
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

TURVALLISUUSYHTEISTYÖ HELSINGIN 
METROSSA POLIISIN JA MUIDEN 
TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ 

 

Satu-Susanna Murto 

 
12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tiivistelmä  

 

Tekijä(t) 

Satu-Susanna Murto 

Tutkinto 

Poliisi (AMK)  

Julkaisun nimi 

Turvallisuusyhteistyö Helsingin 
metroliikenteessä poliisin ja muiden 
toimijoiden välillä 

Julkisuusaste 

Julkinen 

Ohjaaja  
 
Tomi Kataja ja Nipa Puolamäki 

Opinnäytetyön muoto 

Tutkimuksellinen opinnäytetyö 

Tässä laadullisessa opinnäytetyössä on selvitetty, miten Helsingin metroliikenteen 
turvallisuusyhteistyö toimii Helsingin poliisilaitoksen, Helsingin kaupungin liikelaitoksen 
(HKL) sekä yksityisestä järjestyksenvalvonnasta vastaavan Palmian Turvapalveluiden 
välillä. 
 
Aineisto on kerätty haastattelemalla HKL Turvavalvomon päivystäjien esimiestä sekä yhtä 
Helsingin poliisilaitoksessa työskentelevää poliisimiestä. Lisäksi aiheeseen liittyvät 
kyselylomakkeet on lähetetty Palmian järjestyksenvalvojille ja esimiehille, HKL 
Turvavalvomon päivystäjille sekä järjestyksenvalvojataustaisille poliisimiehille. Nämä 
haastattelut sekä kyselylomakkeet ovat sisältäneet avoimia kysymyksiä. Vastaukset ovat 
olleet monipuolisia. 

Tutkimus on osoittanut, että yhteistyö toimii monilta osin. Toimivista yhteistyön muodoista 
tutkimuksessa nousi esille esimerkiksi yhteisen Viranomaisverkon (VIRVE) puheryhmän 
hyödyntäminen, yhteistyöpalaverit sekä henkilöetsinnät metrossa. 

Myös kehittämistä vaativia seikkoja on paljon. Esimerkiksi poliisin metroliikenteen 
turvallisuuteen liittyvää kouluttautumista tulisi lisätä niin, että koko valvonta- ja 
hälytyssektorin henkilöstöllä olisi riittävä osaaminen asiaan. On myös selvää, että poliisi ei 
hyödynnä kaikkia resursseja, joita yksityinen järjestyksenvalvonta sekä HKL 
Turvavalvomo tarjoavat työn avuksi. Kattava kameravalvonta ja järjestyksenvalvojien 
apukädet voisivat olla poliisin työtä helpottavia tekijöitä.  

Tietoisuuden lisääminen on ratkaiseva tekijä yhteistyön kehittämiselle. Tietoisuutta lisääviä 
tekijöitä ovat kouluttautumisen lisäksi muun muassa eri tahojen yhteinen suunnittelu ja 
tiedonvaihto, sekä poliisin jalkautumisen lisääminen metroliikenteessä. 

Sivumäärä 

38+liitteet 

Tarkastuskuukausi ja -vuosi 

Joulukuu 2020 

Avainsanat 

Helsingin poliisilaitos, Metroliikenne, Turvallisuus, Yhteistyö 



1 
 

 

SISÄLLYS 
 
1. JOHDANTO ................................................................................................ 2 
 
2. TUTKIMUSMENETELMÄT .................................................................... 3 
 
3. METROLIIKENNE JA SEN TURVALLISUUS ..................................... 4 
 
4. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TYÖ JULKISESSA LIIKENTEESSÄ 7 

4.1 Yksityisen turvallisuusalan työntekijä järjestystä valvomassa ................ 7 
4.2 Järjestyksenvalvojan työ tilastoina ......................................................... 10 

 
5. POLIISIN TYÖ JULKISESSA LIIKENTEESSÄ ................................. 11 
 
6. METROLIIKENTEEN VALVONTA JA YHTEISTYÖN 
TOTEUTUMINEN TÄLLÄ HETKELLÄ ................................................. 13 

6.1 Palmia Turvapalvelut sekä HKL ............................................................ 13 
6.1.1 Turvallisuustilanne vastaajien näkökulmasta ................................... 14 
6.1.2 Yhteistyössä kehitettävää ................................................................. 15 
6.1.3 Toimivat yhteistyön muodot ............................................................. 23 
6.1.4 Vastaajien kokemus poliisin resursseista ......................................... 26 

6.2. Järjestyksenvalvojataustaiset poliisimiehet ........................................... 27 
6.2.1 Turvallisuustilanne vastaajien näkökulmasta ................................... 27 
6.2.2 Yhteistyössä kehitettävää ................................................................. 28 
6.2.3 Toimivat yhteistyön muodot ............................................................. 29 

6.3 YJT-Pro ................................................................................................... 30 
 
7.METROLIIKENTEEN VALVONNAN JA YHTEISTYÖN 
TOTEUTUMINEN TULEVAISUUDESSA ................................................ 31 

7.1 Toimivat yhteistyön muodot ................................................................... 31 
7.2 Kehittämiskohteet ................................................................................... 32 

 
8. YHTEENVETO ......................................................................................... 35 
 
LÄHTEET ..................................................................................................... 37 

LIITTEET 
 
 
 
 



2 
 

 

1. JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten turvallisuuteen liittyvä yhteistyö 

Helsingin metrossa toimii Helsingin kaupungin liikelaitoksen (HKL), poliisin sekä 

toimeksiannosta vastaavien järjestyksenvalvojien välillä. Tarkoituksena on tuoda esille 

toimivat seikat ja käytännöt. Lisäksi tuon työssäni esille kehittämiskohteet, jotka ovat 

käyneet ilmi opinnäytetyötä tehdessäni. 

 

Aiheeni valikoitui oman taustani vuoksi. Olen työskennellyt vuosia julkisen liikenteen 

järjestyksenvalvojana ja viimeisimmäksi ennen poliisiopintoja metron toimeksiannossa. 

Työn ohessa olen tehnyt havaintoja tässä opinnäytetyössäni esiin nostamista seikoista. 

Näiden havaintojen perusteella sekä haastatellessani eri tahoja, näin tarpeen yhteistyön 

kehittämiselle. 

 

Opinnäytetyön on tarkoitus olla konkreettisesti hyödynnettävä apuväline sekä Helsingin 

Poliisilaitokselle että muille metron turvallisuudesta vastaaville tahoille. Se toimitetaan 

valmiina Helsingin poliisilaitokselle, Helsingin kaupungin liikelaitokselle sekä Palmia 

Turvapalveluille. Nämä tahot voivat käyttää opinnäytetyötä oman työnsä kehittämiseen. 

