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Vartijat ja ovimiehet kohtaavat yhä enemmän väkivaltaa
Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työ on yhä vaarallisempaa. Eniten väkivaltaa kohtaavat
ravintoloiden ovimiehet sekä liikenneasemien ja kauppakeskusten järjestyksenvalvojat. Erityisen
huolissaan turvayhtiöissä ollaan teräaseiden yleistymisestä kadulla

Yhä useampi vartija tietää työvuoronsa alussa odottaa hikistä paini-iltaa. Suurten
vartiointiliikkeiden tilastojen mukaan työtunteihin suhteutetut uhka- ja voimankäyttötilanteet ovat
kasvaneet kymmenillä prosenteilla vuosittain jo pitkän aikaa.

- Tässä väkivallassa tapahtui 2000-luvun puolivälissä selkeä kasvu, joka liittyi puolestaan
alkoholin käytön kasvuun, sanoo asiakaspalvelujohtaja Petri Miettinen Turvatiimistä.

Väkivaltatilastoihin vaikuttaa myös turva-alan tehtäväkentän laajentuminen perinteisestä
teollisuusvartioinnista julkisten tilojen, kuten kauppojen, huolto-asemien ja liikenneasemien
järjestyksenvalvontaan. Kovimmilla ovat järjestyslainmukaiset järjestyksenvalvojat, jotka poliisin
apuna yrittävät paimentaa humalaisia ja nuorisoa rautatieasemilla, metrossa ja
kauppakeskuksissa.

- Toimeksiannot ovat laajentuneet viimeisen 10 vuoden aikana tällaiseen puolijulkiseen tilaan.
Siellä väkivallan kohtaaminen selvästi yleisempää kuin piirivartioinnissa, Turvatiimin Petri
Miettinen kertoo.

Myös kauppojen aukioloaikojen vapautuminen näkyy vartijoiden arjessa.

- Myöhäisten sulkemisaikojen ympärillä sitä väkivaltaa tuntuu olevan entistä enemmän, Miettinen
sanoo.

Puukkojunkkarit palanneet raitille

Erityisen huolissaan turva-alan ammattilaiset ovat huolissaan teräaseiden yleistymisestä kadulla.
Ravintoloiden järjestyksenvalvojat törmäävät harva se ilta ovilla puukkoihin.
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- Teräaseita on todella paljon liikkeellä. Esimerkiksi kääntöveitset ja monitoimityökalut, jotka



paljon liikkeellä, sanoo turvayhtiö Finsecin toimitusjohtaja Arto Manninen.

Turvatiimin asiakaspalvelujohtaja Petri Miettisen mukaan teräaseet ovat yleistyneet kadulla
trendinomaisesti kuluneen neljän vuoden aikana. Yhtiön vartijat ja järjestyksenvalvojat törmäävät
teräaseisiin kiinniottotilanteissa yllättävän usein.

- Esimerkiksi Helsingin rautatieasemalla joka kymmenennessä kiinniottotilanteessa
kohdehenkilöllä on teräase mukana.

Teräaseiden yleistyminen on pakottanut vartijat ja järjestyksenvalvojat käyttämään säännöllisesti
suojaliivejä. Liivit ovat myös osoittaneet tehonsa.

- Yhtä vartijaa puukotettiin ja jos hänellä ei olisi ollut liivejä, hän olisi todennäköisesti menehtynyt.
Suojaliiveihin pysähtyi kolme puukoniskua, kertoo asiakaspalvelujohtaja Miettinen Turvatiimistä.

Yhteiskunnan yleinen pahoinvointi näkyy myös siinä, että moni ravintolasta ulosheitetty asiakas
ei välttämättä tyydy kohtaloonsa vaan hakee hyvitystä myöhemmin kostoretkien muodossa.

- Siinä, että tuntee asiakkaat on sekä hyvät että huonot puolet. Joissakin tilanteissa saattaa
myöhemmin tulla ylimääräisiä kyläilijöitä, kun tiedetään kenen kanssa on asioitu, Finsecin
Manninen toteaa.

Muutosta parempaa tuskin on luvassa aivan nopeasti. Turva-alan ammattilaisten mukaan yksi
keino voisi olla sakkojen muuntorangaistuksen palauttaminen, jolloin järjestystä ylläpitävän
henkilön vastustamisesta, myymälävarkauksista tai teräaseen luvattomasta hallussapitämisestä
tuomituilla sakoilla olisi aidosti rikoksia ennaltaehkäisevä vaikutus.
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moni mieltää pelkästään työkaluiksi on todella vaarallisia. Kääntoveitsiä on erityisen


