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The purpose of this Thesis is to focus on the possible extent of appointing 

security stewards according to the Public Order Act. The maintenance of 

order and security in public places has been historically viewed as an 

exclusive responsibility of the state and its police. However, in recent times 

there has been increasing demand for such services provided by private 

entities, the experiment at the public Tallinn Square in Helsinki being an 

example of this. 

 

The findings of this study indicate that the current legislation concerning 

the possible use and extent of private guarding services suppliers and 

their security stewards in assisting police in maintaining order and security 

in public places is somewhat open-ended, which can lead to problematic 

and noticeably different interpretations concerning the possible locations 

for private security stewards. 
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1 JOHDANTO 
 

”Rauha palasi Tallinnanaukiolle”, kertoo Helsingin Sanomien heinäkuun 

16. päivän pääkirjoituksen otsikko vuoden 2011 kesältä (Helsingin 

Sanomat 2011). Kyseisessä pääkirjoituksessa viitataan Helsingin 

Itäkeskuksessa sijaitsevalla Tallinnanaukiolla suoritettuun kokeiluun, jossa 

Helsingin poliisilaitoksen itäisen poliisipiirin johtaja myöntämällään luvalla 

tosiasiallisesti laajensi järjestyslain (27.6.2003/612) 22 §:n nojalla 

paikallisella kauppakeskuksella toimineiden, yksityisen vartioimisliikkeen 

järjestyksenvalvojien toimialuetta koskemaan myös viereistä, Helsingin 

kaupungille kuulunutta Tallinnanaukion julkista toritilaa, koska poliisin 

omat resurssit eivät riittäneet jatkuvaan paikallaoloon kyseisellä, usein 

rauhattomaksi koetulla alueella (Helsingin Sanomat 2011; Boldt et al. 

2013, s.168-169). 

 

Sinänsä nopealla silmäyksellä mahdollisesti melko arkiselta kuulostava 

tapaus on kuitenkin suomalaisittain melko omaleimainen ja ei välttämättä 

niin yksiselitteinen turvallisuusalan koeponnistus, sillä yksityisillä 

vartioimisliikkeillä ja näiden työllistämillä järjestyksenvalvojilla ei ainakaan 

lähtökohtaisesti ole voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsottu 

olevan asiaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 

esimerkiksi kyseisen toritilan kaltaisessa julkisessa paikassa - kyseiset 

tehtävät kun ovat perinteisesti mielletty kuuluvan viranomaisille ja 

nimenomaan ennen kaikkea poliisin keskeiseen työtoimenkuvaan jo 

pelkästään poliisilain (7.4.1995/493) (22.7.2011/872) 1 §:nkin perusteella 

(Heuru 2003, s.79; Helminen 1999, s.19-21; Ellonen et al. 2000, s.27-28). 

 

Poliisin kuitenkin painiessa rajallisten resurssien sekä viime aikoina myös 

erilaisten tehostamis- ja organisaatiouudistushaasteiden kanssa on 

kiinnostus ja kysyntä erilaisia yksityisen turvallisuusalan palveluita kohtaan 

kasvanut. Ellonen et al. (2000, s.7) huomauttavatkin teoksessaan Etiikka 

ja poliisin työ siitä, ettei 90- ja 2000-luvun taitteessa kasvanut varallisuus 
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ollut silloinkaan juuri näkynyt julkisella puolella, ja jo tällöin poliisilta oli 

peräänkuulutettu kasvavissa määrin toiminnan tehostamista sekä 

yksilöllistä vastuuta. Samoilla linjoilla poliisin resurssien kehityskulusta 

ovat olleet Soine-Rajanummi & Törrönen (2004, s.96), jotka 2004 

ilmestyneessä Valvontaa ja vastuuta – päihteet ja julkisen tilan 

moraalisääntely –teoksessa luonnehtivat poliisin rahatilanteen jääneen 

heikoksi 1990-luvun alun laman jäljiltä, siten luoden kasvavia paineita 

voimavarojen täsmällisempään kohdentamiseen. Poliisin tilan 

viimeaikaisemmasta kehityksestä kuvaa antavia uutisia ei myöskään ole 

kovinkaan hankala löytää. Esimerkiksi Ylen verkkouutisten 

vastavalmistuneiden poliisien huonoa työllisyystilannetta käsittelevässä 

artikkelissa kuluvan vuoden helmikuulta kerrotaan kyseisen kuun aikana 

valmistuneiden poliisimiesten näyttäneen jääneen sillä hetkellä kokonaan 

ilman poliisin töitä, jonka lisäksi Nieminen ja Vikman (2014) mainitsevat 

merkittävän osan 2011 eteenpäin valmistuneista poliiseista (253kpl 

vuosien 2011-2014 välillä valmistuneista 832 poliisimiehestä) olevan 

työttömänä. Vaikeutuneeseen tilanteeseen mainitaankin uutisjutussa 

jälleen vaikuttaneen poliisihallinnon muutostoimenpiteisiin kohdistuva 

epätietoisuus sekä taloudellisen tilanteen haastavuus (Nieminen E. & 

Vikman M. 2014). 

 

1.1 Lähtökohtia / aluksi 
 

Yksityisen turvallisuusalan ja sen tuottamien palvelujen kasvun syitä on 

yleisemminkin haettu myös yhteiskunnan luonteen muuttumisesta, 

kansainvälistymisestä, ulkoistamisesta sekä esimerkiksi turvallisuuden 

tunteen hakemisesta (Tikkanen et al. 2011, s.200). Esimerkkinä 

merkittävästä yhteiskuntaa ja sen luonnetta muokkaavasta 

rakenteellisesta muutoksesta suomalaisen yhteiskunnan kannalta voidaan 

varmastikin pitää kaupungistumista. Suomen kaupungistumiskehityksen 

on nähty alkaneen eurooppalaisella mittakaavalla mitattuna myöhään ja 

äkillisenä, ja esimerkiksi kaupunkisosiologi Pasi Mäenpää (2005 s.13) 
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kuvaileekin 60- ja 70-luvun välistä ajanjaksoa erityisen kiivaaksi 

kaupungistumisvaiheeksi, jolloin asutus alkoi keskittymään ennen kaikkea 

Etelä-Suomen kaupunkeihin (Oinonen et al. 2013 s.27). 

Ympäristöministeriön julkaisemassa, rakennetun ympäristön 

kehityspiirteitä käsittelevässä raportissa vuodelta 2013 Suomen 

kaupungistumiskehitystä kuvaillaan kuitenkin edelleenkin voimakkaana 

jatkuvaksi. Vuonna 2010 Suomessa asui kaupunki- ja kehysalueilla sekä 

kaupungin läheisellä maaseudulla 75% suomalaisista. Urbaaneja, 

kaupunkimaisia alueita ei ole Suomessa määrällisesti mitattuna useita, ja 

kyseiset olemassa olevat alueet ovat varsin pieniä pinta-aloiltaan. Tästä 

huolimatta ne kuitenkin vetävät jatkuvasti puoleensa lisää väestöä ja 

työpaikkoja (Oinonen et al. 2013 s.27). Tähän kaupungistumiskehitykseen 

ja kaupunkiympäristöjen merkityksen kasvuun voidaan nähdä kytkeytyvän 

myös huoli kaupunkiturvallisuudesta. Tutkija ja kaupunkimaantieteen 

dosentti Hille Koskelan (2009, s.14,299) mukaan yhä näkyvämmin 

kriminaali- sekä kaupunkipoliittiseksi teemaksi nousseen 

kaupunkiturvallisuuden merkityksen korostumisen takana onkin 90-luvulla 

alkanut, rikoslukujen kehityksestä riippumaton turvattomuuden kasvu, 

jonka myötä monenlaiset riskit ja uhkakuvat ovat kasvattaneet 

vaikutustaan arkeen – siten samanaikaisesti ruokkimalla voimakkaasti 

kasvussa ollutta turva-alaa. 

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2010) on taas verkkolehden artikkelissaan 

”Vartiointifirmoille järjestyksenpito, poliisille kotihälytykset” yhdistänyt 

yksityiset vartiointi- ja turvallisuuspalvelut ennen kaikkea yleistyvään 

julkisoikeudellisten palveluiden yksityistämisilmiöön, ja listaa 

vastaavanlaisiksi palveluiksi myös esimerkiksi yksityisen 

pysäköinninvalvonnan. Kuriositeettina tähän oletettuun trendiin liittyen 

voitaneen mainita poliisiylijohtaja Mikko Paateron provokatiivinen ehdotus 

näpistelysakon korvaamisesta myymälävartijan tai kauppakeskuksen 

järjestyksenvalvojan kirjoittamalla pysäköintivirhemaksun kaltaisella 

hallinnollisella maksulla, jonka ei voida sanoa saaneen erityisen lämmintä 

vastaanottoa (Huuskonen 2011). 
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Ilmeistä on kuitenkin se, että yksityisten vartioimisliikkeiden työllistämillä 

järjestyksenvalvojilla, joita voi tätä nykyä varsin usein havaita vaikkapa 

esimerkiksi kauppakeskuksien tai liikenneasemien kaltaisilla yleisillä 

paikoilla, on yhä näkyvämpi rooli tämän päivän modernissa 

kaupunkikuvassa. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen 

perinteisesti kuuluessa kuitenkin viranomaisille ja eritoten poliisille, jo 

poliisilain (22.07.2011/872) 1 luvun 1 § perusteella, on tämän julkisen 

vallan käyttöä sisältävän - ja siten perustuslakiherkän - 

palveluliiketoiminnan merkityksen kasvaessa syytä tarkastella sitä 

tarkemmin.  

 

Alan kehityskulusta, sen ympärillä käydystä keskustelusta ja sitä koskevan 

lainsäädännön eläväisyydestä voidaan myös aistia turva-alan merkityksen 

korostuneen 2000-luvun alun aikana, jonka johdosta alan julkisten ja 

yksityisten toimijoiden väliseen rajanvetoon sekä rooleihin on myös syytä 

kiinnittää kasvavissa määrin huomiota.  

 

Aihepiirin ajankohtaisuudesta huolimatta järjestyslain mukainen 

järjestyksenvalvonta ei näytä kuitenkaan ainakaan toistaiseksi herättäneen 

erityisen suurta kiinnostusta, sillä järjestyslain mukainen 

järjestyksenvalvonta ei ole saanut kovinkaan paljon palstatilaa – lähinnä 

muutamia turvallisuusalalle painottuvia julkaisuja lukuun ottamatta – jonka 

lisäksi tieteellisiä artikkeleitakin aiheen ympäriltä löytyy jokseenkin 

laihanlaisesti. Aiheen vieraudesta valtamedioissa osviittaa antanee myös 

esimerkiksi Tallinnanaukion kokeilun poikimat erinäiset uutisartikkelit, 

joissa yllättävän monissa – kiitos varmasti osittainkin uutisyhteistyön - 

toistuu melko perustavanlaatuinen virhe vartijoiden ja järjestyksenvalvojien 

mennessä jatkuvasti sekaisin tai niitä käytettäessä synonyymeina – 

puhumattakaan muiden lakien nojalla asetettujen järjestyksenvalvojien ja 

järjestyslain mukaisten järjestyksenvalvojien eroavaisuuksien esiin 

tuomisesta (Palovaara 2011a; Metro 2010). Kyseinen asiavirhe on 

näyttänyt toistuvan myös muissakin yhteyksissä järjestyksenvalvonnasta 
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uutisoitaessa, kuten esimerkiksi Helsingin Sanomien ”Vartijat alkavat 

tarkastaa metrolippuja” –otsikollisessa uutisessa, joka käsittelee HSL:n 

metro- ja raitiovaunuliikenteessä työskenteleviä järjestyksenvalvojia 

(Mannila 2012). Toisaalta alan eläväinen lainsäätely on varmastikin ollut 

omiaan vaikuttamaan kyseiseen tilanteeseen, sillä esimerkiksi metroissa 

käytettiin 2000-luvun alussa vartijoita niiden määritettyyn toimenkuvaan 

kuulumattomissa niin kutsutuissa järjestyksenpitoluonteisissa tehtävissä, 

koska varsinaista järjestyksenvalvojien asettamista kyseisiin kohteisiin ei 

ollut lainsäädännössä mahdollistettu. Katukuvaan arkistumisesta 

huolimatta kyseiset yksityiset turva-alan edustajat tuntuvatkin silti jääneen 

monelle jopa mediatasolla jollakin tavoin etäiseksi ja epäselväksi ilmiöksi 

kasvaneesta merkityksestä huolimatta. 

 

Toisaalta alaa koskevaa tutkimusta on Suomessa yleisestikin ottaen tehty 

varsin maltillisesti, jonka lisäksi sen on usein nähty painottaneen etenkin 

järjestyksenvalvojan ja vartijan oikeudellista asemaa (Heinämäki 2009, 

s.9). Jyri Paasonen ja Mika Sutela (2012, s.2) ovat myös tätä mieltä 

yksityisen turvallisuusalan sääntelyn kehittämistarpeita käsittelevässä 

julkaisussaan, ja he esittävätkin nykyään turvallisuusalan lainsäädännön 

uudistamishankkeen toista vaihetta luotsaavan sisäasiainministeriön 

ylitarkastaja Timo Kerttulan vuonna 2010 julkaistun väitöskirjan Vartijat ja 

järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä olevan lajissaan 

ensimmäinen laajemmin toimialaa käsittelevä oikeustutkimus (Tompuri 

2011). On kuitenkin huomautettava, että kyseisen tutkimuksen 

pääpainopisteen voidaan nähdä kallistuvan jälleen Heinämäen jo 

aikaisemmin esille tuoman vartijan ja järjestyksenvalvojan oikeudellisen 

aseman käsittelyyn. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 
 

Tutkimuksessa perehdytään siis järjestyslain mukaiseen 

järjestyksenvalvontaan, sitä koskevaan lainsäädäntöön ja tämän 

käytännön tulkintaan etenkin Tallinnanaukion kokeiluun liittyen. Näihin 

pohjaten tarkastellaan rajanvetoa alan julkisiin ja yksityisiin toimijoihin 

liittyen. Tutkielman tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

Missä laajuudessa järjestyslaissa säännelty, viranomaisia avustava 

yksityinen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen vartioimisliikkeiden 

ja näiden työllistämien järjestyksenvalvojien toimesta yleisillä paikoilla on 

mahdollista? 

 

Miten poliisin tulkinta laista Tallinnanaukion kokeiluun liittyen asemoituu 

suhteessa lakien esitöissä esitettyihin tulkintoihin? 

 

Minkälainen on rajanveto hyväksyttävän, yksityisen yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämisen ja perustuslakivaliokunnan mukaan 

perustuslaillisesti estetyn varsinaisen poliisitoiminnan yksityistämisen 

välillä? 

 

 

Tässä yhteydessä lienee syytä huomauttaa, että perustuslakivaliokunnan 

esittämästä kannasta huolimatta perustuslaissa ei ole nimenomaista 

kieltoa poliisitoiminnan yksityistämisestä (PeVL 28/2001 vp, s.6). 

Järjestyksenvalvonnan ollessa kuitenkin palveluliiketoimintaa, johon sen 

luonteesta riippuen kytkeytyy perustavanlaatuisella tavalla julkinen valta ja 

sen käyttäminen esimerkiksi tehtävissä mahdollisesti käytettävien eri 

toimivaltuuksien ja voimakeinojen johdosta, nousevat perustuslailliset 

säännökset hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle sekä 

siihen sisältyvä rajoitus merkittävän julkisen vallan käytön kuulumisesta 

vain viranomaisille tässä yhteydessä esiin. Rajanvetoa tutkitaankin siten 
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myös yksityisille turvallisuusalan toimijoille lainsäädännössä myönnettyjen 

toimivaltuuksien kautta. 

 

Erityisesti Tallinnanaukion kokeilussa sovelletun käytännön tulkinnan 

mahdollisten seuraamuksien lisäksi tarkoituksena on myös luoda 

yleisluonteinen katsaus tulevaisuuteen ja pohtia viimeaikaista kehitystä 

vasten alan lainsäädännön mahdollisia kehityssuuntia erityisesti  

käynnissä olevaa yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön 

uudistamishankkeen toista vaihetta ja sen mahdollisesti mukanaan tuomia 

muutoksia silmällä pitäen. Tähän liittyen tutustutaan myös 

lausuntokierrokselle lähteneeseen lakiesitysluonnokseen ja pohditaan 

yksityisen turvallisuusalan roolin tulevaisuutta suhteessa turva-alan 

julkisiin toimijoihin. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja rajaukset 
 

Tutkielman käsittelyn keskittyessä suurimmilta osin järjestyslain 

mukaiseen järjestyksenvalvontaan vaikuttavaan, voimassa olevaan 

lainsäädäntöön ja sen tulkitsemiseen, on lainopillinen eli 

oikeusdogmaattinen tutkimusmenetelmä mielestäni luonnollinen valinta 

pääasialliseksi lähestymistavaksi. Lainoppi perustuu voimassa olevaan 

oikeuteen, ja sen tehtäviksi on perinteisesti nähty etenkin 

oikeusjärjestyksen tulkinta ja systematisointi (Husa & et al. 2008b, s.20; 

Hirvonen 2011, s.21-22). Husan et al. (2008b, s.20) mukaan 

oikeusjärjestyksen sisältöä koskevasta epätietoisuudesta johtuen lainopin 

avulla pyritäänkin siis löytämään vastaus siihen, kuinka aktuaalisessa 

tilanteessa tulisi kulloinkin toimia sillä hetkellä voimassa olevan oikeuden 

mukaan. Voimassa olevan lainsäädännön tulkintaan paneudutaan 

tutkimuksessa myös erityisesti Helsingin kaupungin Tallinnanaukiolla 

suoritetun kokeilun kautta. 
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Voimassa olevan oikeusjärjestyksen lisäksi tutkimuksessa tukeudutaan 

muun muassa myös aiheen kannalta keskeisten lakien perusteluihin, 

perustuslakivaliokunnan lausuntoihin sekä oikeuskirjallisuuteen. Näiden 

lisäksi tietolähteinä on myös turvallisuusalaa ja järjestyksenvalvontaa 

käsitteleviä tutkielmia, selvitystöitä, aikakauslehtiä sekä muuta 

kirjallisuutta. Tallinnanaukion kokeiluun sekä käynnissä olevaan turva-alan 

lainsäädännön uudistushankkeen toisen vaiheen etenemiseen liittyen 

tapahtumia taustoitetaan myös uutisartikkeleja hyödyntäen. 

 

Nykymuotoisesta järjestyslain mukaisesta järjestyksenvalvonnasta 

kuitenkin säädettäessä ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2003 voimaan 

astuneen uuden järjestyslain yhteydessä, on mielestäni syytä luoda myös 

pienimuotoinen oikeushistoriallinen katsaus tähänastiseen kehityskulkuun. 

Husan & et al mukaan (2008b, s.21) oikeushistorian onkin nähty tutkivan 

oikeusnormien tai oikeudellisen ajattelun kehitystä sekä tarkastelevan 

voimassa olevan oikeusjärjestyksen syntyyn johtanutta kehityskulkua. 

 

Turva-alaa koskevan lähihistorian ja tämänhetkisen tilanteen lisäksi 

kurkistetaan myös lähitulevaisuuteen, sillä nuoresta iästään huolimatta jo 

joitakin muodonmuutoksia kokenut lainsäädäntö on mahdollisesti jälleen 

varsin merkittävien uudistusten kynnyksellä. Tällä hetkellä käynnissä 

olevan, sisäasiainministeriön poliisiosaston 17.1.2011 asettaman, 

yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädäntöhakkeen toisen vaiheen 

tarkoituksena on nimittäin siitä annetun asettamispäätöksen mukaan 

muun muassa ennen kaikkea yksityistä turvallisuusalaa koskevan 

lainsäädännön ajantasaistaminen, ja sen eri toimijoiden toimivaltuuksien 

selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen (SM066:00/2011). 

 

Alun perin 30.6.2013 päättyväksi suunnitellun hankkeen toimikautta on 

kuitenkin päädytty pidentämään 30.6.2014 asti, ja sen tiimoilta kaavailtu 

hallituksen esitys on viimeisimmän tiedon mukaan tarkoituksena luovuttaa 

eduskunnalle vielä kuluvan vuoden syysistuntokauden aikana 

(Sisäasiainministeriö 2013). 
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Tutkimuksen aikaulottuvuuden ollessa hieman laveampi on hyvä kiinnittää 

huomiota työtä koskettaviin muihin rajauksiin. Aihepiirin rajautuessa 

nimenomaan järjestyslain mukaiseen järjestyksenvalvontaan ei 

tutkielmassa siten siis käsitellä kovinkaan laaja-alaisesti vartiointia tai 

muuta järjestyksenvalvontaa, vaikka nykylainsäädännön historiallista 

kehitystä käsiteltäessä näiltä ei täysin vältytäkään. Täten pääasiallisen 

tarkastelun ulkopuolelle jäävät siten siis myös kokoontumislain 

(22.4.1999/530), ulkoilulain (13.7.1973/606), merityösopimuslain 

(17.6.2011/756) tai majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 

(28.4.2006/308) nojalla asetetut järjestyksenvalvojat ja näiden suorittamat 

järjestyksenvalvontatehtävät. Järjestyslaissa määriteltyjen 

järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien kuitenkin pohjautuessa 

viittaussäännöksillä tietyin rajauksin toteutettuna järjestyksenvalvojista 

annettuun lakiin, tarkastellaan tutkielmassa näitä eroavaisuuksia joiltakin 

osin. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 
 

Rakenteeltaan tutkielma jäsentyy kuuteen päälukuun, joista 

ensimmäisessä käydään aluksi läpi tutkimuksen lähtökohtia, 

tutkimusongelmaa ja -metodologiaa sekä aihepiirin rajauksia, jonka lisäksi 

suoritetaan pienimuotoinen katsaus työn rakenteeseen. 

 

Toisessa luvussa pureudutaan järjestyslain mukaiseen 

järjestyksenvalvontaan käsitteenä ja sen muotoutumiseen 2000-luvun 

taitteessa tapahtuneen turvallisuusalan lainsäädännön uudistamisen 

yhteydessä. 

 

Kolmas luku keskittyy erityisesti niihin rajoittaviin tekijöihin, jotka tulee 

huomioida siirrettäessä julkista valtaa sisältäviä tehtäviä 

viranomaistahojen ulkopuolelle. Tämän lisäksi perehdytään myös muihin, 



10 

erityisesti järjestyslain mukaista järjestyksenvalvontaa rajoittaviin 

lainkohtiin. Tarkastelussa on myös se, missä määrin yksityisten, 

viranomaiskoneistoon kuulumattomien tahojen on katsottu voivan 

osallistua järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. 

 

Tutkielman neljännen luvun keskipisteessä on Helsingin Tallinnanaukio ja 

sillä suoritettu järjestyksenvalvontakokeilu, jossa paikallinen poliisi antoi 

viereisellä kauppakeskuksella toimineille, yksityisen vartioimisliikkeen 

järjestyksenvalvojille luvan suorittaa järjestyksenvalvontatehtäviään myös 

kyseisen, Helsingin kaupungille kuuluvan julkisen toritilan puolella. Yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta huolehtimisen langetessa 

kuitenkin perinteisesti poliisin hartioille, ja yksityisistä 

turvallisuuspalveluista annetun lain toisaalta myös nimenomaisesti 

kieltäessä sellaisten toimeksiantojen vastaanottamisen, jotka sisältävät 

sitoumuksen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, 

tutkitaan tässä luvussa Tallinnanaukion kokeilussa sovelletun 

tulkintalinjauksen mahdollisia vaikutuksia huomioitaessa se, ettei 

järjestyslain järjestyksenvalvojien asettamista käsittelevässä sääntelyssä 

ole lähtökohtaisesti mahdollistettu järjestyksenvalvojien asettamista 

esimerkiksi juuri toritilan kaltaiselle paikalle. 

 

Viidennessä luvussa silmäillään tulevaisuuteen ja seurataan käynnissä 

olevan yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntöhankkeen toisen vaiheen 

etenemistä sekä sen mahdollisesti mukanaan tuomien uudistusten 

merkitystä järjestyslaissa tarkoitetun järjestyksenvalvonnan kannalta. 

Tämän lisäksi luvussa esitellään myös lausuntokierroksella olleen 

esitysluonnoksen keskeisiä uudistusehdotuksia nykyisen järjestyslain 

mukaisen järjestyksenvalvonnan kannalta sekä käsitellään ehdotuksesta 

esitettyjä lausuntoja ja kommentaareja. 

 

Viimeisimpänä tutkielman kuudennessa luvussa suoritetaan vielä 

loppuyhteenveto, jossa pyritään esittämään tutkielman keskeinen sisältö 

mahdollisimman tiivistetysti. 
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2 Järjestyslain mukaisen järjestyksenvalvonnan 
muodostuminen ja yksityisen turva-alan 
lainsäädännön kehitys 2000-luvulla. 
 

2.1 Yksityisen turva-alan lainsäädännön keskeiset 
uudistukset 2000-taitteessa 
 

Yksityistä turvallisuusalaa sääntelevän lainsäädännön voidaan katsoa 

kokeneen melkoisia muutoksia 2000-luvun taitteen molemmin puolin. 

Hieman ennen vuosituhannen vaihdetta säädettiin uusi 

järjestyksenvalvontaa sääntelevä yleislaki, laki järjestyksenvalvojista, jolla 

korvattiin yleisiä kokouksia ja julkisia huvitilaisuuksia koskeneeseen 

lainsäädäntöön kuuluneet säännökset järjestysmiehistä. Vähän aikaa 

vuosituhannen vaihtumisen jälkeen vuonna 2002 voimaan astui uusi 

turvasuojaus- ja vartioimisliiketoimintaa säätelevä laki yksityisistä 

turvallisuuspalveluista, jonka alta väistyivät kumottuina sitä edeltäneet 

vartioimisliikelaki (4.3.1983/237) sekä asetus yksityisetsivän ammatista 

(11.2.1944/112). Näiden uudistusten jälkeen vuonna 2003 kuntien 

järjestyssääntöjen tilalle voimaan tulleen uuden järjestyslain myötä tehtiin 

samalla mahdolliseksi vartioimisliikkeiden palveluksessa olevien 

järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, liikenneasemiin sekä 

joukkoliikenteen kulkuneuvoihin. Timo Kerttula (2010, s.2) on kuvannut 

tätä järjestyksenvalvojien toiminta-alueen laajenemista huomattavaksi. 