 

On paljon pieniä, mutta tärkeitä seikkoja, joita kehittämällä voidaan helpottaa kaikkien 

työtä ja tehdä metrosta entistä turvallisempi kulkuväline matkustajille. Ei pidä myöskään 

unohtaa niitä asioita, jotka ovat jo toimivia. Turvallisuusyhteistyötä on tehty pitkään ja se 

on tuonut monia toimivia käytäntöjä. Uskon, että kun tietoisuus kasvaa puolin ja toisin, 

saadaan myös loput kehittämiskohteet samalle kiitettävälle tasolle. Opinnäytetyön yhtenä 

päätavoitteena on tietoisuuden lisääminen jakamalla kerättyä tietoa ja kokemuksia kaikille 

tutkimukseen osallistuneille tahoille. 

 

Metroliikenteen turvallisuutta ja matkustajien turvallisuudentunnetta on tutkittu paljon. 

Vastaavaa, eri toimijoiden yhteistyötä koskevaa tutkimusta tästä näkökulmasta ei ole tehty 

aikaisemmin. Tutkimuksen sisältö on siis ainutlaatuinen ja tuo turvallisuustyötä tekevien 

äänen kuuluviin. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus sopii 

kyseisen aiheen käsittelyyn, sillä yhteistyön kehittyminen ei ole numeraalisesti mitattavissa 

oleva asia. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena onkin, että asian ymmärtäminen saataisiin 

alkuperäistä käsitteellisemmälle tasolle. (Ronkainen ym. 2014,83.) 

 

Yhteistyön kehittäminen vaatii tarkempaa ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat toimivia, 

mitkä puolestaan kehitettäviä ja mistä syystä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä olen siis 

pyrkinyt saamaan kokonaisvaltaista kuvaa eri tahojen turvallisuustyön taustalla olevista 

toimintaperiaatteista, ja miten nämä periaatteet kommunikoivat toistensa kanssa. 

 

Opinnäytetyössä on myös hyödynnetty tilastoja. Kyseessä ei kuitenkaan ole määrällinen 

tutkimus, sillä kyseiset tilastot toimivat pohjana metron turvallisuustilanteen laadulliselle 

arvioimiselle. Turvallisuustilanteen arvioiminen on tärkeä lähtökohta sille, mihin 

seikkoihin toimivalla yhteistyöllä pyritään puuttumaan. 

 

Opinnäytetyössä on käytetty lähteenä kirjallisuutta, Suomen lainsäädäntöä, tutkimuksia 

sekä aiheeseen liittyvää tilastointia. Näiden lähteiden pohjalta opinnäytetyön luvuissa 3-5 

käsitellään metroliikennettä ja siellä työskentelevien tahojen työtä. Suurin osa laadullisesta 

materiaalista on hankittu kyselyillä sekä haastatteluilla. Sekä kyselyt että haastattelut on 

toteutettu avoimin kysymyksin. Kysymykset valikoituivat avoimiksi, jotta aineistoksi 

kertyisi riittävän monipuolisia vastauksia. Avointen kysymysten myötä koottu aineisto ei 

myöskään olisi liiaksi opinnäytetyön tekijän kokemusten ohjaamaa. Avoimet kysymykset 

ovat antaneet suuntaviivaa sille, että valittu tutkimuskysymys on saatu selvitetyksi. 

Vastaukset ovat olleet monimuotoisia ja laajoja. 

 

Laadullista tutkimusta tehtäessä on etukäteen vaikea tietää, kuinka paljon materiaalia sitä 

varten tulisi kerätä. (Kananen 2015, 128.) Tämä on tullut ilmi opinnäytetyössäni, joka on 

muovautunut tähän muotoon prosessin edetessä. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa oli 

ajatuksena hankkia enemmän vastaajia kyselyihin. Työn edistyessä on tullut esille, että 

nykyinen määrä antaa riittävän kattavan vastauksen tutkimuskysymykseeni. 

 

Opinnäytetyössä on käytetty kyselytutkimusta ja haastatteluja. Sekä kyselyissä, että 

haastatteluissa on ollut avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset valikoituivat  



4 
 

 

 

tiedonhankinnan keinoksi, sillä vastauksilla on pyritty saamaan monipuolista näkökulmaa 

tutkimuskysymyksiin. Haastatteluissa käytetyt kysymykset ovat olleet yhteneväisiä 

kyselyissä olevien kysymysten kanssa. Sekä kyselyissä, että haastatteluissa on siis käyty 

samoja teemoja läpi. 

 

Avoimien kysymysten etu on, että ne on yleensä helppo laatia. Vastausten läpi käyminen 

voi kuitenkin olla työlästä. Vastaukset voivat sisältää myös sellaisia näkökulmia, joita 

tutkija ei ole ennalta ajatellut. (Heikkilä 2014, 35) Sen sijaan suljetut kysymykset saattaa 

olla laadittu niin, että vastaajalta puuttuu haluttu vaihtoehto. (Heikkilä 2014, 37.) 

Vastausten pohjalta on noussut esille teemoja, joita ei ennalta olisi osannut suljettujen 

kysymysten avulla kysyä. Nämä aihealueet olisivat toisenlaisella toteutuksella saattaneet 

jäädä tässä opinnäytetyössä huomioimatta. 

 

Opinnäytetyön luvussa 6 ”Metroliikenteen valvonta ja yhteistyön toteutuminen tällä 

hetkellä”, tuon esille haastatteluiden ja kyselyiden tuloksia. Luvun ensimmäisessä osiossa 

käsitellään Palmian järjestyksenvalvojien sekä HKL Turvavalvomon henkilöstön 

vastauksia. Vastaukset on jaoteltu tutkimuskysymyksen mukaan; kehittämiskohteet ja 

toimivat yhteistyön muodot. Lisäksi turvallisuustilannetta ja vastaajien kokemuksia 

poliisin resursseista tuodaan esille. Luvussa 6 käsitellään samojen teemojen kautta 

kyselyihin ja haastatteluun vastanneiden poliisimiesten näkemyksiä yhteistyöstä ja 

turvallisuustilanteen muutoksista. 

 

3. METROLIIKENNE JA SEN TURVALLISUUS 

Metroliikenne on käynnistynyt vuonna 1982. Metron alkuvaiheessa liikenne kulki välillä 

Rautatientori-Itäkeskus. Vuonna 2020 metroasemia on yhteensä 25, joista Helsingissä 19 ja 

6 Espoossa.  Metroliikenteestä vastaa Helsingin kaupungin liikelaitos, eli HKL. (Helsingin 

kaupungin liikelaitos 2020) Espooseen menevää raideosuutta kutsutaan Länsimetroksi. 

