväksymisessä sekä tällaisten järjestyksenvalvojien ja peruskoulutuksen suorittaneiden järjestyksenvalvojien 
välisen suhteen määrittämisessä olisi kysymys aiemmin esitetyin tavoin tilaisuuskohtaisesta harkinnasta. 
Tämän johdosta asiasta on mahdoton säätää tyhjentävästi oikeussäännöksessä. 
 
 

3.3 Järjestyksenvalvojakoulutuksen toteuttaminen 
 
Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestämisestä ehdotetaan myös säädettäväksi nyt lain tasolla. Jär-
jestyksenvalvojan peruskoulutuksen järjestäjinä voisivat toimia nykyiseen tapaan kihlakuntien poliisilaitosten 
ohella myös tietyt turvallisuusalan oppilaitokset sekä ne, joiden lukuun kouluttajina toimivilla olisi voimassa 
oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojakouluttajaksi. Säännös mahdollistaisi nykyiseen tapaan muun muassa 
oikeushenkilöiden, yhdistysten ja luonnollisten henkilöiden toimimisen koulutuksen järjestäjänä. Käytännössä 
kyseiset tahot ovatkin vastanneet merkittävässä määrin järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksenä 
olevan koulutuksen järjestämisestä. 
 
Koulutuksen järjestäjiltä ei myöskään enää edellytettäisi erillistä hallinnollista koulutuksen järjestämislupaa, 
mutta järjestäjän tulisi vastata siitä, että sen lukuun kouluttajina toimivilla olisi voimassa oleva hyväksyminen 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi. Järjestyksenvalvojan uuden kertauskoulutuksen järjestämisoikeus ehdotetaan 
rinnastettavaksi järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen järjestämiseen, koska kertauskoulutuksessa olisi 
tarkoitus kerrata keskeisimmät peruskoulutukseen sisältyvät opetusaiheet. 
Järjestyksenvalvojakouluttajana toimiminen edellyttäisi edellä kuvatun tavoin erillistä viran-
omaishyväksyntää. Keskeisin ehdotettava muutos liittyisi konkreettisen ja yksiselitteisen ammatti-
taitovaatimuksen asettamiseen kouluttajiksi hyväksyttäville. Konkreettisilla ammattitaitovaatimuksilla 
pyrittäisiin parantamaan ja yhtenäistämään järjestyksenvalvojien koulutusta, joka vaikuttaisi aiemmin esitetyin 
tavoin suoraan järjestyksenvalvojien ammattitaitoon ja heidän toimenpiteidensä kohteiksi joutuvien 
henkilöiden oikeusturvaan. Kouluttajille asetettava konkreettinen ja yksiselitteinen ammattitaitovaatimus on 
käytännössä osoittautunut oikeudenmukaiseksi ja tehokkaaksi tavaksi varmistua ammattitaidon vähimmäis-
tasosta. 
 



 

 

Järjestyksenvalvojien kouluttajakoulutuksen järjestäjänä toimisi Poliisikoulu, jolla voitaisiin katsoa olevan 
hyvät ammatilliset edellytykset kyseisen koulutuksen järjestämiseen. Menettelyllä turvattaisiin yhdenmukainen 
pohjakoulutus kaikille kouluttajaksi hyväksyttäville. Poliisikoululla olisi myös hyvät toiminnalliset 
mahdollisuudet koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. Poliisikoulu vastaa jo nykyisin 
vartioimisliiketoimintaan liittyvästä vastaavankaltaisesta kouluttajakoulutuksesta. Viimeksi mainittu koulutus 
on koettu onnistuneeksi ja se on myös lisännyt viranomaisten ja kouluttajien välistä yhteistyötä. 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen voimassaololle säädettäisiin lisäksi viiden vuoden 
enimmäisvoimassaoloaika, joka vastaisi järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassaoloaikaa. 
Hyväksymisen voimassaolon määräaikaisuudella pyrittäisiin välttämään muun muassa tilanteita, joissa 
henkilöllä olisi voimassa oleva hyväksyminen tehtävään, vaikka hän ei olisi enää vuosiin toiminut 
kouluttajana. Nykyisille järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen kouluttajille varattaisiin lakiin ehdotettavalla 
siirtymäsäännöksellä aikaa uuden ammattitaitovaatimuksen hankkimiseen. Ehdotettavaa arviolta noin vuoden 
pituista siirtymäaikaa voitaisiin pitää riittävänä uusimuotoisen koulutuksen hankkimiseksi. Siirtymäajan ei 
tulisi olla tarpeettoman pitkä, koska tämän esityksen keskeisimpänä tavoitteena on 
järjestyksenvalvojakouluttajien ammattitaidon lisääminen. 
 
