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Sisdasia i nm in isteridn valmistelemassa esityksessd tavoitteena on

yksityistd tu rvallisu usalaa koskevan lainsddddnn6n selkeyttdm inen,

i<oska nykyisellfiiin aihetta koskevat sddnndkset ovat hajallaan eri

laeissa silld seurauksella, ettd turvallisuustehtdvid hoitavien valtuu-

det ja velvollisuudet ovat vaikeasti hahmotettavissa.

Satamat tarvitsevat tu rval lisu uden varmistamista erilaisiin ta rpeisiin

perustuen. Lakierdiiden alusten ja niitii palvelevien satamien turva-

ioimista ja turvatoimien valvonn asta (48512004), jiiljempdni turvatoi-

milaki, edellytttiai alusten, satamien, satamarakenteiden ja niissd ole-

vien henkiloiden turvaamista terroristitekoja vastaan varmistamalla

ettei niitti vahingoittavia esineitd tai henkilOitii pEitistetEi alueelle. Lai-

vamatkustajien tu rvaam inen jii rjestyshiiiri6iltti satamassa sekd lasti n

turvaaminen tavanomaiselta rikollisuudelta ovat ylipiiiitaiiin keskeisi€i

tarpeita sataman liiketoiminnankin ndk6kulmasta. Niinikddn huumei-

den salakuljetus ja luvattomien henkilOiden maahantulo ovat ilmi6it6,
joissa satam ien tu rvallisuustoim innalta myos vaad itaa n valppautta.

Aikaisemmin Rajavartiolaitoksen ja Tullin fyysinen ldsn6olo satamis-

sa tuotti ennaltaehkdisevdsti turvaa satamaympdrist66n. EU:n sisd-
markkinoiden mydtd tullivirkamiesten ldsndolo satamissa on vahen-

tynyt, ja Schengen -lainsddddnndn toimeenpanon mydtd my6s

Rajavartiolaitoksen.

Useimmissa satamissa on kattava kameravalvonta minkd lisdksi

myds satamavalvojat kierttivdt alueella. Tdmdn ohella satamanpi-
tEijdt hoitavat turvallisuusvelvoitteitaan ostamalla yksityisiii turvalli-
su uspa lvelu ita, yleensd ym pd rivuoroka utisen vartioi n n in ja jarjestyk-

Suomen Satamaliitto

Tcinen tinia 14′ 00530 HELSINKI
Puい。(09)7711● Faksl(09)7530474

infOOSatama11ltto.f10 wwttSatamatiitto.fi

Fintands"amnf6rbund

Andra unlen 14,00530 HELS:NGFORS
Tfn(09)7711● Fal(09)7530474

Finnish Pon AssociaJon

Toinen tini3 14′ FI‐ 00530 HELSINKI
Phone■ 358 9 7711 0 Fax+35897530474



SUOMEN SATAMALIITTO
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LAUSUNTO

senvalvojapalveluita, kukin tarpeidensa mukaisesti. Palvelut vaihte-
levat porttivalvomosta hoidettavasta kulunvalvonnasta alueella
tehtdvddn piirivartiointiin ja matkustajaterminaalien jarjestyksen-
valvonnasta turvatarkastuksiin. Turvallisuusalan selkeat ja oikein
mitoitetut toimivaltuudet satamien lakiseateisten velvoitteiden ja
erityisesti matkustajaterminaalien jokapdivdisen asiakasturvallisuu-
den .ia matkanteon sujuvuuden takaamiseksi ovat Suomen Satama-
liiton ndkokulma hallituksen esityksen arviointiin.

Satamanpitejan ndkdkulmasta 15 g:n (vartijan oikeus paasyn esta-
miseen ja poistamiseen) sddnn<ikset ovat keskeisid turvatoimilain
satamalle asettamien velvoitteiden kannalta. Satamassa oleskelu on
rajoitettua siellii asioiviin henkil6ihin, jotka on tunnistettu. Turvatoimi-
lain 12 $:n mukaan PTR -viranomainen voi poistaa alueelta henkildn,
joka kielttiytyy henkil6llisyyden tarkistamisesta tai jonka voidaan
perustellusti epiiil16 olevan vaaraksi merenkulun turvallisuudelle.