2010 yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön uudistamishankkeen 

ensimmäisen vaiheen yhteydessä järjestyslaissa määriteltyjä mahdollisia 

asettamispaikkoja kasvatettiin entisestään ja järjestyksenvalvojien 

asettaminen tuli mahdolliseksi muun muassa satamiin, lentopaikkoihin ja 

Kansaneläkelaitoksen toimipisteisiin.  

 

Seuraavaksi perehdytäänkin kuntien järjestyssäännöt korvanneen erillisen 

järjestyslain esitöihin ja kehitykseen, joka on johtanut järjestyslain 

mukaisten järjestyksenvalvojien yleisillä paikoilla suorittaman järjestyksen 



12 

ja turvallisuuden ylläpitämisen mahdollistamiseen sekä kyseiseen 

toiminnan edellyttämien asettamiskohteiden merkittävään lisääntymiseen. 

 

2.2 Järjestyslaista ja siinä tarkoitetusta järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämisestä 
 

Turvallisuuden edistämiseksi yleisillä paikoilla uuden, erillisen järjestyslain 

turvin tähdänneen hallituksen esityksen laiksi turvallisuuden edistämistä 

yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 20/2002 vp) 

johdannossa tuodaan esiin, että yksityisistä turvallisuuspalveluista 

annetun lain yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sisältävät 

toimeksiannot vartioimisliikkeiltä kieltävä säännös oli estänyt yksityisten 

vartioimisliikkeiden palveluksessa toimivien vartijoiden käyttämisen 

järjestyksenpitoluonteisissa tehtävissä esimerkiksi liikenneasemilla ja 

julkisen liikenteen kulkuneuvoissa. Tämä oli koettu esityksessä 

ongelmalliseksi, jota perusteltiin esiin nousseella selkeällä 

yhteiskunnallisella tarpeella kyseisille yksityisille turvallisuuspalveluille (HE 

20/2002 vp, s.4). Tämä siis siitäkin huolimatta, että uusi laki yksityisistä 

turvallisuuspalveluista oli vasta astumassa voimaan, ja jonka valmistelun 

yhteydessä oli pidetty tarkoituksenmukaisena kyseisen, nimenomaisen 

kiellon säilyttämistä osana uutta turva-alan yleislakia. 

 

Silloista lainsäädännön tilaa ja käytännön tilannetta yksityiskohtaisemmin 

käsiteltäessä esityksessä kuitenkin tuotiin ilmi, että todellisuudessa 

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain kiellosta huolimatta 

vartioimisliikkeiden vartijat suorittivat jo tuolloin tehtäviä, joissa ei ollut 

todellisuudessa kyse vartioimisliiketoimintaa sääntelevän yksityisistä 

turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisesta omaisuuden vartioinnista 

tai henkilön koskemattomuuden suojaamisesta, vaan yleisen järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpitämisestä esimerkiksi kauppakeskuksien tai 

metrojen kaltaisissa paikoissa. Tilanteeseen johtaneista olosuhteista 

tuodaan esityksessä ilmi jo silloin rajallisina pidetyt poliisin voimavarat, 

jonka johdosta poliisin resurssit nähtiin riittämättömänä esimerkiksi metron 
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vartiointiin, jonka arvioitiin silloisessa tilanteessa edellyttäneen ainakin 75 

henkilötyövuoden suuruista työpanosta. Vallinnutta tosiasiallista tilannetta 

kuvailtiinkin lakiesityksen yleisperusteluissa ei kaikilta osin silloisen 

lainsäädännön mukaisena, joka on vähintäänkin ymmärrettävää (HE 

20/2002 vp, s.9). Myöhemmin lakiesityksessä tilannetta luonnehdittiinkin 

huomattavasti suorasanaisemmin erittäin kyseenalaiseksi erityisesti 

vartijoiden suorittamien järjestyksenpitoluonteisten tehtävien toimialue- ja 

toimivaltuuskysymyksiin liittyen. Tämä lienee totuudenmukaisempi kuvaus 

tilanteesta, jossa vartioimisliikkeet olivat vastaanottaneet toimeksiantoja, 

joissa vartijoiden voitiin tulkita suorittavan yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitoa sisältäviä tehtäviä, vaikka vartioimisliikkeitä 

sääntelevässä laissa oli nimenomaisesti kielletty yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävät toimeksiannot. Tilannetta ei 

myöskään auttanut se, että vartijoiden toimivaltuuksista oli säädetty 

vartioimistehtäviä eikä järjestyksenpitotehtäviä ajatellen. Mahdollisiksi 

ratkaisuvaihtoehdoiksi tilanteen selkeyttämiseen koettiinkin joko 

tarkoituksenmukaisten toimintaedellytysten takaaminen vartioimisliikkeiden 

järjestyksenvalvojille poliisin harkinnan perusteella, tai poliisien resurssien 

kasvattaminen siinä määrin, että se kykenisi itsenäisesti hoitamaan 

asianmukaisella tavalla esityksessä mainittujen alueiden järjestyksenpidon 

(HE/2002 vp, s.16). Näistä esiin tuoduista ratkaisumalleista ainoana 

realistisena vaihtoehtona kyseisen ongelman selvittämisen kannalta 

nähtiin esityksessä kuitenkin tehtävien suorittaminen muiden kuin 

viranomaisten taholta selkeytetyin toimivaltuuksin; toisin sanoen 

mahdollistamalla yksityinen järjestyksenvalvonta uusilla yleisillä paikoilla 

(HE 20/2002 vp, s.26). Tarkoitukseksi tulikin toimivaltuuksien lisäksi 

selkeyttää tilannetta määrittelemällä ne yleiset paikat ja kulkuneuvot, 

joissa viranomaistahojen ulkopuoliset toimijat voisivat vastata järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpitämisestä.  

 

Esityksessä nostettiin asiayhteydessä esiin myös PL ja sen 22 §, jonka 

mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen. Tämän tulkittiin tarkoittavan turvallisuusviranomaisten 
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taholta turvattua perusturvallisuustasoa, johon nähtiin lukeutuvan ainakin 

katurauhatyyppisen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden. Sen lisäksi PL 

22 §:n tehtävänä nähtiin riittävien oikeuksien turvaaminen yksilölle 

hyökkäyksiltä tai tunkeutumiselta puolustautumista varten, jolta osin 

pidettiin tarkoituksenmukaisena, että yksityiset tahot voisivat joissakin 

tapauksissa tyydyttää turvallisuuteen liittyviä tarpeitaan myös 

viranomaistahojen ulkopuolisin toimenpitein (HE 20/2002 vp, s.58). 

Kyseisenkaltaista tulkintalinjaa on kritisoinut jo aikaisemmin esimerkiksi 

Kaarlo Tuori (1999 s.931), jonka mukaan yksilöä julkisen vallan toimilta 

suojaavat vapausoikeusluonteiset perusoikeudet olisi syytä pitää erillään 

niiden rajoittamiseen oikeuttavista yhteiskunnan kollektiiviseen tilaan 

kytkeytyvistä intresseistä. 

 

Esille tuotuun selkeään yhteiskunnalliseen tarpeeseen vedoten 

esityksessä ehdotettiin kuitenkin yksityisten vartioimisliikkeiden 

työllistämien järjestyksenvalvojien sijoittamisen mahdollistaminen 

kauppakeskuksissa, joukkoliikenteen kulkuneuvoissa sekä 

liikenneasemilla. Kyseisten paikkojen osalta esityksessä puhutaan 

"nykyiseen tapaan" selkeästi rajatuista paikoista, jolla ilmeisesti viitataan 

silloiseen lainsäädäntöön ja käytäntöön järjestyksenvalvojien toimialueista 

liittyen ravintoloiden, laivojen, leirintäalueiden jne. järjestyksenvalvontaan. 

Järjestyslain mukaisten järjestyksenvalvojien toimialueet tuli lakiesityksen 

mukaan määritellä aina tapauskohtaisesti, jonka lisäksi niiden tuli 

muodostaa jokin alueellisesti tai rakenteellisesti helposti erottuva 

kokonaisuus, joka olisi kansalaistenkin helposti havaittavissa (HE 20/2002 

vp, s.26). Esimerkkejä ”nykyiseen tapaan” selkeästi rajatuista paikoista tai 

kansalaisten helposti hahmotettavissa olevista rakenteellisista 

kokonaisuuksista ei kuitenkaan annettu tässä yhteydessä esimerkkejä. 

 

Edellisten seikkojen lisäksi esityksessä ehdotettiin järjestyksenvalvojien 

asettamista kytkettäväksi erilliseen lupamenettelyyn siten, että 

ehdotettujen kohteiden kuten kauppakeskusten tai liikenneasemien haltija 

voisi hakea kohteen sijainti- tai lähtöpaikan poliisilaitokselta lupaa 
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järjestyksenvalvojien asettamiseksi järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi. Perusteluissa tarkennetaan tätä hahmoteltua poliisin 

lupaharkintaa tapauskohtaiseksi prosessiksi, jossa tulisi sen mukaan 

arvioida ja punnita muun muassa järjestyksenvalvojien 

tarkoituksenmukaisuutta ehdotetussa kohteessa sekä hakijan perusteltuja 

syitä järjestyksenvalvojien asettamiseksi kohteeseen. Luvanhakijan 

kannalta perusteltavaksi syyksi järjestyksenvalvojien asettamiselle 

esityksessä kuvataan esimerkiksi tietyllä alueella huomattavissa määrin 

sijaitsevat kauppaliikkeet tai muu elinkeinotoiminta, jonka johdosta alueella 

oleskelee runsaasti ihmisiä. Toisena mahdollisena perusteltavana syynä 

nähdään lupahakemusta koskevalla alueella tapahtuneet rikokset tai 

järjestyshäiriöt. Näihin syihin kytkeytyen lupaharkinnassa tulisi 

perustelujen mukaan huomioida myös poliisin omat tosiasialliset 

mahdollisuudet järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kyseessä 

olevilla alueilla. (HE 20/2002 vp, s.47) Perustuslakivaliokunta kiinnitti 

kuitenkin lausunnossaan (PeVL 20/2002 vp) huomiota tähän 

lakiehdotuksessa esitettyyn järjestyksenvalvontaluvan myöntäjätahoon, 

sillä se ei pitänyt tehtävien luonne huomioitaessa asianmukaisena sitä, 

että kyseisen luvan myöntäjänä tulisi toimimaan poliisi. Tämän sijasta 

perustuslakivaliokunta kehotti kannanotossaan harkitsemaan 

lupatoimivallan antamisesta esimerkiksi silloisille lääninhallituksille, 

samalla huomioiden asianomaisen poliisilaitoksen lupamenettelyssä 

lausunnonantajan roolissa. (PeVL 20/2002 vp, s.2) 

Perustuslakivaliokunnan harkintapyynnöstä järjestyksenvalvontaluvan 

myöntäjätahoon liittyen huolimatta hallintovaliokunta kuitenkin katsoi 

myöhemmin antamassaan mietinnössä (HaVM 28/2002 vp) 

paikallispoliisin olevan sen mielestä johdonmukaisin lupatoimivallan 

saajataho. Näkemyksessään hallintovaliokunta tukeutui poliisin hallinnosta 

annetun lain (14.2.1992/110) 7 §:ään paikallispoliisin tehtävistä, jonka 

ensimmäisen pykälän ensimmäisen kohdan mukaan paikallispoliisin 

tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. 

Paikallispoliisilla nähtiin siten hallintovaliokunnan mukaan olevan 

parhaimmat edellytykset kyseisen arvioinnin suorittamiseen, jonka 
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johdosta sen lausunnot olisivat todennäköisesti joka tapauksessa 

ratkaisevassa asemassa lupahakemuksista päätettäessä, vaikka 

lupahakemusten ratkaisijaksi olisikin määritetty jokin muu taho (HaVM 

28/2002 vp, s.12). Lopulta hyväksytyssä laissa luvanmyöntämistahoksi 

määriteltiinkin jo lakiesityksessä sellaisenaan ollut kohteen sijainti- tai 

lähtöpaikan poliisilaitos. 

 

Hallituksen esityksessä tuotiin myös esille kansalaisten ja 

kohdehenkilöiden oikeusturvan kannalta olevan tärkeää, että järjestystä ja 

turvallisuutta ylläpitävät yksityiset tahot toimisivat nimenomaan 

järjestyksenvalvojien asemassa (HE 20/2002 vp, s.49-50). Senhetkisessä 

tilanteessa vartijoiden toimesta suoritetut järjestyksenvalvontaluonteisten 

tehtävät, niiden tarkka sisältö sekä niihin kytkeytyvät toimivaltuudet 

olivatkin varsin epämääräisiä, sillä lainsäädännöstä ei löytynyt näitä 

suoraan vastaavaa sääntelyä – tosin osittain juuri siitä syystä, että 

vartioimisliikkeiltä oli kielletty yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseen liittyvien toimeksiantojen vastaanottaminen. Kansalaisten 

kannalta pidettiin siten tärkeänä sitä, että tavallisilla ihmisillä olisi 

mahdollisuus havainnoida selkeämmin, millä toimivaltuuksilla ja mitä 

tehtävää toteuttavien toimijoiden kanssa he olisivat tekemisissä.  

 

Vaikka lakiesityksessä oli tiedostettu vartijoiden jo silloisessa tilanteessa 

tosiasiallisesti osallistuneen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitoon kauppakeskusten sekä metrojen kaltaisissa paikoissa, ja 

painotettu kyseisen toiminnan sekä toimijoiden selkeyttämisen tärkeyttä 

mahdollistamalla järjestyksenvalvojien sijoittaminen kyseisiin kohteisiin, 

perustuslakivaliokunta huomautti esityksen (HE 20/2002 vp, s.2) 22§ 

tarkoitukseen liittyen siinä selvästikin olleen kyseessä 

järjestyksenvalvojien käyttämisen kyseisissä kohteissa järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseen, joka ei kuitenkaan välittömästi tullut ilmi itse 

esityksen säännösehdotuksessa. Perustuslakivaliokunta pitikin tämän 

asian selkeyttämistä välttämättömänä (PeVL 20/2002 vp, s.2). Tämän 

lisäksi perustuslakivaliokunta toi tässä yhteydessä myös ilmi järjestyksen 
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ja turvallisuuden ylläpitämisen olevan varsin selvästikin PL 124 §:ssä 

tarkoitettu julkinen hallintotehtävä (jonka lisäksi Perustuslakivaliokunta 

kehottaa vertaamaan vartioimistehtävää PeVL 28/2001 vp s.5). josta 

johtuen PL:n 124 §:ään nojaten se muistutti kyseisenlaisen tehtävän 

olevan mahdollinen luovuttaa muulle kuin viranomaistaholle vain lailla tai 

sen nojalla, mikäli se olisi tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 

hoitamiseksi, eikä olisi omiaan vaarantamaan perusoikeuksia, 

oikeusturvaa tai muita hyvään hallintoon lukeutuvia perusvaatimuksia.  

 

Perustuslakivaliokunta piti tähän liittyen tosiasiallista tarvetta poliisin ja 

muiden viranomaisten toimintaa täydentäville järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitopalveluille mahdollisena, joten se katsoi siihen liittyvän 

tarpeellisuusedellytyksen siten täyttyneen yleisellä tasolla. Tärkeänä tässä 

yhteydessä Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin ennen muuta sitä, että 

kyseessä todellakin olisi vain täydentävää ja avustavaa yksityistä 

toimintaa, sillä vastuun yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta tulisi 

edelleen sen mukaan langeta poliisille sekä muille viranomaistahoille. 

Perustuslakivaliokunta vaatikin yksityisten järjestyksenvalvojien roolin 

poikkeuksellisuuden ilmituomista itse säädöstekstiin (PeVL 20/2002 vp, 

s.2-3). Tämän linjauksen johdosta lopullisessa, voimaan astuneessa JL:n 

22§:ssä mainitaankin järjestyksenvalvojien sijoittamisesta ylläpitämään 

poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna järjestystä ja turvallisuutta.  

 

Perustusvaliokunnan kannan mukaisesti myös hallintovaliokunta oli sitä 

mieltä, että JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien toiminnan tulisi olla 

ainoastaan täydentävää ja avustavaa suhteessa poliisiin sekä muihin 

viranomaisiin. Hallintovaliokunta kuvailikin järjestyksenvalvojien tehtävää 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi laissa mainituissa sijainti- tai 

lähtöpaikoissa, joiden yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 

liittyvän vastuun se katsoi kuitenkin samanaikaisesti kuuluvan poliisille ja 

muille viranomaisille (HaVM 28/2002 vp, s.13). Se, millä tavoin 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen tarkalleen ottaen eroaa yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä ei kuitenkaan käy ilmi 
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hallintovaliokunnan mietinnöstä, eikä näiden oletettuja eroavaisuuksia ole 

sen suuremmin yksilöity perustuslakivaliokunnan lausunnoissakaan. Itse 

lakiesityksessä käsitettä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämisestä kuvattiin varsin suurpiirteisesti laajaksi sekä osaltaan 

jäsentymättömäksi, joka ei varsinaisesti valota asiaa sen suuremmin (HE 

20/2002 vp, s.57). Timo Kerttula onkin pitänyt varsin vaikeasti 

hahmotettavana sitä, miten yleisillä paikoilla tapahtuva järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitäminen ei konkreettisesti olisi yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämistä - huolimatta siitä, suorittaako tehtäviä julkinen 

vai yksityinen taho (Kerttula 2010, s.71). Olen taipuvainen olemaan tässä 

yhteydessä Kerttulan esittämän kritiikin kannalla, sillä vaikkakin kyseessä 

on viranomaistahoja täydentävä ja avustava toiminta, on se 

perustavanlaatuisesti luonteeltaan käytännössä kuitenkin samanlaista 

toimintaa. 

 

Vaikka lakiesityksessä ei katsottu tilanteessa olevan tosiasiallisesti kyse 

poliisin tehtävien siirtämisestä yksityisille tahoille, vaan jo siihen asti 

yksityisen turvallisuusalan toimijoiden toimesta toteutettujen 

turvallisuuspalvelujen uudelleenjärjestelystä yhteiskunnan kehittymisen 

johdosta, piti perustuslakivaliokunta kiistattomana esityksessä ehdotetun 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistoiminnan olevan kuitenkin 

asiallisesti ottaen yleensä samaan päämäärään tähtäävää toimintaa kuin 

PolL:ssa 1 §:ssä poliisin keskeiseksi työtoimenkuvaksi määritetty yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Valiokunta tiedosti tilanteen 

nostavan mahdollisesti esiin mielikuvia poliisitoiminnan osittaisesta 

yksityistämisestä, mutta samalla totesi pitävänsä 

valtiosääntöoikeudellisesti asiaa arvioitaessa kuitenkin ratkaisevana 

tekijänä järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia sekä niiden suhdetta poliisin 

toimivaltuuksiin. (HE 20/2002 vp, s.26; PeVL 20/2002 vp, s.4) 

 

PL:n 124 §:ään ja sitä koskevaan, omaan tulkintakäytäntöönsä nojaten 

perustuslakivaliokunta näkikin, ettei silloin ehdotetuilla järjestyslain 

mukaisilla järjestyksenvalvojilla voisi olla merkittävästi LYTP:ssä 
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säänneltyjen vartioimistehtävien parissa toimivien vartijoiden 

toimivaltuuksista poikkeavia valtuuksia. Siten alun perin lakiesityksessä 

ehdotetuista, järjestyksenvalvojista annetusta laista viittaussäännöksinä 

johdetuista toimivaltuuksista pidettiin mahdottomina JVL:n 7 §:n 3 ja 4 

momenttiin perustuvaa säilöönotto-oikeutta sekä JVL:n 7 §:n ensimmäisen 

momentin kolmannen kohdan mukaista paikalta poistamisvaltaa, mikäli 

lakiehdotus haluttaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (HE 

20/2002 vp, s.65; PeVL 20/2002 vp, s.5). Kyseisten lainkohtien olisi nähty 

tarkoittavan tässä yhteydessä liikaa poliisin ominaisluonteisia 

toimivaltuuksia muistuttavien valtuuksien myöntämistä järjestyslain 

mukaisille järjestyksenvalvojille. Perustuslakivaliokunnan mukaan 

kyseeseen olisi tällöin tullut sen tulkinnan mukaan perustuslain vastainen 

poliisitoiminnan osittainen yksityistäminen, jonka se vielä erikseen painotti 

olevan asiallisesti ei-toivottavaa oikeusvaltiossa (PeVL 20/2002 vp, s.5). 

Lakiesityksen lopputulemana päädyttiin kuitenkin mahdollistamaan 

yksityisten järjestyksenvalvojien luvanvarainen asettaminen 

kauppakeskuksiin, liikenneasemille ja joukkoliikenteen kulkuneuvoihin 

muiden lakien nojalla asetettavia järjestyksenvalvojia kapeammilla 

toimivaltuuksilla. 
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3 Järjestyslain mukaista järjestyksenvalvontaa 
rajoittava lainsäädäntö 
 

3.1 Keskeiset periaatteet julkista valtaa sisältävien 
tehtävien yksityistämisen rajoittajana 
 

Suomessa julkinen valta ja sen käyttäminen on lähtökohtaisesti kuulunut 

viranomaisille ja virkamiehille. Vaikka julkisen hallintotehtävän antamisesta 

viranomaistahojen ulkopuolelle säädettiin nimenomaisella säännöksellä 

vasta perustuslakiuudistuksen myötä vuonna 2000 voimaan astuneen 

Suomen uuden perustuslain myötä, on julkisten hallintotehtävien 

antamista varsinaisen valtion ja viranomaiskoneiston ulkopuolelle niin 

sanotussa välillisessä julkishallinnossa jo ennen tätä rajoitettu 

oikeusjärjestykseen omaksuttujen periaatteiden avulla. Seuraavaksi 

käydään läpi nämä keskeiset periaatteet julkisten hallintotehtävien 

siirtämisen kannalta, sekä tarkastellaan niiden ilmentymiä perustuslaissa. 

 

3.1.1 Oikeusvaltioperiaate 
 

Yhdeksi johtavaksi lähtökohdaksi on Suomen perustuslaissa 

(11.6.1999/731) nostettu esiin oikeusvaltiollisuus periaatteena. 

Oikeusvaltioperiaatteella on tässä yhteydessä nähty nimenomaisesti 

tarkoitettavan julkisen vallan käytön sitomista lakiin sekä siihen 

kytkeytyvää viranomaisiin kohdistettua edellytystä lakien noudattamisesta 

kaikessa toiminnassaan (Saraviita 2011, s.68). Husa ja Pohjalainen 

(2008a, s.66) näkevätkin voitavan puhua tässä yhteydessä myös 

yleisemmän oikeusvaltioperiaatteen suppeammasta johdannaisesta niin 

kutsuttuna laillisuusperiaatteena ilmaistuna  

 

Perustuslain 2 §:n 3 momentissa määritellyn oikeusvaltioperiaatteen 

mukaan julkisen vallan käytön tuleekin siis aina perustua lakiin, jonka 
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lisäksi siinä edellytetään aina noudatettavan tarkoin lakia kaikessa 

julkisessa toiminnassa. Jo nykyistä perustuslakia edeltäneessä Suomen 

Hallitusmuodossa (17.7.1919/94) oli vaatimus tarkasta lain 

noudattamisesta kaikessa virkatoiminnassa sen 92 §:ssä, mutta Husa ja 

Pohjolainen (2008a, s.66) huomauttavat sen siirtämisen osaksi uuden 

perustuslain perustavia periaatteita vahvistaneen entisestään kyseisen 

edellytyksen painoarvoa sekä merkitystä julkisen vallan toiminnan ja 

käytön ohjenuorana. 

 

Julkiseen valtaan sekä julkisen vallan käyttämiseen liittyen Ilkka Saraviita 

(2000, s.74) on tuonut esille sen seikan, ettei julkisella vallalla ja sen 

käytöllä tässä lain yhteydessä olla tarkoitettu ainoastaan valtion ja sen 

viranomaisten toimintaa, vaan myös esimerkiksi muun muassa niin 

kutsutun välillisen julkisen hallinnon toimijoita. Tämä seikka käy ilmi myös 

hallituksen esityksestä uudeksi Suomen hallitusmuodoksi, jossa todetaan, 

ettei julkisen vallan käyttö ole yksiselitteisesti palautettavissa valtion 

toiminnaksi, ja että julkista valtaa annettaessa viranomaistahojen 

ulkopuolelle on aina varmistuttava oikeusvaltioperiaatteen ulottumisesta 

sekä toteutumisesta siinäkin yhteydessä (HE 1/1998 vp). Antero Jyränki 

(2000 s.67) onkin kuvaillut PL 2.3§ yhteydessä olevan 

julkilausumattomana mukana myös oikeusvaltioon kuuluvan edellytyksen 

siitä, että julkisen toiminnan harjoittajien lisäksi kaikilla Suomen 

oikeudenkäyttöpiirissä olevilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on 

velvollisuus lain noudattamiseen. 

 

Husan ja Pohjolaisen (2008a, s.66) mukaan siitä huolimatta, että vaikka jo 

ennen uutta perustuslakia Suomessa oli nähty julkisen vallan ja sen 

käyttämisen kuuluvan nimenomaan viranomaisille ja virkamiehille, on 

sopimustoiminnan ja yksityistämisen kautta tapahtuneen julkishallinnon 

murenemisen sekä hajautumisen takia tosiasiallinen tilanne ollut sinänsä 

vaikeasti yhteensovitettavissa kyseisten valtiosääntöperiaatteiden kanssa. 