Länsimetron ensimmäinen osuus on avattu liikenteelle vuonna 2017. (Länsimetro Oy, 

luettu 2.11.2020) Metrokartta esitellään kuvassa 1. 
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Kuva 1. Metroliikenteen kartta. Kuvassa Länsimetron asemat Matinkylä-Keilaniemi, sekä 

Helsingin asemat Koivusaari-Mellunmäki / Vuosaari. (kuva: Helsingin kaupunki) 

 

 

Helsingin kaupunki on tehnyt vuodesta 2003 lähtien turvallisuustutkimusta, jossa on 

pyritty selvittämään kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuuden tunteen suhteen. Lähteenä 

käyttämäni artikkeli on kirjoitettu vuonna 2019, ja se vertailee vuosina 2015 sekä 2018 

tehtyjä tutkimuksia. Artikkelin on kirjoittanut kyseisten tutkimusten tekijä Vesa Keskinen. 

Keskinen työskentelee tutkijana Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -

tilastot-yksikössä.  (Keskinen 2019.) 

  

Vuoden 2018 kyselyyn on vastannut 4155 henkilöä, jotka ovat olleet iältään 15-79 -

vuotiaita. Aikaisempina vuosina kyselyyn vastanneet ovat olleet korkeitaan 74 -vuotiaita. 

Vuosina 2015 sekä 2018 tutkimukseen on otettu mukaan myös vieraskielisiä helsinkiläisiä. 

(Keskinen 2019.) 

 

Tutkimuksissa on selvitetty asuinalueeseen sekä kaupungin keskustaan liittyvän 

turvallisuuden tunteen lisäksi myös joukkoliikenteessä koettua turvallisuuden tunnetta. 

Alla olevasta taulukosta (Taulukko 1) näkee, että metron osalta vuonna 2018 vastanneista 

58 prosenttia kantaväestön edustajista sekä 65 prosenttia vieraskielisistä on kokenut 

liikkumisen ilta-aikaan turvalliseksi. Turvattomaksi illalla tapahtuvat metromatkat on 

puolestaan kokenut 21 prosenttia kantaväestön edustajista ja 18 prosenttia vieraskielisistä. 

Vastaajista 17 prosenttia kantaväestön edustajista ja 11 prosenttia ei puolestaan liiku 

ollenkaan myöhäiseen aikaan metrolla (Keskinen 2019.) 
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Taulukko 1.  Taulukossa vertailtu vuoden 2018 tutkimukseen vastanneiden turvallisuuden tunteen 

kokemista joukkoliikenteessä ilta-aikaan. (Taulukko: Keskinen Vesa) 

 

 

Vertaamalla vuoden 2015 ja vuoden 2018 tutkimuksia, voidaan havaita, että matkustajien 

kokema turvallisuudentunne on metron osalta parantunut. Tulos on ristiriidassa sen kanssa, 

että vuonna 2018 vastanneet kokevat turvallisuustilanteen joko pysyneen samana tai 

heikentyneen. Vääristymä johtunee osittain siitä, että vastanneilla vieraskielisillä on 

lyhyemmän Helsingissä asumishistoriansa vuoksi haastavampi arvioida, miten 

turvallisuustilanne on muuttunut. (Keskinen 2019.) 

 

Vastaajista osa koki turvallisuustilanteen parantuneen. Näin kokeneista 37 henkilöä 

perusteli kokemustaan poliisien ja vartijoiden näkyvyyden parantumisella. Tämä seikka on 

noussut kyselyssä suurimmaksi tekijäksi turvallisuuden kokemuksen suhteen. Toisaalta 

myös vastakkaisia kokemuksia on noussut esille niiden vastaajien kokemuksissa, joiden 

mukaan turvallisuustilanne on selvästi heikentynyt. 39 näistä vastaajista on tuonut esille, 

että poliisin näkyvyys on vähäistä, heillä on huoli avun saamisessa  tarvittaessa tai poliisin 

toimintaan ollaan muuten tyytymättömiä. (Keskinen 2019.) 

 

Tutkimuksen vastauksia tulkittaessa tulee ilmi, että poliisin ja muiden turvallisuustyötä 

tekevien näkyvyys tai sen puute vaikuttaa merkittävästi kansalaisten kokemuksiin 

turvallisuudesta. Ennalta estävä näkyvä valvonta tuo poliisin lähemmäs ja 

saavutettavammaksi. 

 

Myös Tiina Ronkaisen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä 

Metromatkustajien turvallisuudentunne ja järjestyksenvalvojan tuottama asiakaskokemus 
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on selvitetty samoja turvallisuuden kokemiseen liittyviä teemoja.  Tuloksissa on tuotu 

esille, että järjestyksenvalvojat voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten turvalliseksi 

metrolla matkustavat kokevat olonsa. (Ronkainen 2017, 45.) Turvallisuuden tunteen 

saavuttamisessa on Ronkaisen tutkimuksen perusteella tärkeänä tekijänä 

järjestyksenvalvojien näkyvyys (Ronkainen 2017, 46.) 

   

 

4. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TYÖ JULKISESSA LIIKENTEESSÄ 

4.1 Yksityisen turvallisuusalan työntekijä järjestystä valvomassa 

Poliisin lisäksi toinen merkittävä metroliikenteen turvallisuudesta huolehtiva taho on siellä 

toimivat järjestyksenvalvojat. Järjestyksenvalvojan työssä joudutaan usein puuttumaan 

ihmisten perustuslaillisiin oikeuksiin, jonka vuoksi työn tulee pohjautua vahvasti sitä 

sääteleviin lakiin ja määräyksiin. Tässä kappaleessa käsittelen järjestyksenvalvojan työn 

sisältöä kirjallisten lähteiden, lainsäädännön sekä oman työkokemukseni pohjalta. 

 

Tarja Hautamäki puhuu yksityisen turvallisuus alan valvontaan liittyvässä tutkimuksessaan 

siitä, että lopullisesti ihmisen perustuslaillisiin oikeuksiin puuttuminen kuuluu 

järjestyksenvalvojan sijaan poliisille. Tällä tarkoitetaan sitä, että järjestyksenvalvojan 

toimivaltuudet ovat luonteeltaan väliaikaisia. (Hautamäki 2011, 84.) Esimerkiksi 

kiinniottotilanteissa henkilö on viipymättä luovutettava poliisille, joka tekee lopullisen 

ratkaisun esimerkiksi pakkokeinolain tai poliisilain tuomin toimivaltuuksin. 

 

Järjestyksenvalvojien työtehtävät metroliikenteessä, joissa poliisi ei välttämättä ole 

osallinen, ovat esimerkiksi asiakaspalvelu, ennalta estävä valvonta, häiriötilanteisiin 

puuttuminen ja häiriötä aiheuttavien henkilöiden poistamiset asemilta sekä metrojunista. 

Poliisin kanssa yhteistyötä tehdään kaikissa kiinniottotilanteissa, onnettomuuksissa sekä 

muissa tilanteissa, joissa poliisi pyytää järjestyksenvalvojien tukea. Yhdessä tehtävää työtä 

on paljon, joten yhteistyön on tärkeää olla mahdollisimman saumatonta. Osittain tehdään 

myös päällekkäistä työtä. 

