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Turvatiimi pähkinänkuoressa

Turvatiimi Oy

Turvatiimi -konserni on valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tuottaa 

turvallisuus- ja vartiointialan palveluita sekä turvateknologiaan ja 
ympärivuorikautiseen valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskukseen 

pohjautuvia turvallisuuspalveluita Turvatiimi – brändin alla. 

Käytössämme on uusin turvallisuuden huipputeknologia, nykyaikainen 24/7 -
asiakaspalvelukeskus sekä monipuolinen valikoima yksilöllisiä palvelu- ja valvontaratkaisuja. 

Toimintamme periaatteita ovat paikallisuus, joustavuus, nopeus ja innovatiivisuus.

Vuonna 2015 Turvatiimin liikevaihto oli 34,7 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9000 
henkilöä. Turvatiimi on osa norjalaista Sector Alarm-konsernia.

www.turvatiimi.fi

Mitä häiriö on?

Mitä häiriö on?

• Yksilöllinen kokemus – jokainen kokee eri 
häiriön eri tavalla.

• Normaalit asumisen äänet eivät ole häiriötä 
 kerrostaloissa kuuluu aina ääniä.

• Osa urbaania elämää.

Rikoslaki 24 luku 1 §
Kotirauhan rikkominen
Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan 
paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan,

2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla 
puheluita tai muulla vastaavalla tavalla taikka,(…), on tuomittava kotirauhan 
rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslaki 24 luku 11 §
Määritelmä
Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat 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.

Miten turvapalveluilla voidaan lisätä 
taloyhtiön turvallisuutta?
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Kotirauha suojaa asukasta

Lainsäädäntö tiukka kotirauhan osalta
• Vartijalla ei toimivaltuuksia asunnossa sisällä, ellei toimeksiantaja ole asukas itse.

• Vartija voi kuitenkin olla esimerkiksi isännöitsijän tai huoltomiehen turvana, kun asuntoon 

mennään sisään (mikäli oikeus mennä asuntoon täyttyy). Tällöin suojattava kohde on 

kuitenkin taloyhtiön edustaja, ei asunto tai siellä oleva irtaimisto.

• Huoneiston sisällä aiheutuvaan häiriöön ei voi puuttua vartijan toimesta. Taloyhtiön 

hallinnon kannalta on kuitenkin tärkeää, että häiriön aiheuttaja/huoneisto, josta häiriö 

aiheutuu, dokumentoidaan ”puolueettoman” tahon puolesta (poliisi ei luovuta 
isännöitsijätoimistolle tietoja, milloin ja missä huoneistossa partio on käynyt).

Kotirauha suojaa myös muita kuin häiriön aiheuttajaa. Erityisesti kerrostaloympäristössä 

häiriön toteen näyttäminen ja vakavuus on vaikea esittää. 

Mitä vartija saa tehdä?
• Puuttua ulkopuolisten tahojen aiheuttamiin 

häiriöihin:

 Asiattomat henkilöt ja häiriön aiheuttajat kiinteistön yleisissä 
tiloissa (kellarit, rappukäytävät jne).

o Jos talon asukas aiheuttaa häiriötä, poistaminen vaikeaa, mutta 
pääsääntöisesti yleisissä tiloissa häiriötä aiheuttava asukas saadaan 

puhutettua asuntoon tai ainakin häiriö saadaan dokumentoitua.

 Häiriöiden ja vahinkojen dokumentointi  tärkeää mm. 
häätö- tai haltuunottotilanteessa.

• Kerrostalon piha ei ole kotirauhan piirissä, mutta ei 
myöskään yksiselitteisesti julkinen paikka:

 Häiriön aiheuttajia voidaan huomauttaa aiheuttamastaan 
häiriöstä. Jos häiriö ei poistu, voidaan pyytää poliisit paikalle.

 Grillikatos tai vastaava voidaan rajata esimerkiksi portilla, 
jossa mainitaan, että katos on vain asukkaiden ja heidän 
vieraidensa käytössä, jolloin on ilmeistä, että täysin 
ulkopuolinen ei voi käyttää katosta  vartijalla 
poistamisoikeus.

Mitä muuta vartija voi 
tehdä?

• Suurimmassa osassa tapauksia pelkkä vartijan läsnäolo tai 

häiriönaiheuttajien puhuttaminen auttaa.

 Esimerkiksi pihan penkillä notkuvat laitapuolenkulkijat siirtyvät 
pikkuhiljaa muualle, kun vartija aina käydessään käy ohjaamassa 
pois (tai kutsuu poliisit).

• Hälytyskäynnit asukkaan tai taloyhtiön edustajan kutsusta.

• Säännölliset kierrokset:

 Häiriöiden ennaltaehkäisy ja näkyvä valvonta.

 Vahinkojen ja häiriöiden dokumentointi ja eteenpäin ilmoittaminen 
esimerkiksi huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

 Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun vartija nähdään alueella.

• Kiinteistöhuoltoa tukevat tehtävät:

 Oven avaukset

 Liputukset

Kameravalvonta taloyhtiössä?

Saako taloyhtiö kuvata vai ei?

• Asiaan ottavat kantaa mm. rikoslaki ja henkilötietolaki.

• Yhteiset piha-alueet, jätekatokset, pyörävarastot jne. luvallisia 

paikkoja. 

• Kameravalvonnasta tulee ilmoittaa näkyvästi ja siitä tulee 
tehdä rekisteriseloste.

• Päätöksen tekee yhtiökokous.

• Asukkaiden hallinnassa olevat tilat, pihat ja rakennelmat 
kielletty yksiselitteisesti.

• Porraskäytävät: tulkinnat vaihtelevat, lähtökohtaisesti vain 

jokaisen asukkaan suostumuksella.

• Oikeudesta ei löydy ennakkotapauksia.

Yksi tulkinta: 
Porraskäytävän kameravalvonta ei ole 
jokamiehen oikeus

• Taloyhtiössä valvontaoikeus vain yhtiökokouksen päätöksellä

• Rikoslaki kieltää salakatselun

 Rikoslaissa määritellään kotirauhan suojan piiriin asunnon lisäksi asuintalojen porraskäytävät ja 
asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen. Salakatseluna 
rangaistavaksi taas säädetään muun muassa ko. tilassa oleskelevan henkilön oikeudeton teknisellä 
laitteella tapahtuva katselu tai kuvaaminen. 

• Porraskäytävien valvontaan oltava asukkaiden suostumus
 Kotirauhan suojan piiriin kuuluvissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa tapahtuvaan kameravalvontaan tulee 

olla tarkkailtavan suostumus. Siten asuintalojen porraskäytävien kameravalvontaan on saatava kyseisen 

portaan asukkaiden suostumus. Vastaavasti asukkaiden hallinnassa olevien piha-alueiden sekä niihin 
välittömästi liittyvien rakennusten kameravalvonta edellyttää asukkaiden suostumuksen. Myös yhtiön 

talosaunatilojen kameravalvonta edellyttää asukkaiden suostumusta.

 Sen sijaan yhtiön piha- ja paikoitusalueiden, pyörävaraston ja varastokomerotilojen kameravalvonnasta 

voidaan päättää yhtiön toimivaltaisen toimielimen enemmistöpäätöksellä.

Lähde: www.kiinteistoklubi.fi
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Kiitos.


