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STT: Sisäministeriö teettää
turvallisuusalasta laajan selvityksen
Sisäministeri Krista Mikkonen kertoo STT:lle, että selvitys toimisi mahdollisten
lakimuutosten pohjana.

Sisäministeri Krista Mikkonen. JENNI GÄSTGIVAR
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Tiistai 10.1.2023 klo 19:46

Sisäministeriö teettää turvallisuusalasta laajan selvityksen, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr)

kertoo STT:lle.

Selvitys toimisi Mikkosen mukaan pohjana mahdollisille lakimuutoksille.

Mikkosen mukaan selvitystä laativaan työryhmään pitäisi ottaa edustajia myös muista

ministeriöistä, poliisista ja turvallisuusalalta.

Selvityksen on määrä valmistua keväällä. Lakimuutoksia ei ehditä tekemään enää keväällä

päättyvällä vaalikaudella.

Mikkonen pyysi aiemmin poliisihallitukselta selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan
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LUE MYÖS

Veli kertoo: Tällainen oli vartijoiden käsiin kuollut nainen
10.1. 17:57

Ville Rannan pilapiirros: Pysykää rauhallisina! Vartijat lähestyvät!
10.1. 13:39

Poliisi peruutti viime vuonna yli 750 turvallisuus alan toimijan luvan
10.1. 11:15

Näkökulma: Pääseekö Suomessa ”läpällä” vartijaksi toteuttamaan omaa väkivalta -
fantasiaa?
9.1. 22:27

Vartijoiden käsiin kuollut nainen oli 35-vuotias – tapahtumat tallentuivat videolle
9.1. 12:54

yritysten ja vartijoiden toimintaa.

– Alalla on vakavia ongelmia, joihin on puututtava, sisäministeri Mikkonen kirjoitti Twitterissä

maanantaina.

”Kyse ei yksittäistapauksista”

Ongelmat turvallisuusalalla ovat olleet pinnalla viime aikoina. Lauantaina kauppakeskus Isossa

Omenassa Espoossa kuoli neljän Securitaksen vartijan kiinnipitämä 35-vuotias nainen. Poliisi

epäilee vartijoita kuolemantuottamuksesta.

Joulukuussa poliisi kertoi epäilevänsä Avarnin järjestyksenvalvojia useista pahoinpitelyistä, jotka

olivat tapahtuneet pääkaupunkiseudulla juna-asemilla ja niiden läheisyydessä..

– Voi sanoa, että kyse ei ole yksittäistapauksista, koska tapauksia on ollut useita viime aikoina,

Mikkonen sanoo Ylelle.

TUOREIMMAT

Yksi kuoli henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Porvoossa
Kotimaa - 11:56
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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
sivuuttaa suomalaisten kritiikin
Ulkomaat - 7:01

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