 

Järjestyksenvalvojan työ tulee erottaa yleisen järjestyksen valvonnasta, joka kuuluu 

poliisilain mukaan poliisin toimivaltuuksiin. Tämä rajapinta on Hautamäen mukaan 

kuitenkin häilyvä, sillä järjestyksenvalvojat valvovat järjestystä ja turvallisuutta omalla 



8 
 

 

toimialueellaan, joka on usein yleisen ja yksityisen paikan rajamaastossa. (Hautamäki 

2011,85.) 

 

Järjestyksenvalvojat liikkuvat koko itäisestä Helsingistä Espooseen ulottuvassa 

metroliikenteessä ja sen kaikilla asemilla, joten toimialue on suuri (Palmia, luettu 

2.11.2020). Tämän lisäksi samaan toimeksiantoon kuuluu Helsingin raitiovaunuliikenne. 

Myös asemien välittömässä läheisyydessä tapahtuu rikoksia, joihin ensimmäisenä paikalla 

olevan järjestyksenvalvojan on nopeinta puuttua. Esimerkiksi henkeen ja terveyteen 

kohdistuvat rikokset, kuten tappelut ja pahoinpitelyt saadaan usein hallintaan ennen 

poliisin saapumista paikalle. Toimialue on kuitenkin tärkeä tiedostaa, jotta pääasiallinen 

valvonta kohdistuu sinne, mihin toimivaltuudet ensisijaisesti kohdistuvat. Asiakas, tässä 

tapauksessa Helsingin kaupungin liikelaitos, myös maksaa tietyn toimialueen valvonnasta. 

 

Hautamäki kirjoittaa, että järjestyslain mukaan asetetuille järjestyksenvalvojille on siirretty 

sellaista merkittävää julkisen vallan käyttöä, jonka laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 

kieltää (Hautamäki 2011,160). Laki on muuttunut 2015, ja järjestyksenvalvojat ovat lain 

yksityistä turvallisuuspalveluista (Lytp 1085/2015) 3 luvun 28§:n mukaan poliisin ja 

rajavartiolaitoksen avuksi asetettuja. (Lytp 3:28§) Sama ydinkohta on kuitenkin tärkeä 

ottaa huomioon; ihmisten perusoikeuksiin, kuten liikkumisvapauteen tulee puuttua 

erityisen harkiten ja hyvin perustein. Julkinen liikenne asettaa tämän asian suhteen erityisiä 

haasteita. Kun häiriötä aiheuttava henkilö poistetaan paikalta, hän pyrkii usein pian 

takaisin päästäkseen kulkuneuvolla, esimerkiksi metrolla pois paikalta. Nämä tilanteet 

päätyvät usein henkilön kiinniottamiseen, koska poistaminen osoittautuu riittämättömäksi 

toimenpiteeksi. Järjestyksenvalvoja voi tässä tilanteessa ottaa henkilön kiinni yksityisistä 

turvallisuuspalveluista säädetyn lain perusteella (Lytp 1:42§). Kun henkilö on poistettu 

asemalle, josta hän haluaa muualle, syntyy usein tilanne, johon ainoa mahdollinen ratkaisu 

on poliisin paikalle kutsuminen. Julkisessa liikenteessä on siis tiettyjä erityispiirteitä 

muihin järjestyksenvalvojan työympäristöihin nähden. 

 

Metroliikenteessä toimivan järjestyksenvalvojan tulee myös omata tietty tekninen 

osaaminen, jotta hän kykenee toimimaan esimerkiksi onnettomuustilanteissa 

pelastuslaitoksen ja poliisin apuna. Jokaisen metroaseman kiinteistö on erilainen, ja 

kyseisellä asemalla työskentelevän on tunnettava oma työpisteensä. Lisäksi on metrojuniin 

ja -raiteisiin liittyvää tietoa, jotka on osattava turvallisen työskentelyn takaamiseksi. 

Esimerkiksi metrotunneleihin liittyvät pelastustehtävät ja henkilöiden tunnelissa 
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kiinniottaminen vaativat koulutuksen. Vasta koulutuksen käyminen antaa 

järjestyksenvalvojille oikeuden hoitaa raiteilla tai tunneleissa tapahtuvia työtehtäviä. 

Erityisesti tunneleihin meno vaatii äärimmäistä varovaisuutta ja siihen liittyy monia 

turvallisuutta vaarantavia seikkoja. 

 

Metroasemilla ja junissa toimivien järjestyksenvalvojien lisäksi metroverkoston 

turvallisuutta valvoo autoilla liikkuvat järjestyksenvalvojat. Näiden autopartioiden 

vastuulla on muun muassa miehittämättömien asemien avaus- ja sulkutehtävät sekä muiden 

järjestyksenvalvojien tukeminen. Autopartiot ovat töissä myös metroliikenteen aukioloajan 

ulkopuolella, ja he puuttuvat tarvittaessa öisin tapahtuviin rikoksiin, esimerkiksi ilkivaltaan 

metroraiteilla. 

 

Hautamäki puhuu tutkimuksessaan järjestyksenvalvojien voimankäyttöoikeuksista. Hän 

kuvaa oikeutta voimakeinoihin merkittävänä julkisen vallan käyttönä. (Hautamäki 

2011,161.) Metron järjestyksenvalvojien voimankäyttötilanteet ovat melko yleisiä. Palmian 

turvapalveluiden tekemän tilastoinnin mukaan esimerkiksi vuonna 2018 kiinniottoja oli 

yhteensä 345 kappaletta, ja voimaa on jouduttu käyttämään lähes kaikissa tilanteissa. 

(Palmia 2018.) Tämä kertoo siitä, että fyysinen kontakti paikalta poistojen ja kiinniottojen 

yhteydessä on osa päivittäistä työtä. 

 

Hautamäki tuo esille, että järjestyslain tavoitteena on ollut, että järjestyksenvalvojat ovat 

poliisin apuna järjestyksen valvonnassa. Tämä ei Hautamäen mukaan toteudu 

tosiasiallisesti. (Hautamäki 2011,161.) Tämä tulee nykytilanteessakin esiin esimerkiksi 

siinä, että järjestyksenvalvojat tekevät omia toimiaan ja päätöksiä esimerkiksi 

voimankäytön suhteen itsenäisesti ilman poliisin valvontaa. Heillä on myös poliisia 

suurempi rooli kokoaikaisessa järjestyksenvalvomisessa, sillä poliisi ei voi keskittää 

toimintaansa ympäri vuorokauden kaikille tarvittaville alueille. Poliisi ei siis ole jatkuvasti 

valvomassa toimintaa, joten luottamus yksityisen järjestyksenvalvonnan lainmukaiseen 

toimintaan tulee olla kunnossa. 