Toisaalta Husa & Pohjalainen (2008a, s.66) pitävät kokonaisuus 

huomioiden otaksuttavana, että osittain juuri kyseistä syystä uudella 
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perustuslailla tähdättiinkin oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen 

tietoisena vastaliikkeenä tälle viimeaikaiselle hajautumiskehitykselle. 

 

3.1.2 Virkamieshallinnon periaate 
 

Perustuslakivaliokunnan katsotaan kehittäneen vähitellen lausuntojensa 

kautta valtiosääntöoikeudellisen, niin sanotun virkamieshallinnon 

periaatteen, jonka perusteella julkista valtaa ja sen käyttöä koskevan 

valtiosääntönormiston keskeisenä ajatuksena on julkisen vallan käytön 

lähtökohtainen kuuluminen vain viranomaistahoille, jolla on pyritty 

rajoittamaan julkisten hallintotehtävien ulkoistamista varsinaisilta 

viranomaisilta niiden ulkopuolisille tahoille (Husa & Pohjolainen 2008a, 

s.67; Saraviita 2000, s.572). Julkisen vallan nähdään siis sen mukaan 

kuuluvan pääasiallisesti ennen kaikkea viranomaisille sekä niiden 

virkamiehille, eikä yksityisille oikeushenkilöille. Sen on nähty kytkeytyvän 

vahvasti oikeusvaltioperiaatteeseen ja Husa & Pohjolainen (2008a, s.67) 

ovatkin kuvailleet sitä yhdeksi oikeusvaltioperiaatteen ulottuvuudeksi. 

 

Täten siis jo ennen uutta perustuslakia perustuslakivaliokunta oli silloisen 

Suomen Hallitusmuodon 1, 2 sekä 84 §:n ja hallinnon lainalaisuuden 

vaatimuksen sekä virkavastuuseen liittyvien seikkojen perusteella johtanut 

kyseisen virkamieshallintoperiaatteen. Tästä huolimatta katsottiin 

perustuslakiuudistuksen yhteydessä tarpeelliseksi sisällyttää uusi, 

nimenomaisesti julkista hallintotehtävää ja julkisen vallan käytön 

siirtämistä rajoittava säännös. Tätä uudistusta perusteltiin ennen kaikkea 

hyvään hallintoon ja yksilön oikeusturvaan liittyviin periaatteellisiin syihin 

vedoten (Saraviita 2000, s.572; HE 1/1998 vp). Kyseistä pyrkimystä 

voidaan pitää varsin loogisena huomioitaessa julkishallinnollinen 

hajautuminen. 

 

Tästä lähtökohtaisesti tiukasta asetelmasta huolimatta on katsottu, ettei 

virkamieshallintoperiaate kuitenkaan ehdottomasti estäisi julkisen vallan ja 

sen käytön sekä julkisten tehtävien antamista viranomaistahojen 
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ulkopuolelle. Oikeusturvanäkökulman kannalta tähän liittyen on kuitenkin 

vaadittu riittävän yksityiskohtaisia säännöksiä tehtävien hoitamisesta sekä 

niissä noudatettavista menettelyistä, jonka lisäksi kyseisen mukaisia 

tehtäviä hoitavilta virkamieskoneiston ulkopuolisilta henkilöiltä on 

edellytetty kuuluvuutta rikosoikeudellisen virkavastuun piikkiin (Saraviita 

2000, s.572; Husa 2000, s.18; Husa & Pohjolainen 2008a s.67). 

 

PL:n 118 §:n yleistä virkavastuuta, rikosoikeudellista vastuuta sekä 

vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset voidaankin nähdä 

täydentävän tässä mielessä PL:n 2.3 §:n perussääntöä 

oikeusvaltiollisuudesta. Siinä velvoitetaan virkamiehet vastaamaan 

virkatoimiensa lainmukaisuudesta, jonka lisäksi se antaa jokaiselle 

oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää 

hoitavan toimenpiteen vuoksi kokeneelle suoran perusoikeuden vaatia 

kyseistä virkamiestä tai julkista tehtävää hoitavaa virkavastuuseen. Husa 

ja Pohjolainen (2008a s.68) pitävät tässä yhteydessä oikeudellisesti 

merkittävänä sitä, että vastuu voi konkretisoitua myös viranomaiskoneiston 

ulkopuolisille tahoille, koska vahingonkorvauksen tai rangaistuksen 

vaatiminen ei ole periaatteessa riippuvainen siitä, onko julkista tehtävää 

hoitava taho hallinto-oikeudellisessa merkityksessä virkamies vai ei. On 

kuitenkin syytä huomata, että rangaistavuuden sekä 

vahingonkorvausvastuun ulottamisen mahdollisiin muihin julkisia tehtäviä 

hoitaviin, viranomaistahojen ulkopuolisiin tekijöihin katsotaan kuitenkin 

edellyttävän tässä yhteydessä erillistä säädöstä. (Husa & Pohjolainen 

2008a, s.67-68; Saraviita 2011 s.958-959). 

 

3.1.3 Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle 
 

PL:n 124§ hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle 

määrittelee ne reunaehdot, joiden puitteissa julkisia hallintotehtäviä 

voidaan luovuttaa esimerkiksi liikelaitosten sekä yksityisten yhteisöjen ja 

yritysten kaltaisille, varsinaisen valtion viranomaiskoneiston ulkopuolisille 

toimijoille. Uuden perustuslain esitöissä kyseisestä säännöstä perusteltiin 
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muun muassa sillä, että vaikkei silloisessa Suomen hallitusmuodossa ollut 

säädetty hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaistaholle, oli 

julkista valtaa sekä julkisia hallintotehtäviä kuitenkin verraten laajalti 

annettu varsinaisiin viranomaistahoisin kuulumattomille tahoille ns. 

välillisessä julkishallinnossa (HE 1/1998 vp, s.179).  

 

Antero Jyränki (2000, s.14) onkin luonnehtinut kyseisessä säännöksessä 

asetettuja rajoituksia pääasiallisesti oikeusvaltiollisiksi, ja Husa & 

Pohjolainen (2008a s.71) ovat kuvailleet sen piirtävän oikeudelliset rajat 

virkamieshallinnolle. Sen voidaankin siten siis mielestäni nähdä 

ilmentävän varsin vahvasti kyseisiä perusperiaatteita. Tämän lisäksi Ilkka 

Saraviita (2005, s.156) on huomauttanut nimenomaisen kiellon 

perusoikeuksien vaarantamisesta sisältävän PL 124§:n ja sen 

edellytyksien rajoittavan ennen kaikkea "klassisiin vapausoikeuksiin 

liittyvien hallintotehtävien antamista muille kuin viranomaisille". Saraviita 

(2005, s.18) on luonnehtinut klassisia vapausoikeuksia luonteeltaan 

kansalaisten vapauksia sekä oikeuksia valtion ja julkisen vallan 

toimenpiteiltä turvaaviksi. Järjestyksenvalvonnan ollessa toimintaa, jossa 

voidaan mahdollisesti varsin suoralla tavalla puuttua esimerkiksi yksilön 

koskemattomuuteen tai tämän vapauteen, voidaan kyseisen säännöksen 

nähdä olevan varsin relevantti kyseisenluonteisista tehtävistä puhuttaessa 

ja niitä puntaroitaessa. 

 

Husa & Pohjolainen (2008a, s.70) ovat nähneet säädöstä voitavan kutsua 

periaatetasolla hyvinkin tarpeelliseksi viime vuosikymmenillä tapahtuneen 

yksityistämiskehityksen myötä, johon oli omiaan vaikuttamaan muun 

muassa valtion pirstoutuminen useiksi erillisiksi yksiköiksi, sekä 

yksityisoikeudellisten organisaatioiden auktorisointi julkisen vallan 

käyttämisen piirissä. Tällä perustuslain säännöksellä onkin kuvattu pyrityn 

vastaamaan kyseisiin esiin nousseisiin yksityistämishaasteisiin samalla 

tähdäten oikeusvaltiollisuuden rajojen uudelleenpystyttämiseen. 
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Ensinnäkin julkinen hallintotehtävä voidaan säännöksen mukaan antaa 

viranomaistahojen ulkopuolelle vain lailla tai lain nojalla. Tämän lisäksi 

hallintotehtävän antamisen ulkopuoliselle on myös oltava tarpeen tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Näiden edellytysten lisäksi 

hallintotehtävän antamisella muulle kuin viranomaiselle ei myöskään saa 

vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon 

vaatimuksia. Viimeisimpänä säännöksessä vielä säädetään merkittävää 

julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antamisen rajoittamisesta, 

jonka mukaan kyseisiä tehtäviä voidaan antaa ainoastaan viranomaisille. 

 

Husa & Pohjolainen (2008a, s.72) ovat huomauttaneet virkamieshallinnon 

periaatteeseen kytkeytyvien, säännöksessä asetettujen rajoitusten olevan 

merkityksellisiä myös antamalla konkreettisesta sisältöä hyvän hallinnon 

periaatteelle siten, että hallintotoiminta on sidottu tiettyihin 

oikeusvaltiollisiin reunaehtoihin riippumatta julkista valtaa käyttävästä 

tahosta. Toiminnan luonteen ollessa ratkaisevana tekijänä, 

perustuslaillisen sääntelyn vaikutukset ulottavat siten siis myös välilliseen 

julkishallintoon. Lain esitöiden perusteluissa onkin mainittu säännöksen 

yhdeksi tavoitteeksi oikeusvaltiollisten periaatteiden noudattamisen 

varmistaminen välillisessä julkisessa hallinnossa (HE 1/1998 vp, s.179). 

Hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä myös 

perustuslakivaliokunta korosti hyvän hallinnon vaatimusten sekä 

oikeusturvan takaamista hallintotehtäviä viranomaiskoneiston ulkopuolelle 

annettaessa, johon liittyen se piti tärkeänä sitä, että hallintotehtävän 

sisältäessä julkisen vallan käyttöä on erityisesti varmistuttava kyseistä 

valtaa käyttävien olevan virkamiehiä rikoslain mielessä (PeVM 10/1998 vp, 

s.35). Rikoslain (19.12.1889/39) 40 luvun 12§ soveltamisalasäännöksissä 

säädetäänkin: "Tämän luvun virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan 

myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa 

käyttävään henkilöön." 

 

Julkisella hallintotehtävällä on perustuslain perustelujen mukaan tässä 

yhteydessä tarkoitettu verraten laajaa hallinnollisten tehtävien 
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kokonaisuutta, johon sisältyy muun muassa lakien toimeenpanoon sekä 

yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja 

koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Esimerkkinä merkittävästä 

julkisen vallan käyttämisestä tässä yhteydessä esitöissä pidettiin 

itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai 

muunlaista merkittävää puuttumista yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 

vp, s.178-179). Timo Kerttula (2010, s.157-158) on tähän liittyen 

huomauttanut, että perustuslain syntyhetkellä Suomessa oli kuitenkin jo 

voimassa useita lakeja, joissa itsenäiseen harkintaan perustuva oikeus 

voimakeinojen käyttämiseen oli annettu viranomaiskoneiston ulkopuolelle, 

samalla todeten perustuslakivaliokunnan olevan lopulta ratkaisevassa 

asemassa PL 124§:ssä mainittujen edellytysten täyttymisen ja merkittävän 

julkisen vallan rajanvedon arvioimisessa lakiehdotusten 

perustuslainmukaisuuteen tai -vastaisuuteen liittyen. Seuraavaksi 

tarkastellaankin lyhyesti perustuslakivaliokunnan tulkinnallisia linjauksia 

liittyen järjestyksenvalvonnan kannalta keskeisiin lakiesityksiin ja niiden 

suhteeseen PL 124§:n määrittelemiin reunaehtoihin. 

 

Hallituksen esityksestä laiksi järjestyksenvalvojista sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi lausuessaan perustuslakivaliokunta katsoikin 

lakiehdotuksen olevan valtiosääntöoikeudellisesti siinä mielessä 

merkittävä, että siinä ehdotettiin oikeudellisessa mielessä 

yksityishenkilöille (järjestyksenvalvojille) valtuuksia puuttumiseen 

perustuslain suojaa nauttiviin oikeuksiin - henkilökohtaiseen vapauteen 

sekä koskemattomuuteen - jonka lisäksi sen toteutuessa 

järjestyksenvalvojilla olisi itsenäinen oikeus voimakeinojen käyttämiseen 

(PeVL 44/1998 vp, s.2). 

 

Vaikka valiokunta tiedosti pitäneensä voimakeinojen antamista muille kun 

viranomaisille lähtökohtaisesti perustuslain säätämisjärjestystä vaativana 

asiana - poikkeuksellista, poliisin erittäin tärkeän tai kiireellisen 

virkatehtävän suorittamisen kannalta välttämätöntä sivullisen 

voimakeinoapua lukuun ottamatta - totesi se voimakeinojen myöntämisen 
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järjestyksenvalvojille olevan päällisin puolin ristiriidassa sen aikaisemman 

tulkintakäytännön kanssa. Valiokunta katsoi kuitenkin lopulta oikeudesta 

voitavan säätää tavallisen lain käsittelyjärjestyksessä. Tätä perusteltiin 

muun muassa silloin vielä voimassa olleen Suomen hallitusmuodon 6§ 1 

momentilla oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, 

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, johon liittyen valiokunta katsoi 

julkisen vallan tehtävänä olevan järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämisen suoranainen takaaminen tai muulla tavoin asianmukainen 

järjestely järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi esimerkiksi yleisien 

kokouksien ja yleisötilaisuuksien yhteydessä. Myös poliisin rajalliset 

voimavarat, kyseisenluonteisten tapahtumien järjestyksenpidon 

perinteinen kuuluminen järjestysmiehille sekä järjestyksenvalvojien 

valtuuksien tapauskohtaisuudesta johtuva aikarajallisuus lukeutuivat 

perusteluihin (PeVL 44/1998 vp, s.2-3). 

 

Kaarlo Tuori (1999, s.928) on kritisoinut kyseistä perustuslakivaliokunnan 

kannanottoa ja näki sen uhkaavan romuttavan uuden PL:n säätämisen 

yhteydessä vahvistetun, viranomaisorganisaation väkivaltamonopolin 

hajauttamista pidättelevän tulkintalinjan, samalla toivoen kyseisen 

kannanoton jäävän yksittäistapaukseksi.  

 

Tuorin lisäksi myös muun muassa Ilkka Saraviita (2000, s.574) on 

kiinnittänyt huomiota tähän epäkohtaan, ja huomauttaakin, että hallituksen 

esityksessä (HE 1/1998 vp) merkittäväksi julkisen vallan käytöksi 

määritellyt voimakeinot tai muu merkittävä puuttuminen yksilön 

perusoikeuksiin eivät kuitenkaan vaikuttaneet ratkaisevasti 

perustuslakivaliokunnan kantaan siitä, etteikö järjestyksenvalvojille voisi 

antaa oikeutta voimakeinojen käyttöön, sen antaessa lausuntoa 

hallituksen esityksestä järjestyksenvalvojalaiksi (PeVL 44/1999 vp). Tämä 

siis siitäkin huolimatta, että perustuslakivaliokunta totesi lausuntonsa 

kannanottojen perustelujen alkupuolella pitäneensä aikaisemmin 

tulkintakäytännön lähtökohtana virkamieshallintoperiaatetta, ja siten 
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edellyttäneensä perustuslain säätämisjärjestystä voimakeinojen 

käyttöoikeuksien ulkopuolisille antamiseen liittyvissä asioissa. 

 

Perustuslakivaliokunta painottikin lausunnossaan erityisesti voimankäyttö- 

jne. valtuuksien liittymistä varta vasten järjestettyihin yleisötilaisuuksiin 

sekä niiden tapahtumaluonteisuuteen, sekä siitä juontuvaan paikka- ja 

aikasidonnaisuuteen sitä perustellessaan (PeVL 44/1998 vp, s.3). Tämän 

kyseenalaisti ravintoloissa tapahtuvan järjestyksenvalvontatoiminnan 

osalta Pohjolainen (1999, s.941) jo 1999 hänen huomauttaessaan 

kyseisen toiminnan olevan tavallaan pysyvää. Myöhemmin julkaistussa 

väitöskirjassaan Timo Kerttula (2010, s.164-165) koki aiheelliseksi 

täydentää tätä Pohjolaisen aloittamaa listaa, ja huomauttikin myös 

esimerkiksi ulkoilulain ja merimieslain nojalla asetettujen 

järjestyksenvalvojien olevan aivan samalla tavalla pysyviä - itse asiassa 

katsoen ainoastaan kokoontumislain mukaiset 

järjestyksenvalvontatehtävät perustuslakivaliokunnan kuvailemien 

rajoitusedellytysten kaltaisiksi. Molempien huomautukset 

perustuslakivaliokunnan perustelujen ontuvuudesta tässä yhteydessä ovat 

mielestäni varsin osuvia, sillä kyseisten tehtävien osalta toiminta on usein 

luonteeltaan selkeästi jatkuvaa. 

 

Hallituksen esityksestä laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista 

lausuessaan perustuslakivaliokunta katsoi vartioimisliiketoiminnan olevan 

kokonaisuutena arvioituna kiistattomasti PL:ssä tarkoitettu hallintotehtävä, 

sillä vaikkei ehdotuksessa tarkoitettu vartioimistehtävä ollut valiokunnan 

mukaan määritelty päällekkäiseksi poliisille kuuluvan yleisen järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpitämistehtävän kanssa, oli käytännön tasolla 

päällekkäisyys poliisille kuuluvien tehtävien kanssa silti sen mukaan 

ilmeinen (PeVL 28/2001 vp, s.5). Vartijoiden toimivaltuudet sekä niiden 

ulottautuminen julkisrauhan suojaamiin vartioimisalueisiin vaikuttivat myös 

valiokunnan kantaan kyseisessä asiassa.  
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PL:n tarpeellisuusedellytyksen katsottiin täyttyvän vetoamalla 

yksityisluonteisten turvapalveluiden tarpeeseen poliisia ja muita 

viranomaisia sekä niiden toimintaa täydentävänä. Perusoikeuksien, 

oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten toteutumisesta tässä 

yhteydessä nähtiin voitavan huolehtia sääntelyn tarkkuuden, muun 

asianmukaisuuden sekä asianomaisten henkilöiden sopivuuden ja 

pätevyyden avulla. (PeVL 28/2001 vp, s.5) 

 

Valiokunnan pohtiessa vartioimistoiminnan suhdetta merkittävään julkisen 

vallan käyttöön, se toi ilmi PL:n esitöissä mainitun määrittelyn 

voimakeinoista tai muusta merkittävästä puuttumisesta perusoikeuksiin 

merkittävänä julkisen vallan käyttönä, jonka lisäksi valiokunta mainitsi 

pitävänsä selvänä perustuslain estävän varsinaisen poliisitoiminnan 

yksityistämisen. Se myös tiedosti aikaisemman tulkintakäytäntönsä tähän 

liittyen, samalla mainiten tästä aikaisemmasta linjasta tietoisesti 

poikenneen päätöksen järjestyksenvalvojia käsitelleeseen 

lakiehdotukseen liittyen. Perustusvaliokunta katsoi kuitenkin, ettei 

samaista perustetta voitu kuitenkaan nyt käsillä olleessa yhteydessä 

käyttää, sillä vartijoiden voimankäyttöön sekä toimivaltuuksiin ei sisältynyt 

samanlaista tapauskohtaisuutta ja ajallista rajallisuutta kuin mitä se oli 

nähnyt järjestyksenvalvontatehtäviin sisältyvän. (PeVL 28/2001 vp, s.5-6) 

 

Timo Kerttulan (2010, s.176) takaportin löytämiseksi kuvaamassa 

tilanteessa perustuslakivaliokunta kuitenkin päätyi siihen päätelmään, ettei 

se pitänyt vartijoiden toimivaltuuksia ja voimankäyttöoikeuksia sellaisina, 

että vartioimisliiketoimintaa olisi katsottava merkittävän julkisen vallan 

käyttönä. Tulkinta perustui vartijoiden valtuuksiin, jotka valiokunta katsoi 

olevan periaatteessa samalla tasolla yksityishenkilöiden kanssa – lukuun 

ottamatta vartijan poistamisoikeutta sekä oikeutta tehdä 

turvallisuustarkastus jokamiehen kiinniotto-oikeuden käyttämisen 

yhteydessä - joiden se ei katsonut olevan erityisen olennaisia 

vallankäyttötapoja (PeVL 28/2001 vp, s.6). Kyseinen valiokunnan 

perustelun voitaisiinkin nähdä rajanvedon selkeyttämisen sijasta 
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oikeastaan lisäävän siihen liittyvää epävarmuutta. Raja ei-olennaisen 

vallankäyttötavan ja merkittävän julkisen vallan käytön välillä on ilmeisesti 

jossakin vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien välillä, muttei 

se valiokunnan perusteluista huolimatta juurikaan konkretisoidu millään 

tavalla. 

 

Hallituksen esityksestä järjestyslaiksi lausuessaan perustuslakivaliokunta 

katsoi ehdotuksessa mainittujen järjestyslain mukaisten 

järjestyksenvalvojien osalta kyseessä olevan selkeästi PL:n 124§ 

tarkoitettu julkinen hallintotehtävä. Valiokunta katsoi 

tarpeellisuusedellytyksen täyttyvän, eikä nähnyt ehdotuksessa olevan 

huomautettavaa oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten 

näkökulmasta (PeVL 20/2002 vp, s.2-3). 

 

Valiokunnan pohtiessa sitä, olisiko ehdotuksen mukaisten 

järjestyksenvalvojien suorittamat järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämistehtävät kauppakeskuksissa, liikenneasemilla sekä ja 

joukkoliikenteen kulkuneuvoissa merkittävää julkisen vallan käyttöä, joutui 

se jälleen pohtimaan rajanvetoa uudelta kannalta, sillä tehtävät eivät olleet 

tapauskohtaisia ja ajallisesti rajallisia, eivätkä toimivaltuudet olleet suoraan 

yhteneviä vartijoiden vastaaviin. Valiokunta piti kiistattomana esityksen 

mukaisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen olevan asiallisesti 

ottaen samaan päämäärään tähtäävää toimintaa kuin poliisin tehtäväksi 

määritetyssä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Vaikka 

se tähän liittyen tiedosti käsitetasolla voivan syntyä mielikuvia 

poliisitoiminnan osittaisesta yksityistämisestä, se piti 

valtiosääntöoikeudellisesti arvioituna ratkaisevana tekijänä 

järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia. (PeVL 20/2002 vp, s.4) Kyseisen 

tulkintalinjan voisi nähdä painottavan ennen kaikkea sitä, minkälaisilla 

toimivaltuuksilla yksityiset voivat pitää ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta. 

 

PL:n 124§:ään ja sitä koskevaan tulkintakäytäntöönsä vedoten 

perustuslakivaliokunta katsoi, ettei järjestyksenvalvojilla voinut tässä 
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yhteydessä olla merkittävästi LYTP:n mukaisten vartijoiden 

toimivaltuuksista poikkeavia toimivaltuuksia, sillä merkittävästi niitä 

laajemmat järjestyksenvalvojan toimivaltuudet olisivat valiokunnan 

mukaan tarkoittaneet PL:n vastaista poliisitoiminnan osittaista 

yksityistämistä, jonka se ei katsonut olevan asiallisesti toivottaa 

oikeusvaltiossa. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä JL:n mukaisten 

järjestyksenvalvojien toimivaltuudet määräytyivät JVL:n nojalla siten, ettei 

järjestyksenvalvojilla kuitenkaan ollut JVL 6§:ssä mainittua oikeutta 

pääsyn estämiseen sekä 8§:n oikeutta tarkastaa toimialueelle pyrkivä tai 

siellä oleva metallinilmaisimella tai muulla teknisellä laitteella vaarallisten 

esineiden tai aineiden varalta. Näiden poikkeamien lisäksi 

perustuslakivaliokunta kuitenkin edellytti, että myös JVL:n 7§ 3-4 

momentin mahdollisuus säilöön otosta sekä 7§ 1 momentin 3 kohdan 

mukainen paikalta poistamisvalta tulisi rajata järjestyksenvalvojien 

toimivaltuuksien ulkopuolelle, mikäli lakiehdotus haluttiin käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Näiden lisäksi 

perustuslakivaliokunta vielä huomautti, ettei se pitänyt mahdollisena 

järjestyksenvalvojien oikeuksien eroavan vartijoiden vastaavista 

kiinniottamisvaltuuksien sekä kiinni otetun tarkastuksen osalta. (PeVL 

20/2002 vp, s.5) 

 

Vaikka valiokunnan edellyttämät muutokset huomioitiinkin JVL:n 7§ 3-4 

momentin sekä 7§ 1 momentin 3 kohdan toimivaltuuksien osalta, Timo 

Kerttula (2010, s.186) on huomauttanut voimaan astuneessa laissa JL:n 

mukaisille järjestyksenvalvojille jääneen oikeuden JVL:n 7§ 2 momentin 

mukaiseen kiinniottoon olevan vartijoiden vastaavista toimivaltuuksista 

poikkeava, ja siten perustuslakivaliokunnan lausunnossaan asettamat 

rajat ylittävä. 

