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Poliisi peruutti viime vuonna yli 750
turvallisuusalan toimijan luvan
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan poliisilaitosten välillä on vaihtelevuutta ja eroja
siinä, kuinka yksityistä turvallisuusalaa valvotaan.

Selvityksessä ei kerrota, mistä syistä luvat on peruutettu. INKA SOVERI

Eevi Karvinen
eevi.karvinen@iltalehti.fi
Tiistai 10.1.2023 klo 11:15

Poliisi peruutti 753:n yksityisen turvallisuusalan toimijan luvat viime vuonna, ilmenee

Poliisihallituksen sisäministeriölle antamasta selvityksestä.

Peruutetuista luvista 122 liittyi järjestyksenvalvojiin, vartijoihin 40. Turvallisuusalan

elinkeinolupia peruttiin 48.

Yksityinen turvallisuusala on noussut viime aikoina otsikoihin.

Joulun alla kerrottiin lukuisista järjestyksenvalvojiin kohdistuvista rikosepäilyistä. Viime

viikonloppuna vartijoiden voimankäyttötilanteessa menehtyi 35-vuotias nainen.

LUE MYÖS Vartijoiden käsiin kuollut nainen oli 35-vuotias – tapahtumat tallentuivat videolle
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LUE MYÖS

Ex-kaupunginvaltuutettu kertoo: raahattiin Ison Omenan pidätyskoppiin 2019, koska
olisi halunnut maksaa pysäköinnin käteisellä
14.1. 9:53

Poliisi teki huolestuttavan havainnon nuorten käytöksestä
10.1. 17:49

STT: Sisäministeriö teettää turvallisuus alasta laajan selvityksen
10.1. 19:46
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LUE MYÖS ”Annetaan vähän moukkua” – kauppakeskuksen vartija kertoo työssä rehottavasta
rasismista ja väkivallasta

Poliisihallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia seikkoja, että nykyinen turvallisuusalan koulutus

olisi riittämätön.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoi eilen pyytäneensä poliisihallitukselta selvitystä,

miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa.

LUE MYÖS Sisäministeri Krista Mikkonen vaatii poliisilta selvitystä turvallisuusalan valvonnasta:
”Alalla on vakavia ongelmia”

Selvityksessä ei osattu antaa vastausta sisäministeriön tiedusteluihin siitä, kuinka usein

yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat epäiltynä työhönsä liittyvistä rikoksista.

Myöskään siihen, kuinka usein toimiluvan peruuttaminen liittyy epäiltyyn työssä tehtyyn

rikokseen, ei vastattu.

Mikäli turvallisuusalalla työskentelevää henkilöä epäillään rikoksesta, Poliisihallituksen mukaan

on peruskäytäntönä tarkistaa hänen toimilupansa.

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan poliisilaitosten välillä on vaihtelevuutta ja eroja siinä,

kuinka yksityistä turvallisuusalaa valvotaan. Osalla poliisilaitoksista valvonta on hyvinkin

suunnitelmallista, osalla valvontatoimia kuvataan reaktiivisiksi.

LUE MYÖS Ison Omenan tapaus herätti päättäjät: vartiointiyritysten tilanne selvitettävä heti,
koulutus ja vastuut kuntoon

Viime vuonna varoituksia annettiin 53:lle järjestyksenvalvojalle ja 36:lle vartijalle.

Kahdeksan järjestyksenvalvojan luvat peruutettiin määräajaksi, 69 järjestyksenvalvojan lupa

peruutettiin väliaikaisesti.
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TUOREIMMAT

Yksi kuoli henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Porvoossa
Kotimaa - 11:56

Politiikan puskaradio: Annika Saarikon pahin pelko toteutui – näin Paavo
Väyrysen ehdotus torpattiin kepun kokouksessa
Politiikka - 11:22

Iran teloitti Britannian kansalaisen – syytettiin vakoilusta
Ulkomaat - 11:21

Ministeri Lintilä Ylellä: Suomi tekemässä USA:n kanssa yhteistyötä
ydinvoimassa – USA kiinnostunut Suomen onkalosta
Politiikka - 11:10