 

Anna-Kaisa Heinämäki on tehnyt tutkimuksen Yksityinen turvallisuusala 

turvallisuuspalveluiden tuottajana. Myös Heinämäen tutkimuksessa käsitellään 

voimakeinojen käyttöä silloin, kun toimitaan yksityisen turvallisuusalan tehtävissä. 

Voimakeinojen käytön tarpeellisuutta sekä muuta toimivaltaa on Heinämäen mukaan 

pohdittu monissa Pelastuslakivaliokunnan sekä Hallintovaliokunnan kannanotoissa. Näissä 



10 
 

 

kannanotoissa esille tulleet tulkinnat ovat muovanneet lainsäädäntöä niin voimakeinojen, 

kuin muidenkin yksityiselle turvallisuusalalle siirrettyjen toimivaltuuksien suhteen. 

(Heinämäki 2009,12.) 

 

Oikeus voimakeinojen käyttämiseen tarvittaessa on lainsäätäjien taholta koettu 

välttämättömäksi myös yksityisen turvallisuusalan tehtävissä. Tämänkaltaiset oikeudet 

vaativat poliisilta erityistä valvontaa ja tarvittaessa puuttumista väärinkäytöksiin. 

 

4.2 Järjestyksenvalvojan työ tilastoina 

Metroliikenteen turvallisuudesta vastaava Palmian Turvapalvelut tekee tilastointia 

järjestyksenvalvojien työtehtävistä. Tilastot ovat vuodelta 2017 ja 2018. Tuon tilastojen 

avulla esille metroliikenteessä tapahtuvia turvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Suuri osa 

tapahtumista on sellaisia, joihin poliisi on osallistunut. Tapahtumien määrä antaa myös 

viitteitä sille, että poliisin ennalta estävä työ esimerkiksi jalkautumisen muodossa on 

tarpeen metroasemilla ja -junissa. 

 

Kiinniotot metroliikenteessä. Järjestyksenvalvojat ovat kiinniottaneet metroliikenteessä 

vuonna 2017 493 henkilöä ja vuonna 2018 345 henkilöä. Kiinniotoista suurimmassa osassa 

on jouduttu käyttämään voimakeinoja. Vuonna 2017 kiinniottotilanteissa on käytetty 

käsirautoja yhteensä 343 kertaa, kaasusumutinta 27 kertaa ja lyöty teleskooppipatukalla 6 

kertaa. Tämän lisäksi järjestyksenvalvoja on ottanut kaasusumuttimen esille 32 kertaa ja 

teleskooppipatukan 14 kertaa. (Palmia 2017-2018.) 

 

Vuonna 2018 käsirautoja on käytetty 248 kertaa, kaasusumutinta 23 kertaa ja 

teleskooppipatukkaa yhden kerran. Lisäksi kaasusumutin on ollut esillä 24 kertaa ja 

teleskooppipatukka 14 kertaa. (Palmia 2018.) Nämä luvut kertovat siitä, että kiinniottoja 

tapahtuu lähes päivittäin ja ne ovat luonteeltaan vaativia kiinniotettujen vastarinnan vuoksi. 

 

Järjestyksenvalvojiin kohdistuneet pahoinpitelyt. Järjestyksenvalvojia on tilastoinnin 

mukaan pahoinpidelty vuonna 2017 34 kertaa ja 2018 28 kertaa. Näihin lukuihin on 

laskettu myös lievät pahoinpitelyt. Lisäksi järjestyksenvalvojan pahoinpitelyä on yritetty 

vuonna 2017 68 kertaa ja vuonna 2018 46 kertaa. (Palmia 2017-2018.) 
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Poliisin kutsuminen. Poliisi noutaa järjestyksenvalvojien kiinniottamat henkilöt, mutta 

tämän lisäksi poliisia työllistää myös muunlaiset tehtävät metrossa. Vuonna 2017 poliisi on 

kutsuttu metroon 563 kertaa ja vuonna 2018 414 kertaa. Syitä poliisin kutsumiseen ovat 

esimerkiksi allejääntitilanteet, joita vuonna 2017 sattui 4 kappaletta ja vuonna 2018 3 

kappaletta. Näillä tarkoitetaan tilanteita, joissa ihminen jää metrojunan alle.  

 

Metrossa sattuu myös esimerkiksi joukkotappeluita, joiden vuoksi poliisia tarvitaan avuksi 

tilanteen hallintaan. Joukkotappeluita on tilastoitu vuonna 2017 4 kappaletta ja vuonna 

2018 1 kappale. Puukotuksia tai muulla välineellä lyömisiä on tapahtunut metrossa vuonna 

2017 3 kertaa ja vuonna 2018 2 kertaa. (Palmia 2017-2018.) 

 

Tilastojen perusteella poliisin kutsuminen metroasemille on johtunut useimmiten 

järjestyksenvalvojien kiinniottamien henkilöiden noutamisesta. Ennalta estävällä työllä 

voisi varmasti olla vaikutusta kiinniottojen määrään ja näin ollen myös hälytyspartioiden 

tehtäviin. Järjestyksenvalvojat kohtaavat tilastojen valossa paljon väkivaltaa ja haastavia 

voimakäyttötilanteita. Poliisin läsnäolo ja valvonta luo turvallisuuden tunnetta niin 

metromatkustajille kuin järjestyksenvalvojillekin, ja parantaa myös oikea-aikaista 

puuttumista häiriöihin. 

 

5. POLIISIN TYÖ JULKISESSA LIIKENTEESSÄ 

YJT-Pro. Metroliikenteessä liikkuu poliisin henkilöstöstä lähinnä YJT-Pro:n partiot, joten 

esittelen heidän toimenkuvaansa. YJT-pro on lyhenne Yleisen järjestyksen- ja 

turvallisuuden valvontaan keskittyvästä projektista. Hälytyspartioiden osalta 

metroliikenteen valvonta on satunnaista ja pääasiassa hälytystehtäviin tai erilaisiin 

tapahtumiin liittyvää. 

 

YJT-Pro on perustettu Helsingin poliisilaitoksella vuonna 2015. Se on alun perin alkanut 

projektina, mutta nykyisen työ on vakituinen osa päivittäistä poliisityötä Helsingissä. YJT-

Pro:n työn perusajatuksena on lisätä poliisin näkyvää valvontaa ja samalla poliisin 

näkyvyyttä. (Nord 2020, 1.) 

 

Työn on tarkoitus myös lisätä poliisitoiminnan vaikuttavuutta sekä ennalta estää ja 

vähentää rikollisuutta alueilla, jonne valvonta on kohdistettu. Lisäksi työmuodolla pyritään 
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edesauttamaan jo tapahtuneiden rikosten selvittämistä ja parantamaan kansalaisten 

turvallisuuden tunnetta. YJT-pro tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. (Nord 

2020,2). 