Vartijalla on jo voimassa olevan lainsddddnnOn perusteella alueen
haltijalta sopimuksella mddritellyn toimeksiannon perusteella sama
oikeus. Satamaliitto esittea, efta hallituksen esitysta taydennetaan
myos turvatoimilain 12 $:n muutoksella, milla todetaan myos vartijat
ryhmaksi, joilla on oikeus henkil6n alueelta poistamiseen.

Ehdotus lain 48512004 12 g:n uudeksi muotoiluksi (muutos
lihavoituna):

Jos henkild kieltaytyy ottamasta osaa tamen lain mukaiseen
tarkastustoimeen tai hanen voidaan perustellusti epailla olevan
vaaraksa merenkulun tai sataman turvallisuudelle, rajavartiomies,
poliisimies tai tullimies voi evata henelta paesyn alukseen tai
salaman turvatoimtalueelle taikka poistaa hdnet alukselta tai
sataman turvatoimialueelta. Sama oikeus on alueen haltijan
toameksiannosta turvallisuusalan elinkeinoluvan haltiian
palveluksessa satamaa vaftioivalla vartijalla. Toimenpiteen voi
tarvittaessa suorittaa voimakeinoin, joita olosuhteet huomioon
ottaen voidaan pitaa tarpeellisina ja puolustettavina, kun otetaan
huomioon merenkulun tai sataman turvallisuuden vaaranluminen,
poistettavan henkilon kayttaytyminen ja muut olosuhteet.

Edellisen lisaksi esitamme, etta sana 'satama' listittiiisiin
turvatoimilain perusteella nyt esitettdvdn lain 15 $:n perusteisiin,

.ioissa kuvataan vartijan oikeuksia poistaa henkil6 toimialueeltaan.
Sataman alueen kuulumisesta julkisrauhan piiriin on olemassa esim.
Hallinto-oikeuden paatos koskien Helsingin Satamaa. Tiilld perus-
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Jdrjestyksenvalvojat

LAUSUNTO

teella vartijalla on oikeus 15 $:n 'l momentin toisen kohdan mukai-
sesti poistaa henkilO tarvittaessa sataman turvatoimialueelta.

Jdrjestyksenvalvontaan esitettyjii uudistuksia on loiminnan siirtymi-
nen paaasiallisesti elinkeinoluvan alaiseksi toiminnaksi. Vartijan ja

.jdrjestyksenvalvojan oikeuksia yhdenmukaistetaan monessa suh-
teessa, mm. voimakeinojen kayton osalta. Lakiin jiiii kuitenkin edel-
leen kahdentasoisia jarjestyksenvalvojia: erillisissd tilaisuuksissa toi-
mivat seka tilaisuuden tai alueen ornistajan tai haltijan asettamat
(28 S) seka poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettavat jdrjestyk-
senvalvojat (30 S), ioista jalkimmeisille ei esiteta oikeutta estae
henki16n paasya alueelle.

Tilanteen taustalla on erot nykyisistd jiirjestyksenvalvojista annetun
erityislain sekd jdrjestyslain perustuslaillisista eroista. Poliisin tai
Rajavartiolaitoksen avuksi asetetun jarjestysmiehen tehtavien katso-
taan ldhestyvdn viranomaisten valtuuksia yleisessa jariestyksen-
pidossa, jolloin niiden sddtelyn pitaa olla erityisen tarkasti tehtya.

