
KAUPUNKIAMME VARTIOIDAAN. Tilan vartioinnin
päämäärä on puhdistaa kaupunki häiriöistä ja pyhittää se
päivittäiselle kulutussuoritukselle: kotoa töihin ja sieltä
kaupan kautta takaisin kotiin. Yksityisten
vartiointiliikkeiden valvonta koskettaa kaikkia, jotka
liikkuvat kaupungissa. Vartiointifirmojen yliotetta
kaupungista ei saa hyväksyä.

ME KÄÄNNÄMME VALVOVAN KATSEEN TAKAISIN

VARTIJOIHIN. Vartijoiden tekemistä väärinkäytöksistä,
kuten uhkailusta ja väkivallasta, puhutaan jatkuvasti.
Vartija voi kuitenkin häiritä kaupunkilaisia myös silloin,
kun hän toimii oikeuksiensa rajoissa.

HALUAMME KERÄTÄ KOKEMUKSIA molemmista tilanteista
ja kannustaa ihmisiä valokuvaamaan vartijoiden
toimintaa. Tarkoitus ei ole hyökätä vartijoita vastaan
yksilöinä, vaan kyseenalaistaa vartijoiden vallankäyttö ja
julkisen tilan kontrolli. Vartijat ovat paskaduunissa siinä
missä muutkin.

VAADIMME TASA-ARVOISTA KAUPUNKITILAA KAIKILLE,
oikeutta liikkua ja maleksia ilman vartioinnin luomaa
varuillaan olon, pelon ja kontrollin ilmapiiriä. Vaikka eri
ihmiset joutuvat vartijoiden kontrollin kohteeksi eri
tavalla ja vartijoiden mielivalta kohdistuu tiettyihin
ihmisiin, voimme kaikki kuitenkin toimia tehdäksemme
tämän vallankäytön näkyväksi.

ASIATON OLESKELIJA, asunnoton, esikaupunkilainen,
siirtolainen, pummilla ajava, pissis, kerjäläinen, skeittari,
spurgu, dyykkaaja, näpistelijä, tarranliimaaja, wraitteri,
pussikaljoittelija, kunnon kansalainen tai kuka tahansa:

VAHDI VARTIJAA! Kuvaa, tallenna ja
kirjoita näkemistäsi tai kokemistasi
väärinkäytöksistä! Vartijavahti.net-
blogiin voit lähettää valokuvia ja
kirjoittaa kokemuksia tilanteista,
joissa vartija käyttäytyy häiritsevästi
tai väkivaltaisesti.

Yksityisalue!
Kameravalvonta!
Asiaton oleskelu

kielletty!

vartijavahti@gmail.com
vartijavahti.net
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Julkisella paikalla
saa aina kuvata!

Kuvausoikeus perustuu Suomen perustuslakiin, jonka mukaan:
“Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus
ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita

viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” (Toinen luku, 12. §)

Julkinen paikka on sellainen, johon on vapaa pääsy.
• Myös yksittäisten ihmisten kuvaaminen on sallittua.
• Vartija tai poliisi ei voi kieltää kuvaamista julkisella paikalla.
• Jos joku yrittää kieltää kuvaamista, voit aina tiedustella syytä.
Saat kuvata esim. juna-, metro- ja linja-autoasemilla, kaduilla ja
puistoissa, toreilla, kirjastoissa, kouluissa ja muissa vastaavissa
julkisen palvelun laitoksissa, kauppakeskusten yleisillä alueilla,
sairaaloiden ja terveyskeskusten auloissa ja virastojen yleisölle
avoimilla alueilla.

Myös yksityisissä myymälöissä ja liiketiloissa sekä ravintoloissa
kuvaaminen on sallittu. Omistaja saa kuitenkin valita
asiakkaansa, joten hän voi vaatia kuvaajaa poistumaan tai estää
kuvaajaa pääsemästä tilaan.

Jo otettuja kuvia ei tarvitse näyttää tai poistaa, vaikka omistaja
tai vartija vaatisi.

Vartijat ja jarjestyksenvalvojat
Julkisilla alueilla vartija
• ei saa poistaa sinua alueelta vaikka joku olisi pyytänytkin
• ei saa estää pääsemästä julkisille alueille
• ei saa ottaa kiinni tai säilöön ilman kiinnioton perusteita
(rikoksen teosta verekseltään tai etsintäkuulutus)
• ei saa käyttää metallinpaljastinta
• ei saa tarkastaa henkilöä tai hänen tavaroitaan (paitsi
kiinnioton yhteydessä)
• ei saa takavarikoida laillisia esineitä
• ei saa pyytää näyttämään henkilöllisyystodistusta.
Vartija ei myöskään voi antaa ”porttikieltoa” esim. kauppaan tai
asemalle.

Järjestyksenvalvojalla on enemmän oikeuksia kuin vartijalla.
Järjestyksenvalvoja saa kuitenkin käyttää voimakeinoja vasta
sen jälkeen, kun hän on ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja
käskyin yrittänyt ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta
toimialueellaan ja vain silloin, kun se on tarpeen henkilön
pääsyn estämiseksi, paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen
toimittamiseksi, kiinni otetun tarkastamiseksi tai pakenemisen
estämiseksi, esineen tai aineen pois ottamiseksi tai esteen
poistamiseksi.
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