 

YJT-Pron:n valvonnalla puututaan erilaisiin järjestysrikkomuksiin ja muihin 

järjestyshäiriöihin, muun muassa aikuisten alkoholin käyttöön julkisella paikalla. Lisäksi 

esimerkiksi huumausainerikollisuutta sekä alaikäisten päihteiden käyttöä valvotaan 

kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla. (Nord 2020, 3). 

 

Muita työn painopisteitä ovat esimerkiksi ulkomaalaisvalvonta joukkoliikenneasemilla 

sekä satamissa, katuprostituutioon puuttuminen, yleinen liikennevalvonta sekä 

etsintäkuulutettuihin tai maahantulokiellossa oleviin henkilöihin liittyvät tehtävät. (Nord 

2020,4). 

 

YJT-Pro:n työtä pyritään kohdentamaan erityisesti sellaisiin valvontakohteisiin, joissa on 

havaittu tarvetta poliisin valvonnalle. Syy valvonnan kohdistamiselle voi olla esimerkiksi 

häiriökäyttäytymisen lisääntyminen tai suuret ihmismassat. Vuonna 2020 painopisteenä 

olevia alueita ovat olleet Helsingin päärautatieasema, Rautatientori, Asema-aukio, 

Elielinaukio, Asematunneli, Kamppi, Kallio, Ruttopuisto, Kansalaistori, Hietaniemen 

uimaranta, Helsinginkatu, Alppikatu, Katri Valan puisto, Pengerpuisto, Puhos, Stoa:n aukio 

sekä Kontulan ostoskeskus. Lisäksi valvontaa on kohdistettu joukkoliikennevälineisiin, 

joista erityisesti bussit, junat, metrot, taksiasemat ja satamat ovat olleet aktiivisesti 

valvottuja. (Nord 2020,5) 

 

YJT Pro:n työntekijät kuuntelevat alueen puheryhmää, joissa hätäkeskus jakaa 

hälytystehtävät. Partiot voivat osallistua hälytystehtäville myös kenttäjohtajan 

määräyksestä. YJT Pro- partio voi hoitaa lähellä tapahtuvat A-kiireellisyysluokan tehtävät. 

Myös muita partion lähellä tapahtuvia tehtäviä hoidetaan. Muita tehtäviä voivat olla 

esimerkiksi matkalipuntarkastajille annettava virka-apuliikennevälineissä. YJT Pro-

partioita ei kuitenkaan laiteta kokonaan hoitamaan hälytystehtäviä, ellei yleisjohtajana 

toimiva Helsinki 100 päätä näin. (Nord 2020,6). 
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6. METROLIIKENTEEN VALVONTA JA YHTEISTYÖN 

TOTEUTUMINEN TÄLLÄ HETKELLÄ 

6.1 Palmia Turvapalvelut sekä HKL 

Kysely metron järjestyksenvalvojille lähetettiin Palmian esimiesten kautta sähköpostilla. 

Alun perin se oli tarkoitus sisällyttää heidän kehittämispäiviinsä, jolloin jokainen 

työntekijä olisi vastannut paperilla. Aikataulun muutosten vuoksi yrityksen johto toivoi 

kyselyä sähköisessä muodossa. Kyselyyn vastasi lopulta 10 järjestyksenvalvojan tehtävissä 

toimivaa. Työkokemusta kyseisessä toimeksiannossa vastaajilla oli alle vuodesta noin 6 

vuoteen. Vastauksissa näkyy siis sekä tuore näkemys että kokemuksen tuoma osaaminen. 

Kolme vastaajista toimii esimiestehtävissä. 

 

Helsingin kaupungin liikelaitoksen Turvavalvomossa, eli HKL-Turvavalvomossa 

työskentelee jokaisessa työvuorossa vähintään kaksi valvomopäivystäjää. 

Valvomopäivystäjien työnkuvaan kuuluu muun muassa hälytysten valvonta, metron 

hätäkeskuspuheluihin sekä asiakaspalvelupuheluihin vastaaminen, järjestyksenvalvojien 

ohjaaminen sekä yhteistyö viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään niin akuuteissa 

hälytystehtävissä, kuin esimerkiksi rikostutkinnan pyytäessä valvontakameratallenteita 

turvavalvomolta. Turvavalvomossa valvotaan, että metrojunien ja -asemien käyttö on 

kokonaisvaltaisesti turvallista matkustajille. Tähän kuuluu muun muassa järjestyshäiriöihin 

puuttuminen sekä muiden kiinteistöissä tapahtuvien turvallisuutta vaarantavien seikkojen 

valvominen. Näitä ovat esimerkiksi rikkinäiset valot, ovet tai portaat sekä likaantuneet 

tilat. Turvavalvomon päivystäjät tekevät myös yhteistyötä muiden HKL:n toimijoiden 

kanssa, kuten esimerkiksi teknisen valvonnan päivystäjien sekä metron 

liikenteenohjauksen kanssa. Päivystäjien lähiesimiehenä toimii valvomomestari. 

 

HKL-Turvavalvomon kannanottoa yhteistyön toteutumiseen poliisin kanssa on selvitetty 

kyselyn sekä haastattelun muodossa. Kysymykset on esitetty haastatteluna 

valvomomestarille. Valvomomestari toimitti vastaavia asioita käsittelevän kyselyn 

sähköpostitse hänen alaisinaan toimiville valvomopäivystäjille. Kyselyssä oli avoimia 

kysymyksiä, joten vastaukset ovat hyvin monipuolisia. Sekä kyselyn että haastattelun 

tavoitteena oli selvittää, miten yhteistyö toimii tällä hetkellä.  
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Tässä luvussa olen purkanut saamiani vastauksia ja poiminut niistä esiin nousseita 

ydinkysymyksiä ja teemoja. Käsittelen ensin vastaajien käsitystä tämänhetkisestä 

turvallisuustilanteesta metroliikenteessä ja sen muutoksista heidän työuransa aikana. 

Tämän jälkeen tuon esille erilaisia tilanteita, joissa vastaajat kokevat yhteistyön poliisin 

kanssa joko onnistuneen tai vaativan kehitystä. 

 

6.1.1 Turvallisuustilanne vastaajien näkökulmasta 

Metroliikenteen turvallisuustilanteen muutoksen kokeminen vaihteli järjestyksenvalvojien 

vastauksissa paljon. Tämä johtunee työkokemuksen eroista sekä eri asemilla 

työskentelystä. Osassa vastauksista nousivat esille ajan ilmiöt ja niiden tuomat muutokset 

turvallisuuteen. Osa koki turvallisuustilanteen heikentyneen ja osa parantuneen. Nostan 

esille vastaajien huomioita muutoksista. 