 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön voimakeinojen antamiseen 

yksityisille liittyen voidaan nähdä muokkautuneen kyseisten yksityiselle 

turvallisuusalalle keskeisten lakiesitysten yhteydessä. Timo Kerttula (2010, 

s.203) onkin kuvannut valiokunnan järjestyksenvalvojia koskeneen 
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lakiehdotuksen yhteydessä antamaa lausuntoa ja sen seuraamista 

porttien avaamisena voimakeinojen käytön uskomisen yksityisille kannalta 

tarkasteltuna. Tähän liittyen hän on katsonut voitavan myös päätellä 

perustuslakivaliokunnan käytännön ainakin jollain tavoin lieventyneen 

tarkasteltaessa valiokunnan lausuntoja järjestyksenvalvojista annettua 

lakia, yksityistä turvallisuuspalveluista annettua lakia sekä järjestyslakia 

koskeneita esityksiä. (Kerttula 2010, s.203-204) Väittämä on mielestäni 

varsin paikkansapitävä - ainakaan Kaarlo Tuorin (1999 s.928) esittämä 

toivomus perustuslakivaliokunnan hallituksen esityksestä laiksi 

järjestyksenvalvojista yhteydessä antaman lausunnon jäämisestä 

yksittäiseksi kannanotoksi linjaratkaisuksi muodostumisen sijasta ei näytä 

toteutuneen. Rajan ollessa liikkuva on myös jossain määrin hankalaa 

yrittää määrittää sitä, milloin yksityinen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitäminen muuttuisi poliisitoiminnan yksityistämiseksi. Viimeaikaisten 

perustuslakivaliokunnan lausuntojen perusteella näin olisi ainakin 

ilmeisesti silloin, jos järjestyslain mukaisilla järjestyksenvalvojilla olisi 

muiden lakien nojalla asetettavien järjestyksenvalvojien valtuuksia 

vastaavat toimivaltuudet.  

 

3.2 Muu keskeinen rajoittava lainsäädäntö 
 

Perustuslaillisiin perusperiaatteisiin pohjautuvien, julkisten 

hallintotehtävien antamista viranomaistahojen ulkopuolelle rajoittavien 

säännösten lisäksi järjestyslain mukaisen järjestyksenvalvonnan 

rajapuitteiden määrittelemisen kannalta keskeisiä lainkohtia löytyy useista 

yksityistä turvallisuusalaa koskevista säädöksistä. Järjestyslain lisäksi 

toiminnan sääntelyn kannalta keskeisinä lakeina on otettava huomioon 

myös yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki sekä 

järjestyksenvalvojista annettu laki, sillä toiminnasta ei ole onnistuttu 

sääntelemään tyhjentävästi yhdessä laissa. 
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3.2.1 Kielto vastaanottaa toimeksiantoa yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämisestä 
 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista pitää sisällään 9§:n 1 momentissa 

nimenomaisen kiellon yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä 

sisältävän toimeksiannon vastaanottamisesta. Kyseinen säännös on perua 

jo yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakia edeltäneestä 

vartioimisliikelaista (4.3.1983/237), ja jonka tarkoituksena on nähty 

vartioimisliiketoiminnan sekä sen työllistämien vartijoiden käyttämisen 

rajaaminen yksityisen turvallisuuden ylläpitämisen piiriin (HE 69/2001 vp, 

s.55). Tästä kiellosta huolimatta LYTP:n 9§:n 2 momentin mukaan 

vartioimisliikkeet saavat kuitenkin vastaanottaa toimeksiannon 

järjestyksenvalvojista annetussa laissa tarkoitettujen järjestyksenvalvojan 

tehtävien suorittamisesta. 

 

Tässä asiayhteydessä lain perusteluissa on nähty käsitteen "yleinen 

järjestys ja turvallisuus" viittaavan yleiseen järjestykseen sekä yleiseen 

turvallisuuteen (HE 69/2001 vp, s.55). Timo Kerttula (2010, s.135) on 

kuitenkin huomauttanut väitöskirjassaan kyseisen tulkintatavan olevan 

käsitteen yleensä ymmärretystä sisällöstä poikkeava, sillä hänen 

mukaansa sanalla "yleinen" on käsitteessä katsottu perinteisesti viitattavan 

ainoastaan järjestykseen, kun taas turvallisuudella on tässä yhteydessä 

katsottu tarkoitettavan yleensä sekä yleisestä että yksityistä turvallisuutta. 

Kerttulan mukaan muunlainen tulkinta tässä tapauksessa olisi tuskin ollut 

edes mahdollista, sillä käsitteen tulkinnan vakiintuneen linjan 

noudattaminen olisi johtanut tilanteeseen, jossa esimerkiksi omaisuuden 

vartioinnin ja henkilön koskemattomuuden suojaamisen kaltainen 

vartioimisliiketoiminta olisi langennut käsitteen piiriin ollen siten kiellettyä 

toimintaa. 

 

Hallituksen esityksessä tuodaankin tässä yhteydessä yleisen ja yksityisen 

rajanvetoon liittyen esiin PL 22§:n mukainen julkisen vallan velvoite 

perusoikeuksien sekä ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisesta, johon 
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nähdään kuuluvan ainakin esimerkiksi katurauhatyyppinen yleinen 

järjestys ja turvallisuus. Lain perustelujen mukaan rajaa vedettäessä 

huomioitavia seikkoja olisivat muun muassa se, onko kyseessä yleinen vai 

yksityinen paikka sekä kohdistuuko vaara ennalta määrittelemättömään 

joukkoon vaiko määrättyyn kohteeseen. Vartijat voisivat siten siis 

perustelujen mukaan suorittaa vartioimistehtäviä sisältäviä toimeksiantoja 

myös yleisenä paikkana pidettävässä kohteessa, mutta LYTP:n 9§ 1 

momentin kiellon kiertäminen naamioimalla järjestyksenpitotehtävä 

esimerkiksi ennalta määräämättömän asiakasjoukon suojelemiseksi 

ravintolassa tai kauppakeskuksessa ei olisi sen mukaan sallittua. (HE 

69/2001 vp, s.55) 

 

Rangaistukseksi kyseisen kiellon rikkomisesta on määritelty rikoslain 

(19.12.1889/39) 17 luvun 6a§:n mukaan LYTP:N 9§:n 1 momentissa 

tarkoitetun toimeksiannon vastaanottajalle tuomittavaksi sakko tai 

vankeutta enintään kuusi kuukautta. Timo Kerttula (2010, s.135) on 

esittänyt, että tätä kriminalisointia voidaan kuitenkin pitää sikäli 

ongelmallisena, että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden epämääräisyys 

käsitteenä tekee hänen mukaansa siten koko säännöksestä 

epämääräisen. Kiellon kannalta on myös sinänsä mielenkiintoista, että 

myöhemmin järjestyslakia valmisteltaessa kyseisen lain esitöissä 

tiedostettiin vartioimisliikkeiden ja näiden palveluksessa olevien vartijoiden 

suorittaneen tehtäviä, joissa ei tosiasiallisesti ollut kysymys omaisuuden 

vartioinnista tai henkilön koskemattomuuden suojaamisesta vaan yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä (HE 20/2002 vp, s.9). 

Järjestyksenvalvojien asettamisen mahdollistamista esimerkiksi 

liikenneasemille ja kauppakeskuksiin perusteltiinkin tällöin muun muassa 

juuri sillä, että se tosiasiallisesti selkeyttäisi silloin vallinnutta tilannetta ja 

poistaisi tarpeen vartijoiden käyttämisen niin kutsutuissa 

järjestyksenpitoluonteisissa tehtävissä (HE 20/2002 vp, s.57). Hieman 

myöhemmin säädetyn järjestyslain esitöiden perusteella välittyykin 

vaikutelma siitä, ettei LYTP:n nimenomainen ja varsin selkeämuotoinen 

kielto ollut tosiasiallisesti toiminut ainakaan absoluuttisen merkittävänä 
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rajanvedon määrittäjänä edes ennen järjestyslain säätämistä. 

Mielenkiintoista olisi myös tietää, onko – ja missä määrin – kyseistä kieltoa 

rikkoneita vartioimisliikkeitä koskaan rangaistu laissa mainitun kaltaisen 

toimeksiannon vastaanottamisesta.  

 

Tämän lisäksi LYTP:n 9§ 1 momentin kiellon merkittävyyttä laskee ennen 

kaikkea kuitenkin Timo Kerttulan mukaan sitä heti seuraava LYTP:n 9§ 2 

momentti, joka sallii yksityisille vartioimisliikkeille JVL:ssä tarkoitettujen 

järjestyksenvalvojatoimeksiantojen vastaanottamisen (Kerttula 2010, 

s.137). JVL:n mukaan järjestyksenvalvojia voidaan asettaa ylläpitämään 

järjestystä ja turvallisuutta kokoontumislain (22.4.1999/530), ulkoilulain 

(13.7.1973/606), merityösopimuslain (17.6.2011/756), majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta annetun lain (28.4.2006/308) sekä JL:n nojalla. 

Täten mahdollisia sijoituskohteita vartioimisliikkeiden järjestyksenvalvojille 

ovat yleiset kokoukset sekä yleisötilaisuudet, leirintäalueet, matkustaja-

alukset, majoitus- ja ravitsemisliikkeet sekä terveyden- tai sosiaalihuollon 

toimipisteet, kansaneläkelaitoksen toimipisteet, työvoima- ja 

elinkeinotoimistot, kauppakeskukset, liikenneasemat, satamat, lentopaikat 

ja joukkoliikenteen kulkuneuvot. Esimerkiksi Timo Kerttula (2010, s.137) 

onkin nähnyt vartioimisliikkeiden voivan tosiasiallisesti ylläpitää yleistä 

järjestystä ja turvallisuutta kyseisten järjestyksenvalvontatehtävien 

muodossa. Vaikka JVL:ssä ei mainitakaan näihin tehtäviin liittyen "yleistä" 

järjestystä ja turvallisuutta – varmastikin osittain juuri LYTP:n kiellosta ja 

poliisin keskeisestä toimenkuvasta johtuen - on tehtäviä kieltämättä 

hankalaa yrittää nähdä vain jotenkin yleisestä järjestyksestä erillistä 

yksityistä järjestyksen ylläpitoa sisältävinä. 

 

Vaikka Kerttula (2010, s.137-138) nostaakin väitöskirjassaan esiin 

kysymyksiä kiellon merkityksestä ja sen tarpeellisuudesta, tunnustaa hän 

silti olevansa taipuvainen näkemään kyseisen kiellon säilyttämisen 

tarpeellisena. Tätä hän perustelee sillä, että koska LYTP:ssä ei muilta osin 

ole rajoitettu vartioimisliikkeiden varsinaisiin vartioimistehtäviin 

kuulumattomia muita tehtäviä, joita ne voivat näiden ohella myös ottaa 
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hoitaakseen, olisi riski järjestyshäiriötehtävien hoitamisesta 

jokamiehenoikeuksiin turvautuen tällöin huomattava. Tästä huolimatta 

säännöksen tosiasiallista painoarvoa ja sisällytystä LYTP:iin 

turvallisuusalan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä - ainakin 

nimenomaisessa muodossaan - on hankalaa nähdä ainakaan täysin 

onnistuneena otettaessa huomioon yksityisen yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämisen todellinen kehitys 2000-luvulla, sillä kielto ja 

siihen kytkeytyvä rangaistusuhka eivät juurikaan näyttäneet pidättelevän 

vartijoiden käyttämistä myös ns. järjestyksenpitoluonteisten tehtävien 

suorittamiseen. 

 

3.2.2 Järjestyksenvalvojista annettu laki 
 

Järjestyksenvalvojista annettu laki toimii järjestyksenvalvojia koskevana 

perussäädöksenä.  Muun muassa Timo Kerttula (2010, s.100) on kuitenkin 

huomauttanut, että toisin kuin esimerkiksi vartioimisliiketoiminnan 

perussäädöksessä LYTP:ssä, jossa vartijoiden asemasta on säännelty 

tyhjentävästi, järjestyksenvalvojien kannalta keskeisessä JVL:ssä ei 

tällaiseen asetelmaan ole päästy. Tilanne johtuu siitä, että vaikka 

järjestyksenvalvojista annetussa laissa määritellään muun muassa 

järjestyksenvalvojien tehtäviä ja toimivaltuuksia, ei siinä määritellä 

esimerkiksi niitä tilaisuuksia tai alueita, joihin järjestyksenvalvojia voidaan 

asettaa ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta, vaan näiden osalta 

kyseisessä laissa on päätytty viittaamaan muihin erityislakeihin. 

 

Siten JVL:n järjestyksenvalvojan tehtävää ja toimialuetta käsittelevän 2§:n 

1 momentin mukaan järjestyksenvalvojan tehtäviä suoritetaan siinä 

paikassa, jonne järjestyksenvalvoja on JVL:n 1§ 1 momentissa mainitun 

säädöksen nojalla asetettu järjestyksenvalvojaksi. Kyseisessä, 

soveltamisalaa määrittelevässä JVL:n 1§:ssä luetellut säädökset, joiden 

perusteella asetettujen järjestyksenvalvojien velvollisuuksista ja 

valtuuksista JVL:ssä säädetään, taas ovat: kokoontumislaki, ulkoilulaki, 

merityösopimuslaki, järjestyslaki sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
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annettu laki. Kyseisten JVL:ssä viitattujen säädösten nojalla 

järjestyksenvalvojia voidaankin siten tätä nykyä asettaa kokouksiin ja 

yleisötilaisuuksiin, leirintäalueille, matkustaja-aluksille, majoitus- 

ravitsemisliikkeisiin, terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteisiin, 

kansaneläkelaitoksen toimipisteisiin, työvoima- ja elinkeinotoimistoihin, 

kauppakeskuksiin, liikenneasemille, satamiin, lentopaikoille sekä 

joukkoliikenteen kulkuneuvoihin. 

 

Kyseisten lakien lisäksi järjestyksenvalvontatoimintaan kytkeytyy kuitenkin 

vielä JL:n mukaisen järjestyksenvalvontatoiminnan johdosta myös LYTP 

sekä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettu laki (11.5.1979/469). 

Tämä johtuu siitä, että JL:n 22§ mainittuihin sijoituskohteisiin voidaan 

asettaa JL:n 23§ 1 momentin mukaan ainoastaan vartioimisliikkeen 

palveluksessa olevia järjestyksenvalvojia, joilla on tämän lisäksi oltava 

sekä järjestyksenvalvojaksi että vartijaksi hyväksyminen voimassa. 

Kyseessä oleviin järjestyksenvalvontatehtäviin tulee myös soveltaa JL 

23§:n 3 momentin mukaan LYTP:n säännöksiä hyvästä vartioimistavasta, 

tapahtumailmoituksen ja toimintaohjeiden laatimisesta, 

voimankäyttövälineistä ja niiden kantamisesta sekä viranomaisten 

tietojensaantioikeudesta. Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettu laki 

taas kytkeytyy kokonaisuuteen siten, että sen 6a§:ssä säännellään JL:n 

mukaisen järjestyksenvalvojan käyttämisestä matkalippujen tarkastuksen 

avustamisessa. 

 

Näiden seikkojen lisäksi Timo Kerttula (2010, s.101) on nostanut 

väitöskirjassaan esiin sen seikan JVL:stä, ettei siinä oikeastaan ole 

säännelty tyhjentävästi edes järjestyksenvalvojien oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Matkalippujen tarkastuksia avustavien 

järjestyksenvalvojien erityissääntelyn lisäksi hän huomauttaa 

kokoontumislain 22§:n 1 momentin oikeudesta yleisötilaisuuden 

estämiseen, keskeyttämiseen tai päättymään määräämiseen 

järjestyksenvalvojan toimesta. Tämän lisäksi JL:n mukaisten 

järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien pohjana toimivista, JVL:stä 
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johdetuista viittaussäännöksistä huolimatta JL:n 23§ 2 momentissa 

kuitenkin säädetään, mitkä JVL:n järjestyksenvalvojista annetut 

toimivaltuudet eivät koske JL:n mukaisia järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitotehtäviä suorittavia järjestyksenvalvojia. 

 

Järjestyksenvalvojia koskevaa nykylainsäädäntöä onkin kuvailtu varsin 

sekavana ja selkeytystä kaipaavana. Esimerkiksi Kerttula (2010, s.101) on 

arvostellut järjestyksenvalvojista annettua lakia siitä, ettei sitä lukeva saa 

kokonaiskuvaa tilanteesta järjestyksenvalvojia koskevan sääntelyn olevan 

tosiasiallisesti pirstaloitunut pitkin useampia säädöksiä. Hän on 

kutsunutkin vallitsevaa säädöstilannetta oikeuspoliittisesti tarkasteltuna 

"varsin epätyydyttävänä", ja pitää tilannetta muun muassa tavallisten 

kansalaisten kannalta katsottuna vaikeaselkoisena esimerkiksi 

kahdenlaisista eri järjestyksenvalvojista johtuen. Myös useat muut tahot 

ovat ilmaisseet samansuuntaisia mielipiteitä alan lainsäädännön 

nykytilasta. Sisäasiainministeriölle tehdyssä selvitystyössä yksityisestä 

turvallisuusalasta Anna-Kaisa Heinämäki (2009 s.130) kuvaa 

vartioimisliike- ja järjestyksenvalvontatoiminnan muodostaman 

kokonaisuuden olevan varsin hajanainen päällekkäisen sääntelyn, 

tehtävien, toimialueiden ja toimivaltuuksien johdosta. Yksityisen turva-alan 

sääntelyn toimivuutta käsittelevässä julkaisussaan Jyri Paasonen (2013 

s.15) on pitänyt ongelmallisena toimivaltuuksien hajanaisuutta ja 

kaksijakoisuutta. Myös apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on kutsunut 

yksityistä turvallisuusalaa käsittelevässä ratkaisussaan 4402/2/10 erittäin 

keskeiseksi alan lainsäädännön selkeyttämistä, sillä hän sanoo saamansa 

selvityksen viitanneen vahvasti siihen, että kansalaisnäkökulman lisäksi 

voimassa olevat säännökset eivät olisi alan toimijoidenkaan perspektiivistä 

riittävän selkeitä (EOAK 4402 s.6). 

 

Esitettyihin mielipiteisiin on hankalaa olla yhtymättä, sääntelyä on vaikeaa 

nähdä kauttaaltaan johdonmukaisena ja jo mediankin jatkuvasti 

kompuroidessa vartijoiden sekä kahdenlaisilla toimivaltuuksilla toimivien 

järjestyksenvalvojien välillä, ei tilanteen kuvaileminen esimerkiksi 
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tavallisten kansalaisten kannalta vaikeaselkoisena tunnu lainkaan 

liioitellulta. Erityisen huolestuttavaa on apulaisoikeusasiamies Jussi 

Pajuojan esiin nostama mahdollisuus siitä, ettei nykysäädäntö ole riittävän 

selkeästi hahmotettavaa edes alan toimijoille. Varaa parantaa siis ainakin 

näyttää riittävän. 

 

3.2.3 Järjestyksenvalvojan asettaminen järjestyslain mukaan 
 

Kuten tässä vaiheessa on jo jossain määrin käynyt ilmi, ovat järjestyslain 

nojalla asetetut järjestyksenvalvojat tietyissä määrin omalaatuisessa 

asemassa muiden JVL:ssä mainittujen lakien mukaan asetettuihin 

järjestyksenvalvojiin verrattuna. 

 

Ensinnäkin JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien asettaminen siinä 

määriteltyihin mahdollisiin sijoituskohteisiin poikkeaa muiden lakien nojalla 

asetettavista järjestyksenvalvojista siinä, että järjestyksenvalvojien 

asettamista varten on haettava siihen lupaa paikalliselta poliisilta. 

Luvanhakijan on tähän liittyen esitettävä lupa-anomuksessaan perusteltu 

syy järjestyksenvalvojien asettamiseksi, jonka lisäksi JL:n 22§:n 1 

momentissa edellytetään sitä, ettei järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämisen järjestäminen kohteessa olisi muulla tavalla 

tarkoituksenmukaista. Järjestyslain esitöissä luvanhakijan kannalta 

perusteltuna syynä järjestyksenvalvojien asettamiselle annetaan joitakin 

esimerkkejä: ainakin vilkkaat alueet, joilla on huomattavissa määrin 

kauppaliikkeitä sekä muuta elinkeinotoimintaa ja siten myös runsaasti 

ihmisiä, nähdään mahdollisena perusteltavana syynä lupa-anomuksen 

kannalta. Myös tietyllä alueella tapahtuneet rikokset tai järjestyshäiriöt 

sekä niiden lisääntyvät määrät todetaan esityksessä yhtä lailla 

mahdollisena syynä. Näiden syiden lisäksi lupaharkinnassa tulisi myös lain 

perustelujen mukaan ottaa huomioon poliisin omat tosiasialliset 

mahdollisuudet alueen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamiseen sekä 

mahdollisten rikoksien ja järjestyshäiriöiden ehkäisemiseen (HE 20/2002 

vp, s.47).  JL:n 22 §:n 2 momentin mukaan järjestyksenvalvojien 
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asettamiseen annetun luvan voimassaoloaika on enintään viisi vuotta, 

jonka lisäksi siinä todetaan lupaan voitavan liittää järjestyksenvalvojien 

koulutukseen, voimankäyttövälineiden kantamiseen, toimialueeseen sekä 

sijoitteluun ja lukumäärään liittyviä ehtoja. Luvan myöntänyt poliisilaitos voi 

myös JL 22§ 3 momentin nojalla tarvittaessa peruuttaa tai muuttaa luvan 

ehtoja tai voimassaoloaikaa sellaisten muutosten johdosta, joilla on 

olennaisia vaikutuksia toimialueen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiselle. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen keskusta-alueen 

lupiin järjestyksenvalvojien asettamisesta väitöskirjassaan tutustunut 

Kerttula (2010, s.112) mainitsee, ettei keskustan poliisialue ollut vielä 

vuoteen 2008 mennessä järjestyslain voimaan astumisesta laskien 

hylännyt yhtään sille tullutta lupahakemusta. Perustelut puoltaville 

päätöksille ovat hänen mukaansa tehty aina samalla tavalla hakemusten 

sisällöstä huolimatta, eikä lupapäätöksistä hänen mukaansa myöskään 

ollut ilmennyt, että poliisi olisi arvioinut omia mahdollisuuksiaan 

järjestyksenpitoon liittyen alueella, jonka johdosta Kerttula katsoikin 

tilanteen ainakin vaikuttavan siltä, ettei lupamenettely toteutunut ainakaan 

täysin lain perusteluissa esitetyn kaltaisena lupia myönnettäessä 

kategorisesti ilman erityisperusteluja tai -ehtoja kaikille niitä hakeneille 

(Kerttula 2010, s.112-113). 

 

Myös muista JVL:ssä mainituista laeista - joiden nojalla 

järjestyksenvalvojia voidaan asettaa - poiketen JL:n 23§:n 1 momentissa 

säädetään siinä tarkoitettujen järjestyksenvalvontatehtäviin liittyvien 

toimeksiantojen vastaanottamisen ja suorittamisen olevan mahdollista 

ainoastaan LYTP:ssä tarkoitettujen vartioimisliikkeiden toimesta. Tämän 

lisäksi samaisessa momentissa edellytetään myös 

järjestyksenvalvontatehtäviä suorittavan järjestyksenvalvojan olevan 

vartioimisliikkeen palveluksessa, ja jonka hyväksymisen sekä 

järjestyksenvalvojaksi että vartijaksi on oltava voimassa. Timo Kerttula 

(2010, s.111) on arvostellut tätä JL:n 23§:n 1 momentin sanamuotoa ja 

pitänyt sitä osittain epäonnistuneena nähdessään sen mukaan 

vartioimisliikkeiden monopoliaseman koskevan ainoastaan 
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järjestyksenvalvontatehtäviin liittyvien toimeksiantojen vastaanottamista, 

joka siten jättäisi avoimeksi kysymyksen järjestyksenvalvontatehtävien 

mahdollisesta hoitamisesta suoraan paikan tai kulkuneuvon haltijaan 

työsuhteessa olevilla järjestyksenvalvojilla, joka on mahdollista muiden 

lakien nojalla asetetuiden järjestyksenvalvojien ollessa kyseessä. Hän 

kuitenkin katsoo lain perustelujen sekä JL:n 23§:n 1 momentissa mainitun, 

järjestyksenvalvojalta edellytetyn palvelusuhteen vartioimisliikkeeseen 

vahvasti viittaavan siihen, että sääntelyn tarkoituksena on ollut 

mahdollistaa kyseisten järjestyksenvalvontatehtävien hoitaminen 

ainoastaan vartioimisliikkeiden toimesta (Kerttula 2010, s.111). Kyseinen 

olettamus on mielestäni varsin rationaalinen ja linjassa lain sekä sen 

esitöiden kanssa. 

 

JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien mahdolliset sijoituspaikat ovat 

määritelty JL 22§ 1 momentissa järjestyksenvalvojan asettamisesta: 

"Terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteen, Kansaneläkelaitoksen 

toimipisteen, työvoima- ja elinkeinotoimiston, kauppakeskuksen, 

liikenneaseman, sataman tai lentopaikan sijaintipaikan taikka kulkuneuvon 

lähtöpaikan poliisilaitos voi paikan tai kulkuneuvon ylläpitäjän tai haltijan 

hakemuksesta antaa luvan asettaa terveyden- tai sosiaalihuollon 

toimipisteeseen, Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen, työvoima- ja 

elinkeinotoimistoon, kauppakeskukseen, liikenneasemalle, satamaan, 

lentopaikkaan tai joukkoliikenteen kulkuneuvoon järjestyksenvalvojista 

annetussa laissa (533/1999) tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään 

poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna järjestystä ja turvallisuutta, jos 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ei muulla tavalla ole 

tarkoituksenmukaista sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sitä 

perustellusta syystä edellyttää. Järjestyksenvalvojien asettamiseen 

oikeuttavassa luvassa järjestyksenvalvojien toimialue on rajattava siinä 

tarkoitettujen paikkojen alueelle taikka kulkuneuvoon ja tarvittaessa niiden 

välittömään läheisyyteen. Sosiaalihuollon toimipisteellä ei tarkoiteta 

koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia." 
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Alun perin kauppakeskukset, liikenneasemat ja joukkoliikenteen 

kulkuneuvot sekä tarvittaessa niiden välittömän läheisyyden sisältänyt 

säännös päätyi nykyiseen muotoonsa turvallisuusalaa koskevan 

lainsäädännön uudistamishankkeen ensimmäiseen osaan kuuluvien 

lakiuudistusten astuessa voimaan loppuvuodesta 2010. 