 

3.4 Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen 
 
Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineistä ja niiden kantamisesta ehdotetaan nyt säädettäväksi tyhjentävästi 
lain tasolla. Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineitä olisivat nykyiseen tapaan kaasusumutin, käsi-raudat 
sekä patukka. Voimankäyttövälineiden kantamiseen ja kantamistapaan liittyvillä säännöksillä vähennettäisiin 
voimankäyttövälineiden virheellisestä käytöstä ja voiman-käyttövälineiden sieppauksista aiheutuvia 
vaaratilanteita. 
 
Ehdotuksessa säädettäisiin lisäksi nykyistä täsmällisemmin kaasusumuttimen kantamisen edellytyksistä 
järjestyksenvalvontatehtävissä. Kaasusumutinta saisi kantaa vain järjestyksenvalvoja, joka olisi suorittanut 
vartioimistehtävissä tapahtuvan kaasusumuttimen kantamisen mahdollistavan koulutuksen. Kyseistä 
käytännössä toimivaksi osoittautunutta koulutusta olisi tarkoituksenmukaista hyödyntää myös 
järjestyksenvalvojien kaasusumutinkoulutuksessa. Säännöksellä pyrittäisiin myös poistamaan samankaltaisiin 
tehtäviin oikeuttavaa päällekkäistä koulutusta. 
 
Käsirautojen ja patukan kantaminen järjestyksenvalvontatehtävissä olisi sen sijaan mahdollista hyväksytysti 
suoritetun järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen perusteella. Järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen tulisi 
kuitenkin sisältyä käsirautojen ja patukan käyttöön liittyvää koulutusta käytännön harjoituksineen. 
 
 

3.5 Tiettyihin virkamiesryhmiin ulottuva kielto toimia järjestyksenvalvojana 
 
Viranomais- sekä järjestyksenvalvontatoiminnan välisen rajanvedon selkiyttämiseksi esityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi, ettei poliisi-, rajavartio-, tai tullimies voisi toimia järjestyksenvalvojana. Sääntelyllä pyrittäisiin 
korostamaan ja selkiyttämään turvallisuus-, lupa-ja valvontaviranomaisteh-täviä suorittavien viranomaisten 
palveluksessa olevien tiettyjen henkilöiden sekä järjestyksenvalvontatehtäviä suorittavien henkilöiden välistä 
työnjakoa muun muassa henkilöiden toimivaltuuksiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä johtosuhteisiin 
liittyen. 
 

Järjestyksenvalvontatehtävää mahdollisesti suorittavalla poliisimiehellä on järjestyksenvalvojan tehtävien ja 
toimivaltuuksien lisäksi myös poliisimiehen toimivaltuudet ja velvollisuudet. Järjestyksenvalvojana 
mahdollisesti toimiva poliisimies voisi tilanteen niin vaatiessa joutua käyttämään poliisille kuuluvia valtuuksia, 
jolloin hän olisi virantoimituksessa ja poliisin johtosuhteiden alainen. Edellä mainitun johdosta on selkeää, että 



 

 

järjestyksenvalvojan ja poliisimiehen tehtävät ovat samanaikaisesti voimassa olevien erilaajuisten 
toimivaltuuksien, velvollisuuksien ja johtosuhteiden vuoksi ristiriidassa keskenään. Rooliristiriita voidaan 
nähdä kahdensuuntaisena: suhteessa esimiehiin ja toiminnan valvojiin sekä suhteessa toimenpiteiden 
kohteeseen. Tehtävien väliseen rajanvetoon vaikuttaa myös se, että järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 
tapahtuu poliisin toimesta, ja järjestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvonta kuuluu ensisijaisesti poliisille. 
Selkeä työnjako edesauttaisi sitä, ettei ulkopuolisille pääsisi syntymään henkilön asemasta johtuvia epä-
selvyyksiä. 
 
Ehdotettava kielto koskisi poliisimiesten lisäksi myös rajavartiomiehiä ja tullimiehiä. Poliisin, ra-
javartiolaitoksen ja tullilaitoksen tehtävät ovat osin samantapaisia ja ne saattavat suorittaa tehtäviä myös 
toistensa lukuun. Kielto ei sen sijaan koskisi muita poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullilaitoksen palveluksessa 
olevia henkilöitä. Tällaisilla henkilöillä ei pääsääntöisesti ole erityisiä toimivaltuuksia, eivätkä he myöskään 
ole esimerkiksi poliisimiehen tavoin erityisten toimintavelvollisuus-säännösten alaisia. 
 
Ehdotetun sääntelyn merkitystä korostaa myös se, ettei satunnaisesti tapahtuva järjestyksenvalvojana 
toimiminen välttämättä myöskään edellytä valtion virkamieslain 18 §:n mukaisen sivutoimi-ilmoituksen 
toimittamista työnantajalle. Tällaisessa tilanteessa työnantaja ei useinkaan ole edes tietoinen tehtävien 
mahdollisesta suorittamisesta. 
 
Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin palveluksessa olevien osallistuminen vartioimisliiketoimin-taan sekä 
toimiminen vartijana on jo kielletty yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta totesi kyseisen kaikkiin näiden viranomaisten palveluksessa oleviin henkilöihin 
ulottuvan kiellon perustuvan hyväksyttäviin syihin. Korkein hallinto-oikeus on 7.5.2004 antamassaan 
ratkaisussa (KHO:2004:46) todennut poliisilaitoksen voineen hylätä poliisimiehen hakemuksen 
järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseksi sillä perusteella, että poliisimiehen ja järjestyksenvalvojan 
toimivaltuudet ovat osin päällekkäisiä ja poliisille kuuluu kyseisen toiminnan valvonta. Hyväksymistä 
hakenutta poliisimiestä ei myöskään katsottu päätöksen perusteella asetetun eriarvoiseen asemaan henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. 
 
 

3.6 Krimialisointisäännökset 
 

Järjestyksenvalvontarikkomuksena rangaistaisiin nykyiseen tapaan keskeisimpien järjestyksenvalvojan 
tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät lainsäädännön vastaiset teot taikka laiminlyönnit. 
Oikeudellisen sääntelyn laajentumisen johdosta kriminalisointi ehdotetaan ulotettavaksi nyt myös 
järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjään sekä järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyttyyn henkilöön. 
Kriminalisointien tarkoituksena olisi turvata turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden 
oikeusturva, varmistua valvonnan kannalta tärkeiden säännösten noudattamisesta sekä antaa mahdollisuus 
puuttua säännösten rikkomistapauksiin järkevin, johdonmukaisin ja yhdenmukaisin toimenpitein. 
Rangaistussäännöksiltä edellytettävän täsmällisyysvaatimuksen mukaisesti rangaistussäännöksessä viitattaisiin 
nimenomaisesti niihin lainkohtiin, joiden rikkominen olisi rangaistavaa. 

4 MUUT EHDOTUKSET 
 

Esitys sisältää ehdotuksen kokoontumislain 18 §:n muuttamiseksi siten, että järjestyksenvalvojia voitaisiin 
asettaa ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta myös yleisötilaisuuden välittömässä läheisyydessä. 
Järjestyksenvalvojien on perinteisesti edellytetty huolehtivan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä 
myös kyseisillä alueilla, vaikka lainsäädäntö ei sisälläkään yleisötilaisuuksien osalta tällaista yksiselitteistä 
säännöstä. Ehdotetulle muutokselle onkin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen varmistamiseen liittyvä 
selkeä ja hyväksyttävä toiminnallinen tarve. 
 



 

 

Järjestyksenvalvojien toimialueen ulottaminen yleisötilaisuuden välittömään läheisyyteen on sääntelyn 
tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden kannalta tarkasteltuna osin ongelmallinen, koska kyseistä aluetta on 
mahdoton määritellä säädöstekstissä tyhjentävästi. Tämän johdosta hallituksen esityksen perusteluissa onkin 
pyritty kuvaamaan alueita, joiden voitaisiin katsoa kuuluvan yleisötilaisuuden välittömään läheisyyteen. 
Tällaista muutosta ei päätetty esittää kokoontumislain mukaisten yleisten kokousten osalta, koska sääntelyn 
tarkkarajaisuudelle ja täsmällisyydelle asetettuja vaatimuksia voisi olla käytännössä vaikea täyttää etenkin 
kulkuemuotoisen yleisen kokouksen osalta. 
 

Vastaavankaltainen säännös on ollut olemassa pitkään leirintäalueille ja laivoihin asetettujen jär-
jestyksenvalvojien suhteen, eikä säännösten soveltamisessa ole näiltä osin ilmennyt ongelmia. Pe-
rustuslakivaliokunta on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta hallituksen esityksestä (HE 138/2004 vp) 
antamassaan lausunnossa (PeVL 49/2004 vp) katsonut toimialueen laajentamisen valtiosääntöoikeudellisesti 
tarkasteltuna mahdolliseksi majoitus- ja ravitsemisliikkeiden kohdalta. Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt 
perustellusti huomiota siihen, että säännöstä tulee tulkita suppeasti. 
 
Ehdotuksissa yksityisistä annetun lain sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista 
ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisessa ei ole toiminnallisesti tarkasteltuna kysymys 
merkittävistä muutosesityksistä. 
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Hei, 

Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa HE 265/2004  (laki 
järjestyksenvalvosista annetun lain muuttamisesta ym.). 
Tuula Majuri on keskeisiltä osin jo antanut asiassa 6.4.2005 päivätyn lausunnon 
perustuslakivaliokuntaan. Rangaistussäännöksissä on otettu huomioon 
oikeusministeriön 3.6.2004 SM:lie antamassa lausunnossa esitetyt huomautukset. 

Ystävällisin terveisin 

Ilari Hannula 
lainsäädäntöneuvos 
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