 

Nuorten koettiin voivan yleisesti ottaen huonommin, mikä näkyy esimerkiksi häiriköinnin 

lisääntymisenä metrossa. Tämä ilmenee metroliikenteessä erityisesti koulujen loma-

aikoina, jolloin nuorilla on enemmän vapaa-aikaa. 

 

Nuorison häiritsevän käytöksen lisäksi uusi ilmiö on kerjäläisten määrän lisääntyminen. 

Tämä ryhmä aiheuttaa häiriötä aggressiivisella kerjäämisellä, tekemällä varkauksia sekä 

toimimalla osallisina huumekaupassa. Huumekauppa on lisääntynyt erityisesti 

metroasemien ulkopuolella, jossa valvontaa ei ole yhtä paljon kuin asemalla. Kerjäläisten 

lisäksi vuonna 2014 alkaneeseen pakolaisaaltoon liittyvät ilmiöt ovat näkyneet myös 

metroliikenteessä. Viime aikoina tämän suhteen on tapahtunut rauhoittumista. 

 

Huumeiden myynti on vastaajien kokemusten mukaan lisääntynyt metron ympäristössä 

yleisesti, myös muiden kuin kerjäläisten kohdalla. Aallot erilaisten huumemäärien 

saatavuudessa näkyvät myös järjestyshäiriöiden määrässä metroliikenteessä. Häiriöiden 

määrä on vastausten mukaan suurempi päivinä, joina huumeiden käyttäjät saavat 

toimeentulotukensa. 

 

Lisääntyneinä ongelmina järjestyksenvalvojat näkivät myös muun muassa 

aggressiivisuuden lipuntarkastajia kohtaan, itsetuhoiset henkilöt sekä muistisairaat. Lisäksi 

ihmisten paha olo sekä mielenterveysongelmat vaikuttavat lisääntyneen. Tämän uskotaan 

olevan osasyy erilaisten häiriötilanteiden syntymiseen. 
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Metroasemista järjestyksenvalvojat kokevat pääteasemien vilkastuneen ja esimerkiksi 

entisen pääteasema Ruoholahden rauhoittuneen. Ruoholahden rauhoittuminen selittyy 

Länsimetrolla, jonka vuoksi esimerkiksi metrojuniin sammuneet päätyvät Espooseen. 

 

Muita turvallisuuteen vaikuttavia esiin nostettuja seikkoja oli esimerkiksi ammattitaidon 

tason laskeminen. Osa järjestyksenvalvojista kokee, että heidän ammattiryhmänsä yleinen 

ammattitaito on laskenut viime aikoina. Tämä selittynee lisääntyneellä työvoimatarpeella. 

Metron lisääntynyt työvoimatarve on ollut suuri Länsimetron avaamisen myötä. 

 

Myös positiivista kehitystä koetaan tapahtuneen. Yksi vastaajista mainitsee, että ihmiset 

osaavat ja uskaltavat nykypäivänä pyytää apua. Tämä on tärkeä seikka turvallisuuden 

ylläpitämiseksi. 

 

6.1.2 Yhteistyössä kehitettävää 

 

Kiinniottotilanteet. Kiinniottotilanteet ovat yleisimpiä yhteistyötilanteita poliisin kanssa. 

Kiinniotettujen luovuttaminen poliisille koettiin useimmiten sujuvan mutkattomasti. 

Lisäksi arvostettiin yhteisiä kiinniottotilanteita, joissa poliisi on tullut avustamaan 

järjestyksenvalvojia. 

 

 Poliisi tuli auttamaan lipuntarkastajia selvittämään henkilötietoja. 

 Poistimme samalla henkilöä, joka sitten meni kiinniotoksi vastustamisesta. 

 Poliisi tuli suoraan avustamaan kiinniotossa kyselemättä. 

 (Järjestyksenvalvoja) 

 

Vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa ristiriitaisuuksia. Osa järjestyksenvalvojista koki 

poliisin olleen tilanteissa ammattimainen ja arvostaneen järjestyksenvalvojien tekemiä 

päätöksiä kiinnioton suhteen. Osa järjestyksenvalvojista oli kuitenkin kokenut omien 

toimiensa kyseenalaistamista. Kyseenalaistamista on tapahtunut myös asiakkaan kuullen. 

Lisäksi kävi ilmi tilanteita, joissa poliisi ei ole tullut paikalle, vaikka asianomistaja on 

vaatinut tekijälle rangaistusta teosta. Kyseessä on ollut raideliikenteen häirintä, joka on 

aiheuttanut viivästyksiä metroliikenteelle. 
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Järjestyksenvalvojat ymmärtävät, että poliisi on usein kiireinen. Tästä huolimatta 

toivottaisiin, että kaikki olennainen tieto otettaisiin ylös ennen kuin poistutaan kiinniotetun 

kanssa. Monesti poliisipartio ei ole jäänyt kuuntelemaan seikkoja, jotka voisivat olla 

tärkeitä kokonaistilanteen ja jatkotutkinnan kannalta. 

 

Järjestyksenvalvojat toivoisivat, että erityisesti väkivaltaisesti käyttäytyneitä kiinniotettuja 

ei laskettaisi välittömästi takaisin metroliikenteeseen. Tämän lisäksi vastauksissa koettiin 

outona, että joskus kiinniotetuilta otetaan poliisin saapuessa välittömästi käsiraudat pois. 

Haastavasti käyttäytyneet kiinniotetut voisi järjestyksenvalvojien mukaan mahdollisesti 

ohjata tai siirtää tapahtumapaikalta muualle, mikäli poliisi ei ota heitä kiinni. 

 

 Meillä oli rajumpi kiinniotto ja silloin kun poliisi tuli paikalle, ottivat 

 samantien raudat pois ja päästivät henkilön vapaaksi. (Järjestyksenvalvoja) 

 

Myös HKL Turvavalvomon henkilöstön vastauksissa toivottiin poliisilta, että häiriötä 

aiheuttaneita henkilöitä ei poistettaisi liian lähelle kiinniottopaikkaa. Usein hetki 

aikaisemmin kiinniotetut henkilöt palaavat metroasemalle ja häiriö jatkuu. 

 

 Kiinniotettuja, todella päihtyneitä tai aggressiivisia henkilöitä on tultu 

 noutamaan, mutta heidät on kyyditty lähistölle, josta ovat palanneet takaisin 

 asemille häiriköimään. (HKL Turvavalvomon päivystäjä) 

 

Poliisi joutuu tekemään harkintaa, mikä kiinniotetulle on sopivin toimenpide. Mikäli on 

vaarana tai ilmeistä, että häiriön aiheuttaminen jatkuu kyseisen henkilön osalta, julkisen 

liikenteen asemalle poistaminen ei vastausten perusteella ole toivottavin ratkaisu. 