 

Järjestyslain 2§:ssä säädetään yleisen paikan määritelmistä. Sen 

ensimmäisen kohdan mukaan yleisellä paikalla tarkoitetaan laissa sekä: 

 

a) "tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, 

vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön 

käytettävissä;" 

 

että: 

 

b) "rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, 

kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, 

liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin 

tilaisuuden aikana tai muutoin;" 

 

HE:stä laiksi perusteluissa kyseisiä määritelmiä on avattu vielä hieman 

tarkemmin. 1a kohdassa mainitun kaltaisia yleisiä paikkoja luonnehditaan 

avoimessa tilassa oleviksi alueiksi, joille voi päästä joutumatta kulkemaan 

oven tai portin kautta. Tyypilliseksi tämäntyylisiksi yleisiksi paikoiksi 

luetellaan 1a kohdassa jo mainittujen lisäksi kevyen liikenteen väylät, 

yleiseen käyttöön tarkoitetut parkkipaikat, aukiot, ulkoilureitit, leirintäalueet 

sekä yleisessä käytössä olevat vesialueet. 1b kohdan mukaisia yleisiä 

paikkoja kuvataan sellaisiksi rakennuksiksi tai vastaaviksi paikoiksi, joissa 

on aitaus, seinät tai katto, sekä yleensä kulkupaikkana toimiva portti tai 

ovi. Kyseisenlaiset yleiset paikat voivat myös olla yleisöltä suljettuja 

esimerkiksi öisin tai silloin, kun niitä ei käytetä tapahtumien tai 

yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Näihin nähdään perustelujen mukaan 

lukeutuvan muun muassa: pankkisalit, liikehuoneet, yleiset käymälät, 
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elokuvateatterit, pysäköintitalot jne. Pääsy voi perustelujen mukaan 

edellyttää myös esimerkiksi tiettyä ikää, pääsylipun lunastamista tai tietyin 

edellytyksin kulkukorttia (kortti oltava etukäteen rajoittamattoman 

henkilöpiirin saatavilla). Ratkaisevana tekijänä perusteluissa kuitenkin 

pidetään sitä, että kuka tahansa on oikeutettu sisäänpääsyyn alueelle. 

Kokoontumislain mukaisen yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen 

toimeenpanopaikan nähdään lain perusteluissa myös olevan yleinen 

paikka. HE:n perusteluissa tarkennetaan vielä tämän lisäksi kotirauhan 

suojaamien paikkojen jäävän yleisten paikkojen ulkopuolelle. Näitä ovat 

rikoslain (19.12.1889/39) 24 luvun 11§:n mukaan: "asunnot, loma-asunnot 

ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, 

asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja 

asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine 

rakennuksineen." Myöskään kaikki paikat, jotka eivät lukeudu kotirauhan 

piiriin, eivät ole perustelujen mukaan automaattisesti yleisiä paikkoja. Siten 

esimerkiksi asumiseen tarkoittamattomat rakennukset kuten ladot ja 

varastokopit eivät ole yleisiä paikkoja, vaikkeivät ne kuulukaan kotirauhan 

piiriin. (HE 20/2002 vp, s.32) 

 

Laissa tai sen esitöissä ei ole määritelty tai tehty eroa julkisen ja 

puolijulkisen tilan välille, vaikka puolijulkisen tilan käsite nouseekin usein 

esiin kaupunkitilaa ja sen kehitystä käsittelevässä kirjallisuudessa. Kerttula 

(2010, s.45) onkin huomauttanut puolijulkisen tilan olevan käsitteenä 

juridisesti pohjaton lainsäädännön rakentuessa voimakkaasti yksityisen ja 

julkisen kahtiajaolle. Tämän tutkielman kontekstissa julkisella 

kaupunkitilalla kuitenkin viitataan JL:n 2§ 1a kohdan mukaisiin, avoimessa 

tilassa sijaitseviin yleisiin paikkoihin, jotka ovat käytännössä katsoen 

jatkuvasti ihmisten käytettävissä. JL:n 2§ 1b kohdan mukaiset yleiset 

paikat taas nähdään "puolijulkisen tilan" kaltaisina, sillä vaikka kuka 

tahansa on lähtökohtaisesti oikeutettu niillekin sisäänpääsyyn, voivat ne 

olla siltä osin ajallisesti rajoitettuja tai edellyttää lain perusteluissa esiin 

tuodun kaltaisia muita edellytyksiä siihen liittyen. 
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Näihin seikkoihin liittyen voidaan myös havaita JL 22§:n 1 momentissa 

mainittujen järjestyksenvalvojien mahdollisten sijoituskohteiden olevan 

kaikkien JL 2§ 1b kohdan mukaisia yleisiä paikkoja, joille pääsy voi 

sisältää tietynlaisia edellytyksiä tai olla ajallisesti rajoitettu. Tähän liittyen 

lain perusteluissa kyseisen luettelon sanotaan olevan tyhjentävä, jonka 

johdosta JL:n mukaisia järjestyksenvalvojia ei siis tulisi perustelujen 

mukaan voida sijoittaa muihin paikkoihin, kuten esimerkiksi toreille tai 

puistoihin (HE 20/2002 vp, s.47). Esimerkkeinä ei-mahdollisista 

sijoituskohteista lain perusteluissa onkin siis nimenomaisesti mainittu juuri 

JL 2§ 1a kohtaan sisältyviä, rajoittamattomasti yleisön käytettävissä olevia 

paikkoja. Yksistään lain ja sen perustelujen mukaan saattaisikin siten siis 

saada varsin yksiselitteisen käsityksen siitä, ettei järjestyslain mukaisten 

järjestyksenvalvojien asettaminen toritilaan olisi mahdollista. Säädöksen 

tulkinnasta käytännössä kuitenkin lisää seuraavaksi. 
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4 Järjestyksenvalvojien asettamisen rajat 
järjestyslain mukaan ja Tallinnanaukion kokeilu 
 

4.1 Taustaa 
 

Monien mielestä epäsiistiksi ja turvattomaksi koetulla Helsingin 

Itäkeskuksen Tallinnanaukiolla polkaistiin 14. heinäkuuta 2010 käyntiin 

kokeilu, jossa Helsingin poliisilaitoksen itäinen poliisipiiri antoi 

Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle luvan asettaa kauppakeskuksen 

järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtineen Turvatiimin 

järjestyksenvalvojia suorittamaan toimeksiantoonsa liittyviä järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämistehtäviä myös kauppakeskuksen vieressä 

sijaitsevan, kaupungille kuuluneen julkisen toritilan puolelle. Bold et al. 

(2013, s.169) mukaan kyseessä oli siten siis ensimmäinen kerta, kun 

Suomessa on annettu toimivaltuuksia yksityiselle turva-alan yritykselle 

järjestyksen ja turvallisuuden tuottamiseen julkisen kaupunkitilan puolella 

vastaavanlaisella tavalla. Vaikkei järjestyslaissa ole nimenomaisesti 

määritelty ”julkista kaupunkitilaa” käsitteenä, pidän erittäin 

todennäköisenä, että tässä yhteydessä ”julkisella kaupunkitilalla” Bold et 

al. ovat varmastikin tarkoittaneet juuri JL 2§:n 1a kohdan mukaisia, 

käytännössä katsoen rajoittamattomasti ihmisten käytössä olevia yleisiä 

paikkoja, kuten esimerkiksi toreja ja puistoja. (Poliisi 2010; Turvatiimi 

2010) 

 

Ratkaisuaan poliisi perusteli tiedotteessaan muun muassa Helsingin 

poliisilaitoksen, Helsingin kaupungin sekä sisäisen turvallisuuden 

ohjelman yleisten paikkojen järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseen 

tähtäävillä tavoitteilla sekä sillä, että pysyvän ja hyvän järjestyksen tason 

saavuttaminen alueella olisi edellyttänyt jatkuvaa valvontaa, johon poliisilla 

ei rajallisten voimavarojensa johdosta ollut yksinään tosiasiallisia 
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mahdollisuuksia. Annetun myönteisen päätöksen lupaehtojen mukaan 

järjestyksenvalvontatoiminnan lisäksi vartioimisliikkeen 

järjestyksenvalvojien tuli kuitenkin myös avustaa poliisia alueella 

toistuvasti oleskelevien ongelmahenkilöiden kartoittamiseksi ja näiden 

saattamiseksi yhteiskunnan tukipalvelujen piiriin. (Poliisi 2010; Helsingin 

Sanomat 2010) 

 

Tällä poliisin, kaupungin ja yksityisen turvallisuusalan yhteistyöllä oli 

tarkoituksena saada vihdoinkin jo yli kymmenkunta vuotta jatkunut tilanne 

rauhoittumaan ja lisätä alueen turvallisuutta sekä viihtyvyyttä. Samalla 

itäinen poliisipiiri katsoi aiheelliseksi perustaa myös Tallinnanaukion 

järjestyksen ja turvallisuuden seuranta- ja kehittämistyöryhmän, johon se 

kutsui edustajat Helsingin kaupungilta, Itäkeskuksen kauppakeskukselta 

sekä itse järjestyksenvalvonnasta vastanneelta vartioimisliikkeeltä. (Poliisi 

2010; Yle 2010) 

 

Kokeilu ei myöskään ollut ainoastaan itäistä poliisipiiriä ja paikallista 

ostoskeskusta sekä sen turvallisuuspalveluista huolehtinutta 

vartioimisliikettä koskettanut asia, sillä VTT:n turvalliset 

kaupunkiympäristöt -tutkimuksen mukaan idean taustavoimissa oli 

vaikuttamassa myös Helsingin vaikutusvaltaisia ja johtavia poliitikkoja, 

kuten ylipormestari ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, jotka halusivat 

tarjota tukensa Tallinnanaukion tilanteen ratkaisemiseksi (Boldt et al. 

2013, s.169). Kyseiset seikat viittaavat siihen, että kyseisen ratkaisun 

työstäminen on ollut monia eri tahoja kiinnostava hanke. 

 

Tapauksesta mielenkiintoisen tekee kuitenkin juuri se, että se oli 

ensimmäinen laatuaan – ja ensimmäinen laatuaan se oli siitä syystä, ettei 

aikaisemmin oltu katsottu voimassa olevan lainsäädännön ja sen 

tulkitsemisen perusteella juurikaan mahdollisena yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämistä esimerkkikohteen kaltaisilla julkisilla paikoilla 

yksityisten vartioimisliikkeiden järjestyksenvalvojien toimesta. Seuraavaksi 

käsitelläänkin mihin pohjaten ja miten aikaisemmista tulkinnoista poiketen 
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poliisi teki päätöksensä antaessaan luvan yksityiseen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseen julkisen toritilan puolella. 

 

4.2 Järjestyslain ja välittömän läheisyyden tulkinnalliset 
eroavaisuudet Tallinnanaukion kokeiluun liittyen 
 

Perustuslain 2 §:n pykälän edellyttäessä julkisen vallan käyttämisen 

perustumista lakiin ja samaisen lain 124 §:n määritellessä rajoituksia lain 

tai lain nojalla tapahtuvalle julkisten hallintotehtävien antamiselle muulle 

kuin viranomaistaholle on siten siis selvää, että poliisin on täytynyt 

perustaa tekemänsä päätös julkisessa tilassa tapahtuvan yksityisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen sallimisesta voimassa olevaan 

lainsäädäntöön. 

 

Järjestyslaki mahdollistaa tietyin edellytyksin luvanvaraisen 

järjestyksenvalvojien asettamisen laissa tyhjentävästi lueteltuihin 

paikkoihin. JL 22§:n mukaan järjestyksenvalvojien toimialue voidaan 

säännöksessä luetellun mukaisen kohteen lisäksi ulottaa tarvittaessa 

koskemaan myös sen välitöntä läheisyyttä. Säännöksen varsinaisista, 

tyhjentävästi määritellyistä asettamispaikoista poiketen välitön läheisyys 

on käsitteenä varsin avoin, eikä sitä ole lähtökohtaisesti määritelty 

eksaktisti, vaan kyseisen termin osalta sovelletaan usein tapauskohtaista 

harkintaa. Tätä voidaan pitää haastavana säännöksen täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden kannalta, kuten seuraavaksi läpikäytävistä eri tahojen 

tulkinnoista käy ilmi. 

 

4.2.1 Poliisin tulkinta järjestyslaista Tallinnanaukion kokeilun 
yhteydessä 
 

Uuden, vuonna 2003 voimaan astuneen järjestyslain myötä oli siis 

mahdollistettu poliisia tai rajavartiolaitosta avustava, luvanvarainen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen yksityisten vartioimisliikkeiden 

järjestyksenvalvojien toimesta kauppakeskuksilla, liikenneasemilla, sekä 
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joukkoliikenteen kulkuneuvoissa niillä edellytyksillä, ettei alueen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen olisi muulla tavalla 

tarkoituksenmukaista sekä että järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen 

sitä perustellusta syystä edellyttäisi. Tämän lisäksi kyseisessä lain 22 § 

vaadittiin, että järjestyksenvalvojien toimialue tulisi rajata itse kohteeseen 

sekä tarvittaessa sen välittömään läheisyyteen. 

 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston vuoden 2008 marraskuussa 

asettaman yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädäntöhankkeen 

ensimmäisen vaiheen myötä päätyttiin säätämään muun muassa laista 

järjestyslain muuttamisesta (20.8.2010/723), jonka johdosta järjestyslain 

mukaisten järjestyksenvalvojien mahdollisia sijoituskohteita kasvatettiin 

huomattavasti sisällyttämällä listaukseen myös:  

 

Terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteet 

Kansaneläkelaitoksen toimipisteet, 

Työvoima- ja elinkeinotoimistot 

Satamat 

Lentopaikan sijaintipaikat 

 

Näistäkään uudistuksen mukanaan tuomista uusista mahdollisista 

asettamiskohteista huolimatta ei järjestyslain kohdeluetteloon tullut 

minkäänlaista suoraa mainintaa mahdollisuudesta järjestyksenvalvojien 

sijoittamiseen toritilan kaltaisen julkisen kaupunkitilan puolelle. On myös 

syytä huomata, että kaikki uudet asettamispaikat ovat edelleen ainoastaan 

JL 2§ 1b kohdassa määritellyn kaltaisia yleisiä paikkoja, jotka ovat yleisön 

käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin. Tukenaan 

Helsingin uuden apulaispoliisipäällikön linjaukset itäisen poliisipiirin johtaja 

myönsi kuitenkin Tallinnanaukion toimialueena käsittävän 

järjestyksenvalvontaluvan viereisen kauppakeskuksen järjestyksestä ja 

turvallisuudesta huolehtineelle vartioimisliikkeelle, täten mahdollistaen 

vastaavien järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtävien suorittamisen 

myös Helsingin kaupungille kuuluvan julkisen toritilan puolella (Boldt et al. 
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2013, s.169). Kyseisessä tapauksessa siten siis tulkittiin 

kauppakeskuksen viereisen toritilan lukeutuvan sen välittömän 

läheisyyden piiriin, joka voidaan sisällyttää JL 22§ mukaan 

asettamispaikan järjestyksenvalvojien toimialueeseen 

tarpeellisuusedellytyksen täyttyessä. 

 

Tallinnanaukion vakiutuneeseen käyskentelijäkuntaan kuuluneet 

sosiaalisesti syrjäytyneet, päihdeongelmaiset sekä rikoksiin taipuvaiset 

yksilöt nähtiinkin poliisin kannalta kansalaisten hyvinvointia uhkaavana 

turvallisuusongelmana (Boldt et al. 2013, s.171). Poliisin toiminnan takana 

vaikuttaneeksi intressiksi Boldt et al. (2013, s.171) mainitsevatkin yleisen 

edun periaatteen aukiolla tapahtuneen elämöinnin aiheuttaessa sekä 

yksilötason huolia turvallisuudesta että yleistä julkista haittaa. Edeltä 

mainittujen seikkojen lisäksi Jorma Palovaaran toimittaman Helsingin 

Sanomien artikkelin mukaan poliisin yksityiselle vartioimisliikkeelle 

myöntämää lupaa perusteltiin myös sillä, "että Tallinnanaukion julkinen 

torialue rajautuu selkeästi kauppakeskuksen kulkuaukkojen ja 

metroaseman väliin" (Palovaara 2011b). 

 

Vaikka tässä onkin varmasti pyritty lain perusteluissa (HE 20/2002 vp) 

mainitun mukaiseen tapauskohtaiseen tulkintaan, jonka yhteydessä 

edellytettiin myös järjestyksenvalvojien toimialueen muodostamista 

alueellisesti tai rakenteellisesti helposti erottuvaksi kokonaisuudeksi, joka 

olisi myös kansalaisten helposti havaittavissa, kahden eri kohteen väliin 

jäävän julkisen kaupunkitilan näkeminen toisen kohteen välittömän 

läheisyyden piiriin lukeutuvana on jokseenkin omintakeista ja jättää 

mielestäni huomattavan paljon tulkinnanvaraa (HE 20/2002 vp, s.26). 

Etenkin kaupunkiympäristöissä, joissa rakentaminen on luonnollisesti 

tiheää, on tässä tapauksessa noudatetun kaltainen tulkinta mielestäni 

omiaan hämärtämään rajanvetoa siinä asiassa, mitkä ovat ne paikat, 

joissa yksityisten vartioimisliikkeiden järjestyksenvalvojia voitaisiin tai ei 

voitaisi käyttää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 

järjestyslaissa tarkoitetulla tavalla. Tästä johtuen voitaisiin myös samalla 
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nähdä esiin nousevan kysymys siitä, voidaanko lain perustelujen mukaan 

tyhjentäväksi määriteltyä luetteloa asettamispaikoista pitää tosiasiallisesti 

tyhjentävänä, mikäli välitön läheisyys voidaan tapauskohtaisella 

harkinnalla ulottaa kattamaan huomattavissa määrin myös JL 1§a kohdan 

kaltaisia yleisiä paikkoja, kuten esimerkiksi tämän tapauksen toria. On 

totta, että luvan myöntäminen edellyttää kuitenkin aina lähtökohtaisesti 

jotakin JL 22§ listattua asettamispaikkaa ennen kuin välitön läheisyys voi 

edes tulla huomioitavaksi, mutta esimerkiksi kyseisessä kokeilussa 

noudatettua tulkintalinjaa asettamispaikan välittömästä läheisyydestä on 

mielestäni silti syytä pitää ainakin huomionarvoisena. Boldt et al. (2013, 

s.169) ovatkin kuvanneet kyseistä kokeilua pitkän kehityksen tuloksena 

syntyneeksi ennakkopäätöksen luonteiseksi ratkaisuksi. Siitä, kuinka 

laadukas tämä ns. ennakkopäätöksen luonteinen ratkaisu kyseisellä 

tavalla toteutettuna on, voidaan varmastikin olla montaa mieltä. 

 

Bold et al. (2013, s.171) mukaan myönnetyn järjestyksenvalvontaluvan 

haastaessa periaatetasolla virkamiehille ja erityisesti poliisille mielletyksi 

kuuluvan monopoliaseman yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämisestä julkisessa kaupunkitilassa - jota on myös aikaisemmin 

haluttu korostaa lainsäädännössä LYTP:n nimenomaisella kiellolla yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sisältävien toimeksiantojen 

vastaanottamisesta vartioimisliikkeille - poliisi onkin halunnut painottaa 

vartioimisliikkeen toiminnan olevan sille alisteista ja avustavaa. Tässä 

suhteessa rajanveto on sinänsä varsin selkeä, koska jo itse 

järjestyksenvalvojien asettamista sääntelevä JL 22§ säännös määrittelee 

toiminnan lähtökohtaisesti poliisia tai rajavartiolaitosta avustavaksi. Tämän 

lisäksi järjestyksenvalvojat suorittavat järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämistehtäviään alueella ainoastaan ostoskeskuksen aukioloaikojen 

puitteissa, tyypillisesti 0800-2200 välillä (Boldt et al. 2013, s. 169). 

Yksityisten turva-alan toimijoiden avustavasta roolista huolimatta Bold et 

al. (2013, s.171) huomauttavat käytännön kuitenkin tässä yhteydessä 

osoittaneen, ettei poliisi joka tapauksessa kykene käytössään olevilla 
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resursseilla yksinään tuottamaan kaupunkilaisten kannalta riittävää 

turvallisuuden tasoa Tallinnanaukiolla. 

 

Valitettavaa on myös se, että tämän kaltainen tilanne ei näytä olevan tänä 

päivänä niinkään säännön vahvistava poikkeus, vaan pikemminkin linjassa 

yleisen kehityskulun kanssa. VTT:n turvalliset kaupunkiympäristöt -

teoksen poliisin, vartijoiden ja järjestyksenvalvojien näkemyksiä 

kaupunkiturvallisuudesta käsittelevässä osuudessa Haartti et al. (2013, 

s.104) tuovat esiin poliisin ja vartioimisliikkeiden tekevän jatkuvasti 

enenevissä määrin yhteistyötä turvallisuuden ja järjestyksen 

ylläpitämiseksi kauppakeskusten ja puolijulkisen tilan lisääntyessä sekä 

poliisin toimintaresurssien samanaikaisesti jatkuvasti pienentyessä. 

Kyseisen kehityksen johdosta alueita siirtyy yhä enemmän yksityisten 

vartioimisliikkeiden valvonnan piiriin. 

 

4.2.2 Välitön läheisyys käsitteenä järjestyslain perusteluissa 
 

Hallituksen esityksessä laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla 

koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 20/2002 vp) tähtäsi 

tavoitteeseensa ehdotuksella uudesta järjestyslaista, jonka tarkoituksena 

oli tuoda järjestyksenvalvojat uusille yleisille paikoille. 

 

Esityksen perusteluissa järjestyksenvalvojien mahdollisista 

sijoituskohteista luetellaan liikenneasemat, kauppakeskukset sekä 

joukkoliikenteen kulkuneuvot. Kyseinen kohdeluettelo määritellään 

alkuperäisessä ehdotuksessa tyhjentäväksi, joka siten esityksen mukaan 

estäisi järjestyksenvalvojien asettamisen muihin paikkoihin, kuten 

esimerkiksi toreille tai puistoihin. (HE 20/2002 vp, s.47) 

 

Esityksen mukaan järjestyksenvalvojien toimialue tulisi määräytyä aina 

kohteen haltijan hakemukseen perustuen, eikä poliisi siten siis kykenisi 

määrittelemään alun perin haettua toimialuetta suurempaa toimialuetta. 

Tähän toimialueen rajaukseen liittyen esityksessä kuitenkin myös 
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todetaan, että toisaalta poliisilaitoksen myöntämässä lupapäätöksessä 

toimialueen tulisi rajautua kulkuneuvoon tai kiinteistön alueelle - ja 

tarvittaessa niiden välittömään läheisyyteen. (HE 20/2002 vp, s.48) 

 

Välittömän läheisyyden sisällyttäminen kohteen toimialueeseen nähdään 

perusteltavana lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa kyseessä olevan 

kohteen välitöntä läheisyyttä olisi mahdollista hyväksikäyttää toiminnassa, 

joka voisi olla omiaan vaarantamaan kohteen järjestystä ja turvallisuutta. 

Esimerkkeinä välittömän läheisyyden mahdollisista ulottuvuuksista 

kuvataan kiinteistöjen sisäänkäyntialueita taikka asemalle johtavien ulko-

ovien tai muunlaisten käytävien edustoja. Lisäksi huomautetaan kuitenkin, 

ettei paikan taikka kulkuneuvon välitön läheisyys ole täysin tyhjentävästi 

määriteltävissä esimerkiksi johonkin tiettyyn etäisyyteen perustuen, joka 

tarkoittaisi turvautumista tapauskohtaiseen harkintaan. Kohteen 

välittömään läheisyyteen ulottuvan toimialueen tulisi kuitenkin olla 

ainoastaan sen suuruinen, kuin se olisi välttämätöntä kohteen järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta. (HE 20/2002 vp, s.48) Tässä 

yhteydessä on mielestäni ainakin syytä pohtia Tallinnanaukion kokeiluun 

liittyen kysymystä siitä, onko Tallinnanaukion tori kokonaisuudessaan 

välttämätön osa toimialuetta varsinaisen kohteen, eli ostoskeskuksen 

järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.  

 

Kauppakeskusten ja liikenneasemien osalta esityksessä kuvaillaan niitä 

koskevia toimialueita myös alueellisesti ja rakenteellisesti helposti 

erottuviksi kokonaisuuksiksi, jotka olisivat myös tavallisten kansalaisten 

helposti havaittavissa. Esimerkkeinä tarjotaan kauppakeskusten osalta 

kiinteistöä ja mahdollisesti tämän välitöntä läheisyyttä, sekä 

liikenneasemien osalta kiinteistöjen lisäksi myös asemalaiturien kaltaiset 

muut kohteeseen kiinteästi kuuluvat alueet. (HE 20/2002 vp, s.48) On 

mielenkiintoista huomata, että vaikka Tallinnanaukion kokeilun kaltainen 

toimialue on periaatteessa mainitun esimerkin kaltainen, on sitä mielestäni 

varsin haastavaa ajatella tavallisen kansalaisen kannalta helposti 

havainnoitavaksi kokonaisuudeksi.  
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4.2.3 Perustuslakivaliokunnan lausunnot välittömästä 
läheisyydestä 
 

Vaikkei perustuslakivaliokunta alun perin JL:n mukaisista 

järjestyksenvalvojista säädettäessä kiinnittänyt lausuntonsa (PeVL 

20/2002 vp) kannanotoissa huomiota silloisen hallituksen esityksen (HE 

20/2002 vp) yhteydessä välittömään läheisyyteen ja sen merkitykseen 

JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien toimialuerajausten kannalta, on se 

myöhemmin niin tehnyt. 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n, 

järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista 

annetun lain muuttamisesta (HE 239/2009 vp) oli ehdotettu muun muassa 

JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien mahdollisten sijoituskohteiden 

kasvattamista satamilla, lentopaikoilla ja terveyden- sekä sosiaalihuollon 

toimipisteillä, joihin tässä yhteydessä oli luettu mukaan kuuluviksi myös 

Kansaneläkelaitoksen toimipisteet sekä työvoima- ja elinkeinotoimistot 

(HE 239/2009 vp, s.12). HE:ssä ehdotetuista muutoksista lausuessaan 

perustuslakivaliokunta pani kannanotoissaan merkille varsinaisten 

asettamiskohteiden lisäysehdotusten lisäksi myös hallituksen esityksessä 

esitetyt tulkinnat välittömästä läheisyydestä sekä siihen liittyneen 

muutosehdotuksen toimialueen välittömään läheisyyteen laajentamisen 

tarpeellisuusedellytyksen poistamisesta (PeVL 13/2010 vp, s.3). 