Esitamme, ettii 28 $:n ja 30 $:n mukaiset jdrjestyksenvalvojat nime-
taan laissa eri nimikkeillii (esim. 28 $ - jiirjestyksenvalvoja ja 30 $ -
turvallisuusvalvoja) toimeksiantojen ja tehtevien erottelun helpotta-
miseksi ja sen valttamiseksi, ett6 esim. samassa tilassa toimivilla

iarjestyksenvalvojilla on keskenean erilaiset valtuudet. Esimerkkejd
tdstd on jo olemassa liikenteenharjoittajan teemaristeilyri (yksityisti-
laisuus) varten palkkaamien jdrjestyksenvalvojien (esityksen mukai-
nen 28 $:n jiirjestyksenvalvoja) toimiessa matkustajaterminaalissa
samaan aikaan satamanpitdjdn sinne palkkaamien, 30 $:n mukais-
ten jarjestyksenvalvojien kanssa. Eri nimikkeet helpottaisivat myds
erilaisten toimivaltuuksien tasmallista luettelua.

Lakiesitys korjaa aikaisempaa eri lakien yhteensovittamisen ongel-
maa, mutta satamatoimialalla jaa edelleen ratkaisematta rajallinen,
mutta hankala kysymys: matkustajaterminaalien turvaaminen.
Kysymyksemme lainsaadantouudistuksen yhteydessd kuuluu: miten
se voitaisiin sovittaa joko 28 tai 30 $:n siitid6ksiin? Vilkkaita alus-
liikenteen matkustaiaterminaaleja (oiksi Suomessa voidaan lukea
Helsinki, Turku ja Maarianhamina) ei voida suoraan rinnastaa yleisiin
liikennepaikkoihin, kauppakeskuksiin tai yleisotilaisuuksiin. Termi-
naalin asiakkaiden turvallisuuden kannalta on tarve yleensa seka
jarjestyksen valvontaan ettd joissakin tapauksissa terminaaliin
paesyn estaminen henkil6(i)fta, joka on toistuvasti aiheuttanut tai
jonka on syyta epailla olevan vaaraksi muille paikalla olijoille. Voitai-
siinko matkustajaterminaalit pysakointialueineen sisiillyttaa 28 S:n
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jiirjestyksenvalvonnan piiriin vai olisiko mahdollista tdsmentdd 30 $:n
2 momenti n kieltoa poistamalla alusliikenteen matkustajaterm inaalit
sen piiristd?

Esitdmme vield, ettd turvatoimilain 12 $:66 muutettaisiin sisiillyttdi-
miillti siihen my6s maininta jiirjestyksenvalvojan oikeudesta poistaa
henkild toimialueeltaan. Esitetyn lain 47 $ henkil6n poistamisesta ja
kiinniottamisesta kuvaa tilanteen joka koskee myos turvatoimilain
pEidmiidrid.

Ehdotus lain 48512004 12 $.n uudeksi muotoiluksi (lisdmuutos
alleviivattuna):

Jos henkilO kieltirytyy ottamasta osaa tdmdn lain mukaiseen

tarkastustoimeen tai hdnen voidaan perustellusti epliillii olevan

vaaraksi merenkulun tai sataman turvallisuudelle, rajavartiomies,
poliisimies tai tullimies voi evitd hdneltd pidsyn alukseen tai

sataman turvatoimialueelle taikka poistaa hdnet alukselta tai sata-

man turvatoimialueelta. Sama oikeus on alueen haltiian toimek-
siannosta tu rvallisuusalan elinkei noluvan haltiian palvelukses-

sa satamaa vartioivalla vartijalla ia satamaan asetetulla i6ries-
tvksenvalvoialla ia turvallisuusvalvoialla. Toimenpiteen voi

tarvittaessa suorittaa voima-keinoin, joita olosuhteet huomioon

ottaen voidaan pitdd tarpeellisina ja puolustettavina, kun otetaan

huomioon merenkulun tai sataman turvallisuuden vaarantuminen,
poistettavan henkil6n kdyttiiytyminen ja muut olosuhteet.

Helsingissd, 28.2.201 3
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