15-vuotias tyttö katosi Jyväskylässä – tuntomerkkinä oranssit hiukset
Kotimaa - 10:37

Kiovassa räjähdyksiä, viranomaiset: Ohjusisku infra struktuuriin – IL seuraa
sotaa
Ulkomaat - 10:14

Ex-kaupunginvaltuutettu kertoo: raahattiin Ison Omenan pidätyskoppiin 2019,
koska olisi halunnut maksaa pysäköinnin käteisellä
Kotimaa - 9:53

Raivo repesi: YK:n ilmasto kokouksen johtajaksi nimitettiin öljyjätin johtaja –
”Henkeäsalpaava ristiriita”
Ulkomaat - 9:03

IL Nivalassa: Pikkukaupunki otti ukrainalaiset pakolaiset avosylin vastaan ja
onnistui siinä, missä muut eivät
Kotimaa - 8:36

”Näin se menee” – raakakahvin arvo romahti, hinta marketissa ei
Kotimaa - 8:02

”Kunhan asevoimamme saavat varusteita” – Ukrainan kohusivuston perustaja
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Kunhan asevoimamme saavat varusteita  – Ukrainan kohusivuston perustaja
sivuuttaa suomalaisten kritiikin
Ulkomaat - 7:01

Varovasti liukkailla teillä! Lauantain lauha sää on petollinen
Sääuutiset - 6:53

Kihniössä epäilty tapon yritys ja pahoinpitely yksityis asunnossa
Kotimaa - 0:44

Ukrainalais sotilaan rinnasta poistettiin kokonainen kranaatti – leikkauksessa
räjähdysvaara
Ulkomaat - 0:19

Hukutusvihjaus johti karmeaan tekoon – ikämies löytyi kuolleena peittoon
käärittynä
Kotimaa - 13.1. 23:00

Tekikö Biden ison peliliikkeen Suomen puolesta? WSJ: presidentti haluaa myydä
F-16-hävittäjiä Turkille
Ulkomaat - 13.1. 22:53

Ukrainan sota, päivä 324: Venäjä ottamassa voiton Soledarissa, Kremlin ja
Wagnerin välit rakoilevat
Ulkomaat - 13.1. 22:31

Bild: Saksan puolustus ministeri eroamassa
Ulkomaat - 13.1. 22:03

Pekka Toveri: Venäjän suurhyökkäys jopa lähiviikkoina
Ulkomaat - 13.1. 21:31

Legendaarinen homoklubi DTM tekee paluun Helsingissä
Kotimaa - 13.1. 21:17

Näytä lisää
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1. Yksi kuoli henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Porvoossa

2. Ex-kaupunginvaltuutettu kertoo: raahattiin Ison Omenan pidätyskoppiin 2019, koska olisi
halunnut maksaa pysäköinnin käteisellä

3. Politiikan puskaradio: Annika Saarikon pahin pelko toteutui – näin Paavo Väyrysen
ehdotus torpattiin kepun kokouksessa

4. Iran teloitti Britannian kansalaisen – syytettiin vakoilusta

5. ”Näin se menee” – raakakahvin arvo romahti, hinta marketissa ei

6. 15-vuotias tyttö katosi Jyväskylässä – tuntomerkkinä oranssit hiukset

7. Ministeri Lintilä Ylellä: Suomi tekemässä USA:n kanssa yhteistyötä ydinvoimassa – USA
kiinnostunut Suomen onkalosta

8. Renkaiden joukko puhkeaminen Kehä I:llä

9. IL Nivalassa: Pikkukaupunki otti ukrainalaiset pakolaiset avosylin vastaan ja onnistui siinä,
missä muut eivät

10. Hukutusvihjaus johti karmeaan tekoon – ikämies löytyi kuolleena peittoon käärittynä

Juuri nyt 24 tuntia Viikko
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