 

Silloisen lakiesityksen perusteluissa katsottiin välittömän läheisyyden 

käsitteen piiriin sisältyvän ainakin parkkipaikat sekä lentopaikalle johtavat 

tiealueet (HE 239/2009 vp, s.13). Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan 

ollut lausunnossaan asiasta samaa mieltä välittömän läheisyyden 

soveltamisen suhteen. Perustuslakivaliokunta oli jo aikaisemmin muissa 

yhteyksissä käsitellyt ”välittömän läheisyyden” ilmaisun tulkitsemista 

muiden lakien nojalla asetettaviin järjestyksenvalvojiin liittyen, ja toi tämän 

ilmi lausuntonsa yhteydessä viitaten aikaisemmissa lausunnoissaan 
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soveltamaansa tulkitsemiskäytäntöön (PeVL 13/2010 vp, s.3). 

Seuraavaksi esittelen ja käyn lyhyesti läpi nämä kaksi aikaisempaa, 

”välittömän läheisyyden” ulottuvuuksia käsittelevää 

perustuslakivaliokunnan antamaa lausuntoa (PeVL 49/2004 vp sekä PeVL 

10/2006 vp) ja niihin kytkeytyvät hallituksen esitykset, jonka jälkeen palaan 

valiokunnan lausuntoon välittömästä läheisyydestä liittyen JL:n mukaisiin 

järjestyksenvalvojien toimialueeseen (PeVL 13/2010 vp) muodostaakseni 

kokonaiskuvan perustuslakivaliokunnan omaksumasta ”välittömän 

läheisyyden” ilmaisun tulkitsemiskäytännöstä 2000-luvulla. 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 138/2004 

vp) oli ehdotettu vanhan majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun 

asetuksen (19.4.1991/727) korvaamista uudella lailla, jonka yhteydessä 

haluttiin samalla tarkentaa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä toimineiden 

järjestyksenvalvojien toimialuetta. Esityksessä huomautettiin siitä, että 

kyseisissä kohteissa järjestystä ja turvallisuutta ylläpitäneiltä 

järjestyksenvalvojilta oli perinteisesti edellytetty samaisten tehtävien 

suorittamista myös majoitus- ja ravitsemisliikkeiden sisäänkäynnin 

ulkopuolella sekä odottavien asiakkaiden muodostamassa jonossa (HE 

138/2004 vp, s.23). Silloin voimassa olleessa majoitus- ja 

ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksessa oli kuitenkin säädetty 

ainoastaan järjestyksenvalvojan asettamisesta liikkeisiin, joten edellä 

mainittujen oheisten alueiden lukeutuvuudesta liikkeissä järjestystä ja 

turvallisuutta ylläpitäneiden järjestyksenvalvojien toimialueeseen olikin 

ilmennyt jossakin määrin epäselvyyttä (HE 138/2004 vp, s.23). 

Samankaltaisia tulkinnallisia ongelmia mainittiin nousseen esiin myös 

aidoituksella tai muunlaisella vastaavanlaisella rakenteella rajoitettujen, 

liikkeiden ulkopuolella sijainneiden anniskelualueiden läheisyyteen liittyen 

(HE 138/2004 vp, s.23). 

 

Vallinneen tilanteen selkeyttämiseksi lakiesityksessä ehdotettiin 

säädettäväksi liikkeen välittömän läheisyyden lisäämisestä majoitus- ja 
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ravitsemisliikkeissä toimineiden järjestyksenvalvojien toimialueeseen. 

Koska erinäisten majoitus- sekä ravitsemisliikkeiden välittömässä 

läheisyydessä mahdollisesti olevien alueiden ja paikkojen tyhjentävää 

määrittelyä pidettiin vaikeana, ehdotettiin esityksessä käytettäväksi jo 

muussa lainsäädännössä omaksuttua, yleisluonteista välittömän 

läheisyyden ilmausta. Kyseessä viitattiinkin olevan viime kädessä 

tapauskohtainen harkinta, mutta hallituksen esityksen perusteluissa 

välittömän läheisyyden nähtiin tarkoittavan tässä yhteydessä esimerkiksi 

jonotusaluetta, liikkeen sisäänkäynnin edessä olevaa katua tai vastaavaa 

aluetta sekä aidatun tai vastaavanlaisella tavalla rajatun anniskelualueen 

läheistä ulkopuolista aluetta (HE 138/2004 vp, s.23-24). 

 

Lausuntonsa kannanotoissaan hallituksen esityksestä (PeVL 49/2004 vp) 

perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi pitävänsä tärkeänä, että välittömän 

läheisyyden käsitettä tulisi tässä yhteydessä tulkita suppeasti, jonka se 

katsoi yleisesti ottaen majoitus- ja ravitsemisliikkeiden kohdalla 

tarkoittavan sisäänkäyntioven edustalla sijaitsevaa ja siitä ainoastaan 

muutaman metrin säteellä muodostuvaa katu- tai tiealueen osaa (PeVL 

49/2004 vp, s.3). Tämän lisäksi valiokunta muistutti vielä kannanotossaan, 

että muulla katu- tai tiealueella järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämisestä vastaa poliisi (PeVL 49/2004 vp, s.3). Pidän ilmeisenä sitä, 

että perustuslakivaliokunta kiinnitti kannanotossaan huomiota ainakin 

hallituksen esityksessä ilmaistuun tulkintaan liikkeen sisäänkäynnin 

edessä olevan kadun sisällyttämisestä välittömän läheisyyden käsitteen 

piiriin. Selvää lienee kuitenkin se, että perustuslakivaliokunnan kanta 

välittömän läheisyyden tulkitsemiseen oli varsin tiukka. 

 

Toinen aikaisempi tapaus, jonka perustuslakivaliokunta toi ilmi 

lausuessaan välittömästä läheisyydestä järjestyslain uudistamishankkeen 

yhteydessä, oli hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista 

annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 265/2004 

vp). Kyseisen hankkeen tavoitteeksi oli mainittu muun muassa 

järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellisen sääntelyn 
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ajanmukaistaminen, jonka yhteydessä esityksessä ehdotettiin myös 

muutosta kokoontumislakiin järjestyksenvalvojien asettamista koskien (HE 

265/2004 vp, s.1). 

 

Osittain jo esille tuodun majoitus- ja ravitsemisliikkeitä sääntelevän 

lainsäännön uudistamishankkeen kanssa samaan aikaan käynnissä olleen 

säädöshankkeen esityksessä tuotiin ilmi myös kokoontumislaissa ilmennyt 

ongelma, joka koski asettamispaikan lähiympäristöä liittyen kohteessa 

järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävien järjestyksenvalvojien 

toimialueeseen. Kuten silloin voimassa olleesta majoitus- ja 

ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksesta, myös silloisesta 

kokoontumislaista ei löytynyt säännöstä, joka olisi yksiselitteisesti 

mahdollistanut järjestyksenvalvojien asettamisen myös kohteiden 

välittömään läheisyyteen. Tästä huolimatta järjestyksenvalvojien oli 

kuitenkin perinteisesti nähty olevan edellytettyjä huolehtimaan 

järjestyksestä ja turvallisuudesta myös varsinaiseksi toimialueeksi 

määritetyn tilaisuuden tapahtuma-alueen tai -rakennuksen välittömässä 

läheisyydessä. Kokoontumislain mukaisten yleisötilaisuuksien kannalta 

ongelmaa oli pyritty ratkomaan huomioimalla poliisin tilaisuuden 

järjestämisen johdosta antamissa määräyksissä myös järjestämispaikan 

välitön läheisyys osana toimialuetta. Tästä huolimatta 

järjestyksenvalvojien toimialueet olivat joissakin yhteyksissä saattaneet 

jäädä käytännössä epäselviksi, mikäli kyseistä seikkaa ei ollut osattu 

huomioida edellä mainittua määräystä annettaessa, tai jos kyseessä 

olevaa erillistä määräystä ei ollut lähtökohtaisestikaan edes annettu. 

Viimeksi mainittu johtui esityksen mukaan siitä, ettei poliisi antanut 

kaikkien yleisötilaisuuksien järjestämisen johdosta kyseisiä erillisiä 

määräyksiä. (HE 265/2004 vp, s.41-42) 

 

Hallituksen esityksessä ehdotettiinkin säädettäväksi kokoontumislain 

muuttamisesta siten, että yleisötilaisuuden järjestäjätaho voisi asettaa 

tapahtuman järjestystä ja turvallisuutta ylläpitäviä järjestyksenvalvojia 

varsinaisen tapahtuma-alueen tai -rakennuksen lisäksi myös niiden 
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välittömään läheisyyteen. Perusteluina mainittiin etenkin suurien 

yleisötilaisuuksien järjestyksenpidon kannalta olevan tärkeää, että myös 

sisääntulovälien sekä muiden vastaavien alueiden järjestystä ja 

turvallisuutta voidaan aktiivisesti ylläpitää. Tässä yhteydessä kuitenkin 

huomautettiin, että koska vastaavanlaisia käytännön tarpeita oli kuitenkin 

ilmennyt myös pienikokoisemmissa yleisötapahtumissa, säännöksen olisi 

tarkoitus siten koskea kaikenkokoisia yleisötapahtumia. (HE 25/2004 vp, 

s.42) 

 

Kuten aiemmissakin hallituksen esityksissä tilaisuuden, alueen tai 

rakennuksen välitöntä läheisyyttä ei koettu mahdolliseksi määritellä 

tyhjentävästi, joten säädöstekstissä ehdotettiin jälleen kerran käytettävän 

jo aikaisemmin muun lainsäädännön yhteydessä omaksuttua, yleisempää 

"välittömän läheisyyden" ilmaisua. HE:n mukaan välittömän läheisyyden 

piiriin säännökseen liittyen katsottiin voivan kuulua sellaiset alueet, joille 

tilaisuuden vaikutukset ulottuisivat ja jotka olisivat merkityksellisiä sen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta. Tällaisiksi alueiksi 

nähtiin voivan lukeutua muun muassa tilaisuuden osanottajille varatut 

pysäköintialueet, järjestämisen kannalta tilaisuuteen liittyvät kulkuväylät 

sekä järjestämiskohteiden välittömät ulkopuoliset alueet HE 265/2004 vp, 

s.42). 

 

Aikaisempaan välitöntä läheisyyttä käsittelevään lausuntoonsa viitaten (jo 

edellä esiintuotu PeVL 49/2004 vp) perustuslakivaliokunta toi ilmi jälleen 

kerran kannanotoissaan (PeVL 10/2006 vp) hallituksen esitykseen liittyen, 

että se on pitänyt tärkeänä "välittömän läheisyyden" ilmaisun suppeata 

tulkintaa. Valiokunta katsoi ilmaisulla yleensä tarkoitettavan välittömästi 

liikkeen sisäänkäynnin edessä sijaitsevaa, alaltaan vähäistä katu- tai 

tiealueen osaa, ja edellytti ilmaisua tulkittavan samalla tavalla supistavasti 

muussakin järjestyksenvalvojien ja vastaavien toimialuetta koskevassa 

lainsäädännössä (PeVL 10/2006 vp, s.3). 
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Järjestyksenvalvojia koskevan toimialueen ulottamista esimerkiksi 

esityksessä esiin tuoduille kulkuväylille ja paikoitusalueille valiokunta piti 

kuitenkin tietyin edellytyksin satunnaisesti mahdollisena. "Välittömän 

läheisyyden" ilmaisun venyttämistä HE:n esimerkkien mukaiseen 

laajuuteen se sen sijaan piti ongelmallisena sääntelyn tarkkarajaisuuden 

sekä jo esiin tuodun tulkintaperiaatteen vuoksi. Tämän johdosta 

perustuslakivaliokunta katsoi kannanotossaan tähdelliseksi lakiehdotuksen 

tarkistamisen siten, että järjestyksenvalvojien toimialueen mahdollisesta 

ulottamisesta paikoitusalueille sekä tapahtuman sisääntuloväylille olisi 

säännöksessä nimenomaiset maininnat (PeVL 10/2006 vp, s.3-4). 

Viimeisimpänä perustuslakivaliokunta vielä painotti harkintavallan käytön 

ohjaamista siten, ettei toimialueita määrättäisi sitä laajemmiksi kuin mitä 

olisi järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta kyseisissä 

kohteissa tarpeen (PeVL 10/2006 vp, s.3-4). 

 

Hallintovaliokunta ehdottikin mietinnössään perustuslakivaliokunnan 

kannanottojen mukaisesti lakiehdotuksen hyväksymistä niiltä osin siten 

muutettuna, että kokoontumislain järjestyksenvalvojia käsittelevän 18 §:n 

säädöstekstiin lisättäisiin nimenomaiset maininnat järjestyksenvalvojien 

mahdollisesta asettamisesta myös "yksittäisen yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille 

johtaville sisääntuloväylille sekä muille vastaaville tilaisuuden 

järjestämiseen liittyville alueille" (HaVM 22/2006 vp, s.7). Tätä lisäystä 

koskien hallintovaliokunta halusi mietinnössään vielä kuitenkin selvyyden 

vuoksi erikseen todeta, ettei tämä paikoitusalueita, sisääntuloväyliä ja 

muita tilaisuuden järjestämiseen liittyviä alueita käsittelevä uusi virke 

määrittele "välittömän läheisyyden" ilmaisua, vaan on siitä erillinen peruste 

(HaVM 22/2006 vp, s.7). Perustuslakivaliokunnan jälleen selkeästi 

alleviivatessa "välittömän läheisyyden" ilmaisun kapeutta ja samalla 

edellyttäessä sen supistavaa tulkintaa yleisesti muussakin 

järjestyksenvalvojien toimialueita käsittelevässä lainsäädännössä, on 

mielestäni huomattavissa, ettei ilmaisua ole perustuslakivaliokunnan 
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viimeaikaisen tulkintalinjan mukaan tarkoitettu kovinkaan 

vapaamuotoisesti sovellettavaksi. 

 

HE 239/2009 vp:stä lausuessaan perustuslakivaliokunta viittasikin 

kyseisiin aikaisempiin järjestyksenvalvojien toimialuerajoituksia 

käsitelleisiin lausuntoihinsa (PeVL 49/2004 vp ja PeVL 10/2006 vp) 

tuodessaan ilmi muodostamaansa tulkintakäytäntöä "välittömän 

läheisyyden" ilmaisuun liittyen. Valiokunta muistutti jälleen kerran 

pitäneensä tärkeänä "välittömän läheisyyden" suppeata tulkintaa 

aiemmissa arvioinneissaan majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaa sekä 

kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevasta sääntelystä. 

 

Hyväksyttävänä tulkintana välittömästä läheisyydestä valiokunta esitti 

esimerkiksi välittömästi kyseessä olevan kohteen sisäänkäynnin edessä 

sijaitsevaa vähäalaista katu- tai tiealueen osaa (PeVL 13/2010 vp, s.3). 

Perustuslakivaliokunta huomautti myös siitä, että kuvatunlaista ilmaisun 

supistavaa tulkintatapaa tulisi samoin tavoin noudattaa muussakin 

järjestyksenvalvojien toimialueita sääntelevässä lainsäädännössä. 

Hallituksen esityksestä laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain 

muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi lausuntoonsa viitaten 

valiokunta myös huomautti jo aikaisemmassa yhteydessä linjanneensa, 

etteivät hallituksen esityksessä (HE 239/2009 vp) "välittömään 

läheisyyteen" lukeutuviksi esitetyt paikoitusalueet sekä niille johtavat 

kulkuväylät kuulu "välittömän läheisyyden piiriin (PeVL 10/2006 vp, s.4). 

Siten se lausui lakiesityksen perusteluissa esitetyn tulkinnan välittömästä 

läheisyydestä olevan ristiriidassa valiokunnan aikaisempien kannanottojen 

kanssa, josta johtuen lakia ei perustuslakivaliokunnan mukaan pitäisi 

soveltaa HE:ssä esitettyjen perusteluiden mukaisesti (PeVL 13/2010 vp, 

s.3). 

 

Valiokunta tiedosti asiayhteydessä kuitenkin pitäneensä mahdollisena 

järjestyksenvalvojien toimialueen ulottamista joissakin tapauksissa tietyin 

edellytyksin kulkuväylille sekä paikoitusalueille. Kyseinen toiminta oli 
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kuitenkin linjattu mahdolliseksi vain satunnaisesti järjestettävien 

yleisötilaisuuksien osalta, ja silloinkin ainoastaan mikäli kulkuväylät ja 

paikoitusalueet olisivat nimenomaisesti mainittuna niitä koskevassa laissa 

(PeVL 10/2006 vp, s.4). Tämän ei kuitenkaan nähty soveltuvan JL:n 

mukaisten järjestyksenvalvojien toimialueisiin, sillä kyseisiin toimialueisiin 

ei katsottu valiokunnan mukaan liittyvän satunnaisesti järjestettävien 

yleisötilaisuuksien poikkeusjärjestelytarvetta niiden ollessa paikkoja, joille 

johtavia tie- sekä paikoitusalueita käytetään yleisön taholta säännöllisesti. 

Tästä johtuen valiokunta linjasikin kannanotossaan olevan syytä rajata 

kyseisten alueiden järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtiminen 

viranomaisille (PeVL 13/2010 vp, s.4). 

 

HE:ssä (HE 239/2009 vp) perusteluitta esitettyä toimialueen ulottamista 

sen välittömään läheisyyteen sääntelevän tarpeellisuusedellytyksen 

poistamista käsitellessään valiokunta katsoi, että säännöksessä tulee 

ohjata asettamisluvasta päättävän viranomaisen harkintavallan käyttöä 

sillä tavalla, ettei toimialuetta määrättäisi sen suuremmaksi kuin mitä 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen kulloinkin edellyttäisi. 

Tästä syystä valiokunta katsoikin, että toisin kuin HE:ssä oli esitetty, oli 

säännöksen tarpeellisuusedellytys säilytettävä vastaisuudessakin (PeVL 

13/2010 vp, s.4). Samaa mieltä asiasta oli myös hallintovaliokunta, joka 

puolsi tarpeellisuusedellytyksen säilyttämistä mietinnössään hallituksen 

ehdotuksesta (HaVM 11/2010 vp, s.3). 

 

Perustuslakivaliokunta on järjestyksenvalvojia ja näiden toimialueita 

käsitelleistä lakiehdotuksista lausuessaan tulkinnut "välittömän 

läheisyyden" ilmaisua ja sen määritelmän rajoja pääasiallisesti 

johdonmukaisesti läpi 2000-luvun alkupuolen. Se on kannanotoissaan 

korostanut "välittömän läheisyyden" supistavaa tulkintaa ja painottanut 

kyseisenlaista tulkitsemiskäytäntöä yleisellä tasolla järjestyksenvalvojien 

toimialueita käsittelevän lainsäädännön piirissä. Välittömän läheisyyden on 

sen mukaan nähty voivan tarkoittaa esimerkiksi alaltaan vähäistä, 
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välittömästi liikkeen sisäänkäynnin edustalla sijaitsevaa  katu- tai 

tiealuetta. 

 

Esiinpistävänä poikkeuksena tästä muuten yhdenmukaisesta 

perustuslakivaliokunnan viimeaikaisesta tulkintalinjasta voidaan kuitenkin 

pitää valiokunnan antamaa mietintöä lakialoitteesta laiksi turvatoimista 

eduskunnassa. Eduskunnan toiminnan ja järjestyksen suojaamiseen 

tähtäävässä lakialoitteessa tuotiin esiin tarve myös eduskunnan 

hallinnassa olevien tilojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien alueiden 

sisällyttämisestä ehdotetun lain soveltamisalan piiriin. Tässä yhteydessä 

lakialoitteessa kuitenkin tiedostettiin perustuslakivaliokunnan aikaisemmat 

kannanotot "välittömän läheisyyden" suppeasta tulkinnasta ja sen 

yleisluonteisesta noudattamisesta järjestyksenvalvojien ja vastaavien 

toimialuetta sääntelevässä lainsäädännössä. Lakialoitteessa katsottiinkin 

täten perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaisesti välittömällä 

läheisyydellä tarkoitettavan eduskuntatalon pääsisäänkäynnin edessä 

sijaitsevia portaita sekä eduskunnan lisärakennuksen pääoven edessä 

olevaa aluetta, jonka lisäksi turvatoimien ulottaminen varsinaisten 

sisäänkäyntien ulkopuolelle katsottiin mahdolliseksi vain esimerkiksi 

kiireellistä ja ilmeistä vaaraa merkitsevän tilanteen kaltaisesta erityisestä 

syystä (LA 5/2008 vp s.8-9). 

 

Lakialoitteesta antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta kuitenkin 

piti aikaisemmasta linjastaan poiketen tällä kertaa selvänä, että 

kyseisessä tapauksessa "välitöntä läheisyyttä" olisikin arvioitava toisin 

johtuen eduskunnan turvallisuustarpeesta, sen merkityksestä ylimpänä 

valtioelimenä ja symboliarvosta sekä koosta. Tämän johdosta valiokunnan 

mukaan eduskuntatalon turvatoimialueeseen tulisikin lukeutua: Ylä-

Mannerheimintie, Eduskuntakatu, Ainonkatu, Eduskunnan kirjaston 

sisäänkäyntien edessä oleva Aurorankadun alue sekä eduskunnan 

lisärakennuksen sisäänkäyntien edustalla oleva alue (PeVM 3/2008 vp, 

s.3). 
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Timo Kerttula (2010, s.120) onkin huomauttanut, ettei valiokunta tässä 

yhteydessä syystä tai toisesta edellyttänyt poikkeuksellisen alueen 

kirjaamista nimenomaisin maininnoin säännökseen, niin kuin se oli 

esimerkiksi kokoontumislakiehdotuksesta lausuessaan edellyttänyt 

paikoitusalueiden ja sisääntuloväylien osalta. Valiokunnan määritelmää 

turvatoimialueesta tässä tapauksessa voitaisiinkin siten Kerttulan mukaan 

pitää ongelmallisena lain täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen 

kannalta tarkasteltuna. Mielipiteeseen on hankalaa olla yhtymättä, sillä 

valiokunnan mietinnössään esittämä linjaus eroaa varsin räikeästi sen 

aikaisemmin kiinni pitämästä linjasta 2000-luvun turva-alan 

lainsäädäntöön liittyen. 

 

Tämän lisäksi mielenkiintoista on myös, että vaikka itse lakialoitteessa oli 

tiedostettu valiokunnan aikaisemmin edellyttämä näkemys välittömän 

läheisyyden tulkitsemisesta supistavasti muussakin järjestyksenvalvojien 

ja vastaavien toimialuetta koskevassa lainsäädännössä, ei 

perustuslakivaliokunta mietinnössään kuitenkaan tiedostanut tai 

perustellut mitenkään tässäkin suhteessa yleisestä linjastaan poikkeavaa 

tulkintaansa. Joka tapauksessa tästä poikkeuksesta huolimatta 

perustuslakivaliokunta palasi sen jälkeen takaisin jälleen korostamaan 

huomattavasti tiukempaa linjaa ja välittömän läheisyyden supistavaa 

tulkintaa lausuessaan lakiesityksestä järjestyslain 22§:n muuttamiseksi 

(PeVL 13/2010 vp, s.3-4). 

 

Edellä esitetyn perusteella poliisin ja perustuslakivaliokunnan tulkintojen 

yhteensovittaminen on mielestäni joissakin määrin haastavaa, sillä poliisin 

Tallinnanaukion kokeilun yhteydessä soveltama tulkinta "välittömästä 

läheisyydestä" liittyen JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien toimialueeseen 

on vähintäänkin poikkeava useamman järjestyksenvalvojien toimialueita 

sääntelevän lain esitöissä esitetyistä perustuslakivaliokunnan 

näkemyksistä. Joka tapauksessa välittömän läheisyyden tapauskohtaisen 

tulkinnan johdosta rajojen tarkasta määrittelystä järjestyslain mukaisten 
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järjestyksenvalvojien mahdollisten toimialueiden osalta tulee mielestäni 

vaikeata. 

 

4.3 Kokeilun tuloksista 
 

Järjestyksenvalvojien jalkauduttua Tallinnanaukiolle aluetta koskevan 

toimiluvan tultua voimaan heinäkuun 2010 puolivälin jälkeen 

osallistujatahot näkivät aukion tilanteen kehittyneen positiiviseen 

suuntaan. Poliisin mukaan sen perustaman Tallinnanaukion järjestyksen ja 

turvallisuuden seuranta- ja kehittämistyöryhmän osapuolet kokivat aukion 

rauhoittuneen, jonka lisäksi kauppakeskuksen kerrottiin saaneen 

myönteistä palautetta kauppiailta ja asiakkailta. Myös Helsingin sanomien 

uutisessa 2010 elokuulta kerrotaan aukion rauhoittuneen selvästi. 

Myönnettyyn lupaan ja järjestyksenvalvojien toimialueeseen liittyen 

artikkelissa poliisi ei kuitenkaan nähnyt, että Itäkeskuksen kokeilun 

mukaisella mallilla olisi mahdollista lähteä suoraan ratkaisemaan 

muidenkin levottomien ostoskeskusten ongelmia. Uutisessa haastatellun 

Helsingin itäisen poliisipiirin johtajan, ylikomisario Veli Hukkasen mukaan: 

"Tarkoitus ei ole, että lupia alettaisiin myöntää nyt kaikille yleisille alueille, 

joilla on häiriöitä". (Sivenius & Vähäsarja 2010; Poliisi 2011) 

 

Tähän kehitykseen liittyen poliisi kertoi hälytystehtävien määrän alueella 

selkeästi vähentyneen, kuten myös sille tietoon tulleiden rikoksien määrän, 

josta se julkaisi statistiikkaa tiedotteessaan. Poliisin keräämien alueen 

rikostilastojen mukaan kokeilun alettua heinäkuussa elo-syyskuun aikana 

poliisin tietoon tulleiden rikoksien määrä miltei puolittui (2010 elo-syyskuun 

51 tapausta verrattuna 2009 vastaavan ajanjakson 99:ään)(Poliisi 2011). 

Loppuvuoden tilastoissa ei kuitenkaan ollut havaittavissa yhtä jyrkkiä 

muutoksia, vaikka kehitys jatkuikin samansuuntaisena. Vähentyneiden 

tehtävien lisäksi muutamissa vaikeissa asunnottomuus- ja 

päihdetilanteissa olevia henkilöitä kerrottiin saadun sosiaali- ja 

terveyspalvelujen piirin, sekä joitakin syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä 
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oli onnistuttu ohjaamaan yhteiskunnan tukipalvelujen piiriin. Tiedotteessa 

kuitenkin samalla todettiin osan häiriöitä aiheuttaneista henkilöistä vain 

siirtyneen lähistön muille alueille, kuten esimerkiksi Puotiharjun 

ostoskeskukselle, kulttuuritalo Stoan sekä Lyybekinaukion ympäristöihin 

(Poliisi 2011). 

 

VTT:n muun muassa Tallinnanaukionkin kokeilua käsittelevässä 

julkaisussa turvallisista kaupunkiympäristöistä asian tiimoilta haastatellut 

sosiaalipalveluiden työntekijät muistuttivatkin siitä, ettei varsinaisia 

ongelmia todennäköisesti oltu onnistuttu poistamaan, vaan pikemminkin 

siirtämään ne pois juuri Tallinnanaukiolta (Bold et al. 2013, s.170). Poliisin 

edustajan näkemyksen mukaan riskiryhmiin kuuluvilla ei kuitenkaan 

mennyt ainakaan entistä huonommin, joka perustui näkemykseen 

syrjäytyneiden ja rikollisen väestöaineksen suppealle alueelle 

keskittymisestä aggressiivisuutta toisia kaltaisia kohtaan generoivana 

tekijänä (Bold et al. 2013, s.170). 

 

Bold et al. (2013, s.171) päätyivät kuitenkin haastattelujensa perusteella 

pitämään vähintäänkin epävarmana sitä, että Tallinnanaukiolta 

poistettavat tai alueelle pääsyyn estetyt päihdeongelmaiset, asunnottomat 

ja syrjäytyneet pääsisivät mahdollisesti palvelujen piiriin, jonka johdosta he 

toteavatkin aukiolta häädettyjen sosiaalisten ongelmien jatkuvan 

ratkeamattomina. Myös tutkija Hille Koskela (2009, s.211) on ilmaissut 

kyseisenlaisen tilan "puhdistamisen" ei-toivotusta tai uhkaavaksi 

määritellystä yhteisöaineksesta olevan aina kestämätön 

turvallisuusratkaisu. Hänen mukaansa vain näkyviin ongelmiin 

(seurauksiin) puututtaessa samalla sivuuttaen näiden taustalla vaikuttavat 

syvemmät ongelmat (syyt) tulokseksi saadaan aina ongelmien siirtyminen 

niiden poistumisen sijasta. Koskela kokee tämänkaltaisen kaupunkitilojen 

"puhdistamisen" suosivan hyväosaisia samalla väheksyen 

heikompienosaisten oikeuksia kaupunkitilaan. 
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Helsingin sanomien vuoden 2011 heinäkuisessa artikkelissa aiheen 

tiimoilta haastateltu, itäisessä Helsingissä asuva yleisen oikeustieteen 

professori Kaarlo Tuori kertoi kyllä itsekin havainneensa Tallinnanaukion 

rauhoittuneen, mutta suhtautuu kriittisesti yksityisen järjestyksenvalvonnan 

kehityskulkuun tuoden esiin kehitykseen sisältyviä mahdollisia 

ongelmakohtia perusoikeuksiin liittyen. Hän muistuttaa kansalaisten 

ruumiillisen koskemattomuuden oleellisuudesta ja on huolissaan 

valvontatoimenpiteiden kohteiksi joutuneiden oikeusturvan toteutumisesta, 

tuoden asiayhteydessä esiin poliisin järjestyksenvalvojiin ja vartijoihin 

verrattuna huomattavasti tiukemmat koulutusvaatimukset sekä 

valvontaperiaatteet. (Palovaara 2011b) 

 

Boldt et al. (2013, s.171) nostavat esiin Tallinnanaukion kokeilun myös 

haastavan poliisin oman virkaan perustuvan ja valtiovallan vahvistaman 

legitimiteetin sekä monopoliaseman yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitäjänä julkisessa kaupunkitilassa. Muun muassa Timo Kerttula et al. 

(2008, s.45) ovat kuitenkin jo aiemmin kommentoineet järjestyslain 

mukaisten järjestyksenvalvojien valvovan käytännössä poliisin apuna 

yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Poliisi onkin halunnut edelleen korostaa 

vastaavansa Tallinnanaukion yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta 

yksityisen vartioimisliikkeen järjestyksenvalvojien toimiessa ainoastaan 

viranomaisia avustavassa ja täydentävässä roolissa, kuten jo 

lainsäädännönkin tasolla on tähän liittyen edellytetty. Boldt et al. (2013, 

s.171) huomauttavat käytännön kuitenkin osoittaneen, ettei poliisilla 

yksistään ole riittäviä voimavaroja turvallisuuspalvelujen tuottamiseen 

Tallinnanaukiolla siinä määrin, jotta kaupunkilaisten ei tarvitsisi kokea 

itseään turvattomaksi alueella. 

 

Tämänkaltaiseen kehitykseen liittyen Shearingin ja Woodin (2003, s.401-

402) mukaan merkittävän osan 1900-luvusta turvallisuus ja sen 

tuottaminen oli sekä empiirisesti että normatiivisesti tarkasteltuna nähty 

ennen kaikkea valtioiden ja siten siis julkisille viranomaisille uskottuna 

toimintana. Viimeaikaisen kehityskulun johdosta turvallisuusalalle on 
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kuitenkin tullut kasvavissa määrin myös muita toimijoita, jonka johdosta 

Shearing ja Wood (2003, s.402-403) näkevät turvallisuuden hallinnoinnin 

hajautuneen ympäri useampien toimijatahojen ja näiden välisten 

yhtymäkohtien muodostamaa rakennetta, jossa viranomaiset ovat vain 

yksi osa vuorovaikutteista kokonaisuutta. Kyseisenlainen turvallisuusalan 

jäsentyminen voi kuitenkin olla omiaan lisäämään epäselvyyttä liittyen 

siihen missä, miten, kenen toimesta, mille taholle ja kenen kustannuksella 

turvallisuuden tuottaminen ja hallinnointi tapahtuu. Boldt et al. (2013, 

s.171) ehdottavatkin Shearingin & Woodin esittämän kaltaisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna Helsingin itäisen poliisipiirin Tallinnanaukion 

kokeilun yhteydessä perustaman Tallinnanaukion järjestyksen ja 

turvallisuuden seuranta- ja kehittämisryhmän voitavan nähdä uuden 

paikallisen turvallisuusklusterin muodostumisen alkuvaiheina (Shearing & 

Wood 2003, s.401-404). Mielestäni tämänkaltaisesta kehityksestä antaa 

ainakin viitteitä myös Helsingin Sanomien Tallinnanaukion kokeilua 

käsittelevässä artikkelissa esiintyvä poliisihallituksen poliisijohtaja Seppo 

Kolehmainen, jonka mukaan lähipoliisitoiminnassa on pyritty yhteistyöhön 

kaikkien paikallisten toimijoiden kanssa (Palovaara 2011b). 

 

2011 Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunta oikeutti Helsingin 

Tukkutorin solmimaan kauppakeskus Itäkeskuksen kanssa 

yhteistyösopimuksen Tallinnanaukion elävöittämiseksi ja sen 

turvallisuuden sekä siisteyden parantamiseksi koeluontoisesti kahden 

vuoden määräajaksi (Helsingin kaupungin tekn. palvelun lautakunnan 

pöytäkirja 15.6.2011, 50§). Käytännössä tämä tarkoitti torialueen 

kokonaisvuokrausta, jonka johdosta Tallinnanaukion tori- ja 

myyntipaikkavuokrauksesta sekä tapahtumatoiminnan järjestämisestä 

huolehti kauppakeskus Itäkeskus (Helsingin Tukkutori 2011). Ylen uutisten 

aiheen tiimoilta julkaistussa uutisartikkelissa todetaan, ettei Helsingin 

kaupunki ollut kokenut kykeneensä muuttamaan aluetta viihtyisäksi, sillä 

aukio ja sen lähialueet oli koettu edelleen epäsiisteinä ja turvattomina. 

Kaupungin omistaman Tukkutorin toimitusjohtaja Timo Taulavuori toivoikin 
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yhteistyösopimuksen elävöittävän ja tekevän aukiosta muuttamaan sen 

piazzamaiseksi (Teräväinen 2012). 

 

Kyseistä pilottijaksoa pidettiin kaupungin puolelta ilmeisen onnistuneena, 

sillä alun perin 2-vuotisella määräaikaissopimuksella toteutettua kokeilua 

päätettiin jatkaa vuoden 2017 loppuun ulottuvalla yhteistyösopimuksella 

(Helsingin tukkutori 2012, s.18) Jatkosopimuksen myötä käynnistyi myös 

torialuetta koskeva uudistamishanke, jonka tarkoituksena oli uudistaa 

aukion tori- ja myyntipaikkoja kauppakeskuksen uuden Itis-brändin 

mukaisesti samalla tuoden myös alueelle uudenlaisia tapahtumia 

ensisijaisen toritoiminnan ohelle (Taitomylly 2012). Sivuhuomiona eräässä 

aihetta käsittelevässä uutisessa mainitaan myös kauppakeskus 

Itäkeskuksen pysäköinninvalvonnan ulottamisesta koskemaan 

Tallinnanaukion torialuetta, jonka vain totean olevan toinen toimiala, joka 

on herättänyt mielenkiintoista keskustelua yksityisen ja julkisen toiminnan 

välisistä rajanvedoista viime aikoina (Kauppalehti 2013). Ottamatta kantaa 

siihen, voidaanko kyseisenlaista kehitystä pitää hyvänä tai huonona 

suomalaisen kaupunkitilan ja sen kehittymisen kannalta, olisi kyseisen 

mukainen järjestely mielestäni omiaan selkeyttämään ainakin jossain 

määrin esimerkiksi muita mahdollisia Tallinnanaukion 

järjestyksenvalvojakokeilun kaltaisia tilanteita. Täysin ongelmatonta se ei 

niistä kuitenkaan silti mielestäni tekisi – etenkin kansalaisnäkökulman 

kannalta - vaikka kyseisen ratkaisun kaltaisella järjestelyllä muodostuvaa 

toimialuetta voitaisiinkin pitää mielestäni ainakin edes jossakin määrin 

selkeämpänä ainakin luvanhakuprosessin yhteydessä, yhden tahon 

ollessa käytännön tasolla vastaavassa asemassa koko toimialueesta. 
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5 Järjestyslain mukaisen järjestyksenvalvonnan 
tulevaisuus ja yksityisen turva-alan 
lainsäädäntöuudistus 
 

5.1 Lainsäädäntöhankkeen etenemistä käsittelevät uutiset 
 

Yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntöhanke on tällä hetkellä 

toisessa vaiheessaan. Alkuperäisessä asettamispäätöksessä 15.11.2008-

31.12.2010 toimikaudelle asetetun yksityistä turvallisuusalaa koskevan 

lainsäädäntöhankkeen tavoitteiksi asetettiin muun muassa  yksityistä 

turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön saattaminen ajan tasalle, alan 

toimijoiden toimivaltuuksien selkeyttäminen  ja yhdenmukaistaminen, 

turvallisuusalan eri toimijoiden välisen työnjaon määritteleminen tilannetta 

vastaavaksi sekä turva-alan yksityisten toimijoiden toimintaedellytyksien, 

koulutuksen ja valvonnan kehittäminen. Hankkeen toteuttaminen oli jaettu 

kahteen vaiheeseen, joista ensimmäistä vaihetta koskeva hallituksen 

esitys oli tarkoitettu voitavan antaa viimeistään syysistuntokaudella 2009 

toiseen vaiheen seuratessa sitä suunnitelmissa viimeistään 

syysistuntokaudella 2010. (SM113:00/2008, s.1-2) 

 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen lakimuutokset, kuten esimerkiksi 

järjestyslain mukaisten järjestyksenvalvojien asettamispaikkoja 

kasvattanut JL 22§:n muutos, tulivat voimaan joulukuussa 2010. Alan 

uudistushankkeen toisen vaiheen asettamisesta annettiin päätös 

marraskuussa 2011. Toisen vaiheen tavoitteena oli sille määritetyn 

17.11.2011 - 30.06.2013 toimikauden aikana valmistella hallituksen esitys 

ja selvittää sekä tehdä perustellut ehdotukset erityisesti 

asiakokonaisuuksista, joihin lukeutuivat muun muassa: poliisin ja 

yksityisen turvallisuusalan välinen työnjako, vartijoiden ja 

järjestyksenvalvojien tehtävät, toimivaltuudet ja toimialueet sekä valvonta 

ja koulutus sekä se, onko perusteltua siirtää joitakin 
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järjestyksenvalvontatehtäviä selkeästi osaksi vartioimisliiketoimintaa ja 

vartijan tehtäviä.(SM066:00/2011) 

 

Alun perin 2012 syysistuntokaudelle annettavaksi suunnitellusta 

hallituksen esityksestä lähetettiin lakiesityksen luonnos 

lausuntokierrokselle tammikuussa 2013. Varsinainen hallituksen esitys 

turva-alan lainsäädännön uudistamishankkeen toisen vaiheen tiimoilta 

annettiin lopulta eduskunnalle loppukeväällä 2014 Sisäministeriön 

poliisiosaston pidennettyä hankkeen toimikautta 30.6.2014 saakka. 

 

2012 vuoden toukokuisessa Helsingin Sanomien artikkelissa käynnissä 

olleen turva-alan lainsäädäntöhankkeen toisen vaiheen tiimoilta kerrottiin 

sisäministeriössä harkittavan järjestyksenvalvojien mahdollisten 

sijoituspaikkojen laajentamisesta myös perinteisesti poliisin valvonnan 

piiriin mielletyille alueille, kuten puistoihin, toreille sekä kaduille. Uutisen 

mukaan pohditun kaltainen uudistus olisi tarkoittanut toimivallan 

ulottamista kaikille julkisille alueille. Artikkelissa oli myös kysytty 

mielipiteitä turva-alan vaikuttajilta ja asiantuntijoilta tähän liittyen. Aiheen 

tiimoilta haastateltu, lakiesitystä valmistellut Timo Kerttula katsoi asian 

olevan perustuslaillisesti haastava. Hän toi esiin yleisluonteisen kannan 

kunnan yleisten alueiden kuulumisesta vain poliisille, mutta mainitsi 

toisaalta tästä poikkeavana ja onnistuneena esimerkkinä Tallinnanaukion 

rauhoittamisen siellä suoritetulla kokeilulla. Myös poliisiylijohtaja Mikko 

Paateron mukaan Tallinnanaukiolla suoritettu kokeilu oli toiminut hyvin, 

mutta hän näki kuitenkin syytä rajanvedon pohdiskeluun. Paatero pitikin 

hyvänä ajatuksena sitä, että poliitikot ottaisivat kantaa 

järjestyksenvalvojien käytön laajentamisen mahdollisuuteen tai 

mahdottomuuteen. Haastatelluista varauksellisimmin asiaan suhtautui 

yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuori, joka muistutti yleisen 

turvallisuuden takaamisen poliisin toimesta olevan julkisen vallan 

ydinaluetta, ja näki tällaisen viimeisiäkin rajoja poistavan kehityksen 

olevan erityisen huolestuttavaa. (Palovaara 2012) 
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Vaikka JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien mahdollisten sijoituspaikkojen 

laajentamista oli selvästikin harkittu, ei tämä pohdiskelu johtanut 

mihinkään konkreettisiin muutosehdotuksiin ainakaan käynnissä olevan 

lakiuudistuksen yhteydessä. Turvallisuusalojen operatiivisia kenttätehtäviä 

käsittelevän Kontrolli-lehden artikkelissa lainsäädäntöhankkeen toisen 

vaiheen edistymisestä ylitarkastaja Timo Kerttulalta kysyttiin JL:n 

mukaisten järjestyksenvalvojien asettamisen laajentamisesta yleiselle 

paikalle poliisin avuksi. Kerttulan mukaan aiheesta oli valmistelussa 

keskusteltu ja asettamismahdollisuuden laajentaminen kuntien eräille 

yleisille alueille oli ollut tarkasteltavana, mutta muun muassa asiaan 

liittyvien vaikeiden perustuslaillisten ongelmien vuoksi asiasta oli 

valmistelussa päätetty luopua. (Sirkkala 2012) 

 

On mielenkiintoista huomata, että vaikka Tallinnanaukion kokeilun 

tuottamat kokemukset tuntuvat näyttäytyneen pääasiallisesti positiivisina 

ainakin sitä käsittelevässä uutisoinnissa, ja alan lainsäädäntöuudistuksen 

toisen vaiheen valmistelussa oli kartoitettu mahdollista 

järjestyksenvalvojien asettamisen laajentamista ainakin eräisiin kuntien 

yleisiin paikkoihin, jäivät uudistamisehdotukset varsin vähin äänin pois 

matkasta. On toki selvää, että aiheeseen kytkeytyy vahvasti esimerkiksi 

ylitarkastaja Timo Kerttulan haastattelussaan mainitsemia vaikeita 

perustuslaillisia ongelmia. Tämän lisäksi ongelmallista on kuitenkin 

mielestäni myös avoimen keskustelun vähyys rajanvetoon liittyen, sekä 

poliisiylijohtaja Paateron kaipaamien poliitikkojen kannanottojen 

uupuminen, sillä vaikka hypoteettiset lakiuudistukset olisivatkin 

perustuslaillisesti haastavia, niin sitä on myös tämänhetkinen tilanne, 

jossa on käytännössä koeluonteisesti jo päästetty yksityiset 

vartioimisliikkeet ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta sellaisilla 

yleisillä paikoilla, joita ei voimassa olevassa lainsäädännössä ole mainittu 

mahdollisina järjestyksenvalvojien asettamispaikkoina. Mielestäni onkin 

mielenkiintoista seurata, tullaanko tältä osin lainsäädännön suhteen 

tulevaisuudessa etenemään samalla tavalla kuin aikaisemmin esimerkiksi 

uuden järjestyslain säätämisen yhteydessä, jossa lopulta päädyttiin 
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jälkijunassa laillistamaan jo nimenomaisesta kiellosta huolimatta 

tosiasiallisesti yleistynyt yksityinen järjestyksenvalvonta metron kaltaisissa 

paikoissa tosiasialliseen tarpeeseen vedoten. 

5.2 HE-luonnos ja lausunnot 
 

3.1 2013 lausuntokierrokselle lähteneen hallituksen esityksen luonnoksen 

pääasialliseksi tavoitteeksi on määritelty yksityisiä turvallisuuspalveluita 

koskevan lainsäädännön selkiyttäminen. Keskeisimpänä luonnoksessa 

mainituista muutoksista voidaan varmastikin nähdä ehdotus olemassa 

olevien useiden eri turvallisuusalaa säätelevien lakien sääntelyn 

keskittämisestä yhteen, uuteen lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista, 

joka siten käsittäisi vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaavia 

koskevat säännökset. Tämän johdosta järjestyksenvalvojista annettu laki 

sekä muiden lakien järjestyksenvalvojien asettamista käsittelevät 

säännökset esitettäisiin kumottaviksi. Tämän lisäksi muita ehdotettuja 

uudistuksia ovat muun muassa: järjestyksenvalvontatoiminnan 

säätäminen luvanvaraiseksi tietyin poikkeuksin, uusi turvallisuusalan 

elinkeinolupa, järjestyksenvalvojan asettamisoikeuden laajentaminen 

vähäisessä määrin, vartijoiden ja järjestyksenvalvojien täsmentäminen, 

vartijan oikeus vapauttaa kiinniotettu eräin edellytyksin sekä poliisin 

tiloissa säilytettävien henkilöiden vartioinnin järjestämisen muuttaminen 

siten, että tehtävien hoitamisesta voitaisiin antaa erityisin tarkoin rajatuin 

edellytyksin toimeksianto turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle. (HE-

luonnos 2013, s.1) 

 

Järjestyslaissa määriteltyjen järjestyksenvalvojien kannalta yksi 

merkittävimmistä ehdotetuista muutoksista on varmastikin 

järjestyksenvalvojia koskevan sääntelyn siirtäminen osaksi uutta lakia 

yksityisistä turvallisuuspalveluista. JVL on siten tarkoitus kumota ja sen 

asiallinen sisältö siirtää tietyin muutoksiin osaksi uutta lakia. Kokoontumis-, 

ulkoilu- ja merityösopimuslaissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 

annetussa laissa hajallaan olevat, järjestyksenvalvojien asettamista 
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koskevat säännökset ehdotetaan tuotavaksi lain yhteyteen. Tämän lisäksi 

myös JL:n järjestyksenvalvojia koskeva sääntely aiotaan esittää 

kumottavaksi sen asiasisältö samalla siirrettäessä eräin tarkennuksin 

uuteen lakiin. Tästä keskittämisestä huolimatta järjestyksenvalvonta 

pysyisi kuitenkin luonteeltaan edelleen kahdenlaisena: muiden lakien kuin 

JL:n nojalla nykyisin asetettavista järjestyksenvalvojista säädettäisiin 

uuden lain 28§:ssä "järjestyksenvalvojan asettamisesta" ja nykyisin JL:n 

nojalla asetettavista järjestyksenvalvojista säädeltäisiin uudessa 30§:ssä 

"järjestyksenvalvojan asettamisesta poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi." 

(HE-luonnos 2013 s.15,44-45) 

 

Järjestyksenvalvontatehtäviin liittyen LYTP:n 9§:n kielto yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sisältävän toimeksiannon 

vastaanottamisesta nähdään luonnoksen mukaan tarpeettomana, jonka 

johdosta siitä luopumista aiotaan ehdottaa. Tätä perustellaan sillä, että 

kyseisenlaisen toiminnan ollessa lähtökohtaisesti määritelmällisesti 

julkinen hallintotehtävä, joka siten voidaan antaa yksityiselle taholle PL 

124§:n mukaan ainoastaan lailla tai sen nojalla, ei erilliselle kiellolla olisi 

laissa siten tarvetta. (HE-luonnos 2013 s.15) 

 

Uuden lakiehdotuksen luonnoksessa ei esitetä uusia, olennaisia 

laajennuksia JL:ssä määriteltyjen järjestyksenvalvojien 

asettamispaikkoihin. Myös tarpeellisuusedellytys toimialueen ulottamiseksi 

sen välittömään läheisyyteen aiotaan pitää ennallaan. Tässä yhteydessä 

luonnoksessa huomautetaan välittömän läheisyyden sisällyttämistä 

järjestyksenvalvojien toimialueeseen sinänsä ongelmallisena, ettei 

esimerkiksi toimenpiteiden kohteina olevilla olisi usein käsitystä siitä, mihin 

asti järjestyksenvalvojien toimialue ulottuisi. Toisaalta toimialueen 

ulottaminen myös sen välittömään läheisyyden nähdään joissakin 

tapauksissa välttämättömänä järjestyksenvalvontatehtävien onnistuneeksi 

hoitamiseksi. (HE-luonnos 2013, s.46) 
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Mainittakoon myös, että vaikkei uudessa lakiehdotuksessa ole nykyisten 

JL:n mukaisten järjestyksenvalvojien asettamispaikkojen osalta ole 

olennaisia uusia sijoituskohteita, esitetään luonnoksessa 28§:n mukaisia 

järjestyksenvalvojia voitavaksi asettaa myös yksityisiin tilaisuuksiin kuten 

yhtiökokouksiin tai kutsuvierastilaisuuksiin, sekä yliopistojen että 

ammattikorkeakoulujen toimipaikkoihin. Kyseisten uusien paikkojen osalta 

järjestyksenvalvojien asettaminen myös niiden välittömään läheisyyteen ei 

kuitenkaan tulisi olemaan mahdollista. (HE-luonnos 2013 s.45) 

 

Lausuntoyhteenvedossa luonnoksesta ei ole kovinkaan merkittäviä 

kannanottoja liittyen vielä nykyisin JL:n mukaiseen järjestyksenvalvontaan 

liittyen. Yleisellä tasolla välittömään läheisyyteen liittyen poliisihallitus on 

yhteenvedon mukaan toivonut yksityisalueen välitöntä läheisyyttä 

koskevan käsitteen avaamista, koska sen mukaan on epäselvää, onko 

esimerkiksi omakotitalon tai yksityiskäyttöön vuokratun tilan aidattu piha-

alue luettavissa välittömän läheisyyden piiriin (SM066:00/2011 

Lausuntoyhteenveto s.12). Kysymys on sinänsä mielenkiintoinen, sillä 

esityksessä ei lähtökohtaisestikaan näytä olevan mainittu yksityisalueita, 

vaan ainoastaan järjestyksenvalvojien sijoittamisesta yksityistilaisuuksiin - 

ja joiden osalta järjestyksenvalvojien asettamista välittömään läheisyyteen 

ei ole mahdollistettu. Matkailu- ja ravintolapalvelut ry on taas toivonut 

järjestyksenvalvojan asettamisoikeuden laajentamista koskemaan myös 

hiihtokeskuksia sekä niiden välitöntä läheisyyttä (SM066:00/2011 

Lausuntoyhteenveto s.16). Sen tarkempaa määritelmää siitä, mitä 

välittömällä läheisyydellä voitaisiin tässä kontekstissa tarkoittaa, ei ole sen 

suuremmin yksilöity. 

 

Kyseisten lausuntojen lisäksi lakiesitysluonnoksesta ja sen laadusta ovat 

kommentoineet myös Jyri Paasonen ja Jussi Keinänen arviossaan 

säädösehdotuksesta yksityisistä turvallisuuspalveluista lainvalmistelun 

laadun ja keskeisten ehdotusten kannalta. Arvioidessaan hallituksen 

esityksen luonnoksen valmistelun laatua Paasonen ja Keinänen (2013 s.6) 

ovat löytäneet huomautettavaa jo luonnoksen nykytilan arvioinnista, jossa 
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turvallisuusalaa koskevaa tämänhetkistä sääntelyä on luonnehdittu 

vartioimisliiketoiminnan, turvasuojaustoiminnan sekä 

järjestyksenvalvonnan osakokonaisuuksista riippuen sisällöllisesti tai 

pääasiallisesti onnistuneina (HE-luonnos 2013 s.11-12). Paasonen & 

Keinänen kritisoivat tätä arviota vedoten vuonna 2011 toteutettuun 

yksityisen turvallisuusalan empiiriseen tutkimukseen, jossa 

vartioimistoiminnan, turvasuojaustoiminnan ja 

järjestyksenvalvontatoiminnan sääntelyn selkeydestä ja 

johdonmukaisuudesta alan toimijoilta kysyttäessä vain noin puolet 

mielipiteen esittäneistä pitivät lainsäädäntöä selkeänä ja johdonmukaisena 

(Paasonen & Huumonen 2011, s.38,45,51), johon pohjaten he näkevätkin 

voitavan väittää, etteivät lakiesitysluonnoksessa esitetyt väitteet perustu 

ainakaan alan toimijoiden mielipiteisiin, jonka johdosta he toteavat 

luonnoksen nykytilan arvioinnin näyttäytyvän puutteellisena alan 

toimijoiden näkökannan unohtamisena eduskunnan valmistelun ja 

päätöksenteon perustana toimivassa dokumentissa. Esitetyn kritiikin 

voidaan nähdä pitävän paikkansa myös varsinaisen hallituksen esityksen 

osalta (HE 22/2014 vp), sillä näiltä osin ei siihen näytä tehdyn muutoksia. 

 

Myös kansainvälisen kehityksen ja oikeusvertailun toteutusta ei voida 

pitää lakiesitysluonnoksen osalta Paasosen & Keinäsen (2013 s.7) 

mukaan hyvänä lainvalmisteluna, sillä siinä tyydytään ainoastaan 

toteamaan sisäministeriön teettäneen alan lainsäädäntöhankkeen 

ensimmäisen vaiheen yhteydessä yksityistä turva-alaa koskeneen 

esiselvityksen (Heinämäki 2009), jonka nähdään sisältäneen myös melko 

kattavasti kansainvälistä vertailua ja olevan edelleen suhteellisen tuore. 

Paasonen & Keinänen pitäisivät suotavana edes lyhytmuotoista 

aikaisemman selvityksen avaamista sekä selvennystä siitä, miten ja miksi 

mahdolliset ulkomaiden esimerkit ovat tai eivät ole vaikuttaneet 

esityksessä ehdotettuihin ratkaisuihin (Paasonen & Keinänen 2013, s.7). 

Myös näiltä osin esitettyjä mielipiteitä voidaan edelleen pitää 

paikkansapitävinä, sillä kyseinen osuus on jätetty varsinaisessa 
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hallituksen esityksessä samanlaiseksi viittaukseksi kuin aikaisemmassa 

luonnoksessakin (HE 22/2014 vp, s.11). 

 

Järjestyslain mukaisiin järjestyksenvalvojiin kohdistuvista uudistuksista 

Paasonen & Keinänen tuovat esiin uuden poistamisperusteen sekä 

rikosperusteisesta kiinniotto-oikeudesta säätämisen vartijoiden vastaavaa 

oikeutta peilaavaksi (Paasonen & Keinänen 2013 s.11). Tähän liittyen on 

mielestäni hyvä huomata, että järjestyksenvalvojille ehdotetuista 

poistamisoikeuksista on poistettu kokonaan nykyisessä lainsäädännössä 

JL:n mukaisilta järjestyksenvalvojilta pois rajattu JVL:n 7§ 1 momentin 3 

kohdan poistamisperuste, joka koskee järjestyksen tai turvallisuuden 

ylläpitämiseksi annetun tarpeellisen käskyn noudattamatta jättämistä 

huomautuksesta huolimatta. Uutena perusteena poistamiselle ehdotetaan 

ilmeisen oikeudetonta oleskelua alueella, joka on ehdotettu koskevaksi 

myös JL:n mukaisia järjestyksenvalvojia vastaavia, uuden lakiehdotuksen 

28 § poliisia tai rajavartiolaitosta avustavia järjestyksenvalvojia. 

 

Uutena toimivaltuutena järjestyksenvalvojille ehdotettu rikoksesta epäillyn 

kiinniottaminen voidaan sinänsä nähdä enemmänkin sääntelyn 

selkeyttämisenä ja yhtenäistämisenä kuin aidosti uutena toimivaltuuksien 

laajenemisena, sillä vaikka järjestyksenvalvojille ei toistaiseksi voimassa 

olevassa lainsäädännössä ole tällaisesta toimivaltuudesta säädetty, on 

käytännössä vastaavanlainen toimenpide ollut mahdollista pakkokeinolain 

2§:n yleisestä kiinniotto-oikeudesta myötä. Pakkokeinolain pykälästä uusi 

ehdotus tosin eroaa siltä osin, että siinä järjestyksenvalvojille suodaan 

vartijoiden toimivaltuuksia vastaavalla tavalla oikeus 

turvallisuustarkastukseen kyseisen toimenpiteen yhteydessä. 

 

Paasonen & Keinänen (2013 s.8,11) pitävät lähtökohtaisesti 

asianmukaisena lainvalmistelijan pyrkimystä yksityistä turvallisuusalaa 

koskevan lainsäädännön rakenteen parantamiseen hajanaisen sääntelyn 

kumoamisella ja keskittämisellä yhteen lakiin, sillä uudistusehdotuksen 

järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia koskevat esitykset olisivat omiaan 
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selkeyttämään osaltaan nykysääntelyä, vaikka Paasonen & Keinänen 

pitävätkin ongelmallisena useammanlaisten järjestyksenvalvojien 

säilyttämistä uudessa lakiehdotuksessa. Ehdotetun kaltainen uudistus on 

askel eteenpäin, muttei se kieltämättä ratkaise kaikkia epäkohtia. 

Toisaalta Paasosen & Keinäsen ehdottama tehtävänimikkeiden 

yhdistäminen olisi itsessään varmastikin varsin työläs prosessi. 

 

5.3 Eduskunnan oikeusasiamies 
 

12.12.2012 kirjatussa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa ”Poliisin 

tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan” käsitellään sitä, 

onko useisiin kauppakeskuksiin rakennettuja kiinniotto- ja säilössäpitotiloja 

mahdollisesti käytetty lainvastaisesti vartijoiden ja järjestyslain mukaisten 

järjestyksenvalvojien toimesta. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja otti 

eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain (14.3.2002/197) nojalla 

oma-aloitteisesti asian tutkittavakseen tarkoituksenaan selvittää myös, 

miten poliisi on reagoinut liiketiloihin rakennettujen säilöönottotilojen 

kehitykseen huomioitaessa se, ettei vartijoilla tai järjestyslain mukaisilla 

järjestyksenvalvojilla ole lain mukaan oikeutta säilössäpitoon (Dnro 

4402/2/10 s.1).  

 

Poliisihallitukselta saamassaan lausunnossa pidetään liiketiloihin 

rakennettuja säilöönottotiloja arveluttavina, vaikka niiden mahdollinen 

teoreettinen funktio hätävarjelutilanteiden kannalta huomioidaankin. 

Samalla huomautetaan, ettei tästä arveluttavuudesta huolimatta ole ollut 

mahdollista, että poliisi kieltäisi itse tilojen rakentamisen. (Dnro 4402/2/10 

s.4) 

 

Vaikka poliisihallituksen lausunnossa kerrottiin, ettei sen tietoon olla 

poliisilaitosten toimesta tuotu tietoja, joiden perusteella olisi voitu arvioida 

rikotun lakia, turvallisuusalan valvonnan vastuualueen antamassa 

selvityksessä oli kuitenkin löydetty epäkohtia. Vantaalla ja Espoossa 
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tehdyissä tarkastuksissa ilmeni satunnaista säilössäpitämistä, jonka lisäksi 

myös Helsingin Itäkeskuksessa tehdyssä tarkastuksessa oli käynyt ilmi 

vartijoiden pitäneen näpistelystä epäiltyjä alaikäisiä nuoria säilössä. 

Tämän lisäksi vastuualueen tietoon oli tullut myös se, että yksityisellä 

turvallisuusalalla oltiin keskusteltu vielä tarkastusten jälkeenkin vartijoiden 

ja järjestyslain mukaisten järjestyksenvalvojien mahdollisesta oikeudesta 

säilössäpitoon. (Dnro 4402/2/10 s.4-5) Kuvatun kaltaista tilannetta 

voidaankin pitää ainakin jossain määrin ongelmallisena, mikäli 

perusoikeusherkän alan toimijat eivät itsekään vaikuta olevan täysin 

tietoisia toimivaltuuksiensa rajoista. 

 

Kiinniotto- ja säilössäpitotilojen rakentamisen ja käytön johdosta 

poliisihallitus onkin jo vuodesta 2004 lähtien ohjeistanut yksityisen 

turvallisuusalan toimijoita asian tiimoilta - erityisesti painottaen vartijoiden 

ja järjestyksenvalvojien oikeudettomuutta säilössäpitoon. Tästä huolimatta 

se on katsonut koulutuksen ja valvonnan lisäämisen välttämättömäksi, 

jonka johdosta se on muun muassa vaatinut kaikkia vartioimisliikkeitä 

ilmoittamaan ylläpidettävistä säilössäpitotiloista. (Dnro 4402/2/10 s.5) 

 

Ratkaisunsa arvioinnissa ja toimenpide-ehdotuksissaan 

apuoikeusasiamies Pajuoja pitää hämmästyttävänä toimenpiteistä 

huolimatta yksityisellä turvallisuusalalla jatkuneesta keskustelusta 

mahdollisesta säilöönotto-oikeudesta, ja pitääkin viime vuosina kasvaneen 

alan valvonnan ja koulutuksen lisäämistä todella tärkeänä. Tämän lisäksi 

apulaisoikeusasiamies Pajuoja painottaa vahvasti myös turvallisuusalaa 

koskevan lainsäädännön selkeyttämistä vedoten kansalaisnäkökulmaan ja 

ennen kaikkea siihen, etteivät selvityksen perusteella turvallisuusalan 

toimijatkaan näytä aina täysin hahmottavan toimivaltuuksiaan. Lopuksi 

Pajuoja nostaa esiin kysymyksen poliisin ja yksityisen turvallisuusalan 

välisestä rajanvedosta. (Dnro 4402/2/10 s.6-7) 

 

On siis selvää, että toimialueiden rajojen määrittelyn lisäksi kiperiä 

kysymyksiä riittää myös alan toimijoiden toimivaltuuksiin liittyen sekä 
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toimialueilla sijaitsevien tilojen käyttämisen suhteen järjestyslain 

mukaisesta järjestyksenvalvonnasta puhuttaessa. Asiaa käsittelevässä 

Ylen uutisartikkelissa vuodelta 2011 poliisihallituksen turvallisuusalan 

valvontayksikön mukaan poliisiputkaa muistuttavia säilössäpitotiloja oli jo 

tällöin isoissa kaupoissa ja kauppakeskuksissa huomattavan paljon, joten 

viestin perille saaminen olisi varmastikin edelleen tärkeää. (Lukinmaa 

2011) 

 

Huomioimisen arvoinen seikka kyseisessä säilössäpitotiloja käsittelevässä 

uutisessa on myös Turvallisuusalan ammattiliiton silloisen puheenjohtajan 

Harri Jonkan mielipide kyseisten ongelmien suurimman syyn olevan 

vartijoiden riittämättömissä oikeuksissa, jonka johdosta etujärjestö olikin 

vaatinut lyhytaikaista säilössäpito-oikeutta vartijoille muun muassa 

työturvallisuuteen vedoten. (Lukinmaa 2011) Turvallisuusalojen 

operatiivisia kenttätehtäviä käsittelevän Kontrolli-lehden artikkelista 

turvallisuusalan vastuualueen yksityiselle turvallisuusalalle järjestämästä 

koulutustilaisuudesta käy kuitenkin ilmi, ettei vastuualue ole pitänyt 

hyväksyttävänä työturvallisuusperustelua, vaan on edellyttänyt 

vartioimisliikkeiltä työturvallisuuden järjestämistä muita keinoja käyttäen 

(Sirkkala 2011). Täten siis on varsin selkeää, että poliisihallituksen 

turvallisuusalan vastuualueella on ollut lähivuosina huomattavasti erilainen 

näkemys järjestyksenvalvojien toimivaltuuksista ja niiden riittävyydestä 

kuin etujärjestön puheenjohtajalla. 

 

5.4 Tämänhetkiset näkymät 
 

Tätä kirjoittaessa turva-alan lainsäädäntöhankkeen toisen vaiheen tiimoilta 

on annettu eduskunnalle pääpiirteisesti lausuntokierrokselle aikaisemmin 

lähteneen luonnoksen mukainen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 

yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

22/2014 vp). Tällä hetkellä kyseinen lakiesitys on lähetetty 
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valiokuntakäsittelyyn hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta on 

juuri antanut lausuntonsa asian johdosta. 

 

Nykyistä järjestyslain mukaista järjestyksenvalvontaa koskevien 

uudistusehdotusten osalta perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan 

huomiota vartijoiden ja järjestyksenvalvojien huomattavasti vaihtelevaan 

koulutukseen, ja painotti jatkossa näiden toimivaltuuksia koskevaa 

lainsäädäntöä kehitettäessä olevan syytä huomioida laajempien 

toimivaltuuksien edellyttävän perusteellista koulutusta tehtäviin. (PeVL 

22/2014 vp, s.2) Valiokunta puuttui myös esityksessä ehdotettuihin, 

uudistettuihin oikeuksiin henkilön poistamiseen ja kiinniottamiseen, sillä 

ehdotuksen 42§:n 1 momentin 4 kohtaan uutena tullut lisäys 

järjestyksenvalvojan oikeudesta poistaa toimialueeltaan ilmeisen 

oikeudettomasti alueella oleskeleva henkilö oli valiokunnan mukaan varsin 

väljälti muotoiltu huomioitaessa kyseessä olevan yksityiselle 

järjestyksenvalvojalle myönnettävä oikeus puuttua merkittävästi yksilön 

perusoikeuksiin. Perustuslakivaliokunta katsoi täten välttämättömäksi 

säännöksen tarkentamisen esimerkiksi siten, että kyseisen 

poistamisenoikeuden edellytyksenä alueen olisi yleisöltä pois suljettu, jotta 

lakiehdotus voitaisiin hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

(PeVL 22/2014 vp, s.3) Valiokunta myös huomautti pitävänsä edelleen 

perusteltuna nykyisen LYTP:n 9§ 1 momentin mukaista nimenomaista 

kieltoa sitoumuksen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä 

sisältävän toimeksiannon vastaanottamisesta, joka oli tiputettu 

ehdotuksesta pois. Näyttää siis siltä, että perustuslakivaliokunta suhtautuu 

toimivaltuuksien lisäämiseen yksityisille järjestyksenvalvojille jälleen 

varovaisemmin. 
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6 Yhteenveto 
 

Yksityinen turvallisuusala on viime vuosikymmenten aikana kehittynyt ja 

kasvanut Suomessa huomattavalla tavalla. Samaan aikaan myös 

turvallisuusalan julkisen sektorin puolella on koettu useita, huomattaviakin 

rakennemuutoksia. 2000-luvun taitteessa voimaan astuneet olennaiset 

alan lainsäädännön uudistukset koskien järjestyksenvalvojia sekä alalla 

toimivia vartioimisliikkeistä, ja tätä myöhemmin seurannut mahdollisuus 

yksityisten vartioimisliikkeiden järjestyksenvalvojien hyödyntämisestä 

viranomaisia avustavissa järjestyslain mukaisissa järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämistehtävissä yleisillä paikoilla ovat erityisesti 

kokeneet useita muutoksia sekä uudistuksia. Kyseiset, vaiheittain 

toteutetut alan osittaisuudistukset ovat myös aiheuttaneet kritiikkiä, sillä 

alaan ja etenkin järjestyslain mukaiseen järjestyksenvalvontaan 

vaikuttavaa lainsäädäntöä on pidetty pirstaloituneena sekä 

vaikeaselkoseina. 

 

Perinteisesti yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta yleisillä paikoilla 

vastanneen poliisin tosiasiallisten mahdollisuuksien valvoa yleistä 

järjestystä ja turvallisuutta kaikkialla käydessä käytännössä yhä 

haastavammaksi, sekä toisaalta kaupungistumiskehityksen ja sen 

mukanaan tuoman uudenlaisen, niin kutsutun puolijulkisen tilan 

määrällisesti kasvaessa huomattavasti on yksityisten vartioimisliikkeiden 

suorittamalle, järjestyslain mukaiselle järjestyksenvalvonnalle sekä sen 

sovellusalan kasvattamiselle ollut yhä enemmän kysyntää. Tämä käy ilmi 

sekä viimevuotisista lakiuudistuksista, kuten turvallisuusalan 

lainsäädännön uudistamishankkeen ensimmäisessä vaiheessa 

toteutetusta järjestyslain nojalla asetettavien järjestyksenvalvojien 

käyttöalan laajentamisesta satamiin, lentoasemille ja terveyden sekä 

sosiaalihuollon toimipisteisiin, että Helsingin Tallinnanaukion kaltaisesta 

käytännön kokeilusta, jossa paikallinen poliisilaitos mahdollisti yksityisen 

vartioimisliikkeen järjestyksenvalvojien suorittaman järjestyksenvalvonnan 
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myös kauppakeskuksen viereisellä alueella sijaitsevan julkisen, 

kaupungille kuuluneen toritilan puolella soveltamalla antamaansa 

järjestyksenvalvojien asettamislupaan JL:n 22 § mainitun välittömän 

läheisyyden huomattavasti vapaamuotoisempaa tulkitsemistapaa kuin 

mitä esimerkiksi perustuslakivaliokunta on alaa koskevasta 

lainsäädännöstä antamissaan lausunnoissaan ja mietinnöissään 

aikaisemmin yleisesti sovellettavaksi esittänyt. Voitaisiinkin siis mielestäni 

katsoa, että tämä ennakkopäätöksen luonteiseksi kutsuttu ratkaisu ja 

siihen kytkeytyvä poliisin tulkinta laista Tallinnanaukion kokeiluun liittyen 

asemoituu suhteessa lakien esitöissä esitettyihin tulkintoihin - etenkin 

perustuslakivaliokunnan useaan otteeseen järjestyksenvalvojia koskevan 

lainsäädännön yhteydessä painottamaan välittömän läheisyyden 

supistavaan tulkintaan - jossakin määrin poikkeuksellisesti. 

 

Tämänhetkisestä, Tallinnanaukion kokeilun jälkeisestä tilanteesta 

puhuttaessa onkin siis jokseenkin haastavaa yrittää vastata täysin 

tyhjentävästi kysymykseen siitä, missä laajuudessa järjestyslaissa 

säännelty, viranomaisia avustava yksityinen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitäminen vartioimisliikkeiden ja näiden työllistämien 

järjestyksenvalvojien toimesta yleisillä paikoilla on mahdollista, sillä vaikka 

voimassa olevan lainsäädäntö määrittää lähtökohtaisesti tyhjentävästi JL:n 

22 §:ssä mahdolliset järjestyksenvalvojien asettamispaikat viranomaista 

avustavalle järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle, jättää 

säännökseen sisältyvä välittömän läheisyyden avoin käsite ja sen 

mahdollistama tapauskohtainen tulkinta takaoven auki jossakin määrin. 

On kuitenkin selvää, että ennen kuin välittömästä läheisyydestä ja sen 

tapauskohtaisesta laajuudesta voidaan puhua, edellytetään aina 

lähtökohtaisesti JL 22 §:n listauksen mukaista asettamispaikkaa. 

 

Tutkittaessa sitä, minkälainen on rajanveto hyväksyttävän, yksityisen 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen ja 

perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslaillisesti estetyn varsinaisen 

poliisitoiminnan yksityistämisen välillä, näyttää painopiste kohdistuvan 



82 

etenkin järjestyksenvalvojien toimivaltuuksiin. Vaikka 

perustuslakivaliokunta on katsonut järjestyslain esitöissä järjestyslain 

mukaisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistoiminnan olevan 

asiallisesti ottaen yleensä samaan päämäärään tähtäävää toimintaa kuin 

poliisilain 1 §:ssä poliisin keskeiseksi toimenkuvaksi määritelty yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, ei se ainakaan järjestyslaista 

säädettäessä katsonut tilanteessa olevan tosiasiallisesti kyseessä poliisin 

tehtävien siirtämisestä yksityisille tahoille, vaan pikemminkin jo silloin 

yksityisten tahojen suorittamien turvallisuuspalvelujen 

uudelleenjärjestelemisestä. Tärkeämpänä rajanvedon kannalta valiokunta 

painottikin tuolloin pitävänsä järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia ja niiden 

suhdetta poliisin toimivaltuuksiin. Tähän liittyen perustuslakivaliokunta 

onkin katsonut, ettei järjestyslain mukaisilla järjestyksenvalvojilla voi olla 

merkittävästi vartijoista poikkeavia toimivaltuuksia, joka sen mukaan 

tarkoittaisi perustuslain vastaista poliisitoiminnan osittaista yksityistämistä. 

Tämän johdosta perustusvaliokunta ei siten ole pitänyt ainakaan 

toistaiseksi mahdollisena esimerkiksi sitä, että järjestyslain mukaisilla 

järjestyksenvalvojilla olisi oikeus järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n 3 

sekä 4 momentissa mainittuun säilöönottoon tai 7 §:n 1 momentin 3 

kohdan mukaiseen, yksittäistapauksessa jokaista velvoittavaan 

poistamiskäskyvaltaan. 

 

Parhaillaan käynnissä olevan alan sääntelyn kokonaisuudistushankkeen 

tarkoituksena on selkeyttää sekavaa ja hajautunutta sääntelyä uudella 

ehdotetulla lailla yksityisistä turvallisuuspalveluista, jonka toteutuessa sen 

alle keskitettäisiin myös muun muassa nykyinen järjestyslain mukainen 

järjestyksenvalvonta. Kyseessä olevan yksityisen turvallisuusalan 

lainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen valmisteluvaiheessa 

selvitettiin myös edellytyksiä yksityisten järjestyksenvalvojien 

asettamispaikkojen kasvattamista lähtökohtaisesti kaikkiin yleisiin 

paikkoihin muun muassa Tallinnanaukion kokeilun rohkaisevien tulosten 

johdosta, mutta toistaiseksi uudistuksia ei ole luvassa, sillä siihen nähtiin 

kytkeytyvän vaikeita perustuslaillisia haasteita. Toisaalta haastavana 
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voidaan mielestäni pitää myös nykyistä tilannetta, jossa yksityisten 

vartioimisliikkeiden järjestyksenvalvojat on jo koeluonteisesti päästetty 

ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta uusille alueille välittömän 

läheisyyden tapauskohtaisen tulkinnan johdosta. Olen toistaiseksi 

taipuvainen kannattamaan välittömän läheisyyden supistavaa tulkintaa ja 

nimenomaisia mainintoja säännöksissä, mikäli mahdolliselle toimialueiden 

laajentamiselle olisi tarvetta. Onkin mielenkiintoista seurata, miten tilanne 

tulee kehittymään tulevien vuosien aikana – pyritäänkö lainsäädäntöä 

aktiivisesti uudistamaan, vai tuleeko sen rooli olemaan joidenkin 

kysymysten osalta pikemminkin reaktiivista, käytännössä jo muuttuneen 

tosiasiallisen tilanteen vahvistamista. Selvää kuitenkin on se, että 

kysyntää entistä laajemmalle yksityiselle järjestyksen ylläpitämiselle 

näyttäisi löytyvän. Nyt käynnissä oleva hanke lainsäädännön 

selkeyttämiseksi ja keskittämiseksi onkin mielestäni joka tapauksessa 

askel oikeaan suuntaan, eikä vähiten siksi, että kyseessä on kasvava ala, 

johon kytkeytyy myös perusoikeudellisia kysymyksiä. 

 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita tälle tutkielmalle voisivat olla esimerkiksi 

laajempi tutkimus järjestyslain mukaisten järjestyksenvalvojien 

asettamiseen kytkeytyvästä lupamenettelystä ja siitä, minkälaisin 

perusteluin sekä ehdoin poliisi on myöntänyt tai jättänyt myöntämättä lupia 

järjestyksenvalvojien asettamiseksi, tai vaikkapa vertaileva tutkimus siitä, 

miten muualla Euroopassa ollaan vastaavanlaisesta toiminnasta ja siihen 

liittyvästä rajanvedosta säännelty. 
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