Poliisilain (872/2011) perusteella poliisimies voi ottaa kiinni henkilön, mikäli poistaminen 

ei ole riittävä toimenpide (PoL 2:10§). Henkilön käytös saattaa olla poliisin saapuessa 

kuitenkin hyvinkin rauhallista, jolloin poliisi ei välttämättä näe syytä poliisilain perusteella 

tehtävälle kiinniotolle. Kun poistaminen koetaan tilanteeseen sopivimmaksi ratkaisuksi, 

sen toivotaan päivystäjien vastausten perusteella tapahtuvan muualle kuin 

tapahtumapaikalle. 

 

Kommunikaatio sekä tiedottaminen. Keskinäinen kommunikaatio poliisin kanssa eri 

tilanteissa vaatisi järjestyksenvalvojien vastausten perusteella kehittämistä. 

Järjestyksenvalvojat kuitenkin ymmärtävät, että joissain tilanteissa poliisi ei voi kertoa 
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tilanteesta salassapitovelvollisuuden vuoksi. Poliisin saapuessa metroasemille kaivattaisiin 

kommunikointia järjestyksenvalvojien kanssa, mikäli se on tilanteessa mahdollista. 

Molemminpuolinen kommunikointi helpottaisi monesti tilanteiden hoitamista, kun kaikki 

turvallisuudesta vastaavat tahot olisivat tietoisia yleisestä tilanteesta. 

 

Yleisesti kommunikoinnista poliisin kanssa vastattiin ristiriitaisesti. Osa koki tapaamiensa 

poliisien asenteen leppoisaksi ja ystävälliseksi sekä suhtautumisen järjestyksenvalvojiin 

asialliseksi. Tämä antoi järjestyksenvalvojille tunteen, että työtä saman asian eteen tehdään 

yhdessä. Poliisin antama positiivinen palaute onnistuneissa yhteistyötilanteissa koettiin 

myös hyvänä asiana. 

 

Toisaalta osa kohtaamisista on koettu kireiksi, joka on antanut mielikuvan vastapuolella 

olemisesta. Vastauksissa toivottiin vastaanottavaista asennetta puolin ja toisin. Lisäksi 

tärkeänä mainittiin myös niin sanotun normaalin jutustelun merkityksen yhteistyön 

ylläpitämisen kannalta. Poliisi voisi myös tutustua päivittäiseen työnkuvaan 

metroliikenteessä, jotta käsitys turvallisuustilanteesta olisi ajantasainen. 

 

Tiedottamisen suhteen sekä päivystäjät että valvomomestari korostivat kumpaankin 

suuntaan tapahtuvan tiedonvaihdon merkitystä. Esimerkiksi, kun metrojunia aletaan 

poliisin toimesta pysäyttämään tai tarkastamaan, tulisi tieto olla myös HKL-

Turvavalvomolla. Turvavalvomo voisi myös tarvittaessa ohjata järjestyksenvalvojia niille 

asemille, joissa heille olisi tarvetta. Lisäksi monissa tilanteissa metron kameravalvonnasta 

voisi olla suuri hyöty poliisin toiminnan tukena. Mikäli tieto metrossa tapahtuvista toimista 

tavoittaisi Turvavalvomon, voisi valvontaa kohdistaa myös kameroiden osalta. 

 

Turvavalvomon päivystäjät toivoisivat, että esimerkiksi kadonneiden henkilöiden 

etsinnässä muistettaisiin informoida heitä, mikäli henkilö on löydetty. Näin ollen valvomo 

voi päättää etsinnän. Satunnaisesti tämä tieto ei tule päivystäjille, jolloin he kohdistavat 

työtään turhaan kyseiseen tehtävään. 

 

Tiedonvaihto on usein haasteellista poliisin salassapitovelvollisuuksien vuoksi. Mikäli 

kyseessä ei kuitenkaan ole salassa pidettävää tietoa, sen jakaminen helpottaisi valvomon 

työskentelyä sekä järjestyksenvalvojien työn ohjaamista. Varsinkin, kun operaatioon on 

osallistunut useita tahoja, tulisi varmistaa kaikkien osapuolten tietoisuus asioiden 

etenemisestä. 
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Henkilöetsinnöissä poliisi käyttää usein myös järjestyksenvalvojien apua. Tämä koettiin 

hyvänä asiana. Järjestyksenvalvojilla saattaa olla tietoa etsitystä henkilöstä, sillä he 

valvovat metroliikenteessä kulkevia ihmisiä koko asemien aukioloajan. Satunnaisesti 

kommunikaatio poliisin ja järjestyksenvalvojien ei toimi näissä tilanteissa. Apua ei 

välttämättä pyydetä etsintään tai sitten henkilön löytymisestä tai muista asiaan liittyvistä 

seikoista ei kommunikoida muille etsintää suorittaville. 

 

HKL-Turvavalvomoa voisi päivystäjien mukaan hyödyntää paljon enemmän poliisin 

tehtävien tukena, jos valvomon työnkuvasta olisi useammilla poliiseilla parempi kuva. 

Esimerkiksi kattava kameravalvonta helpottaa seurantatilanteissa ja etsittäessä henkilöitä, 

tai järjestyksenvalvojia voidaan resursoida tarpeen mukaan eri asemille. Vastausten 

mukaan akuuteissa etsintätilanteissa yhteistyö toimii yleensä erittäin hyvin. 

 

Metroliikenne on nopeatahtista ja ihmisiä liikkuu paljon ja katoaa hyvinkin nopeasti. 

Metroradan varressa on kattava valvonta, jonka hyödyntäminen oikea-aikaisesti antaa 

varmasti parempia tuloksia etsintätilanteissa. Varsinkin kun kyse on akuutista tilanteesta, 

ylimääräiset silmät, joita asemilla työskentelevät järjestyksenvalvojat tarjoavat, voivat 

parhaimmillaan nopeuttaa pääsemistä haluttuun lopputulokseen. 

 

Turvavalvomon työnkuvasta tiedottaminen hälytyspartioissa työskenteleville 

poliisimiehille toisi uusia apuvälineitä poliisin päivittäisiin metroliikenteeseen 

kohdistuvien työtehtävien hoitamiseen. Valvomon apu saattaa jäädä hyödyntämättä siitä 

syystä, ettei kaikilla poliisimiehillä ole tietoa tästä mahdollisuudesta. 

 

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen. Kyseinen rikosnimike on rikoslain 

(39/1889) mukaan yleisen syytteen alainen rikos. Esitutkinnan aloittaminen ei siis edellytä 

asianomistajan vaatimusta rangaistuksen suhteen. 

 

Joka käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä 

ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää tai 

muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä 

ankarampaa rangaistusta, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta sakkoon tai 

vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (RL 17:6§) 
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Useasti kiinniotot metroliikenteessä syntyvät, kun järjestyksenvalvojien toimia, 

esimerkiksi paikalta poistamista vastustetaan. Osa vastanneista on kokenut, että kaikissa 

tilanteissa poliisi ei ole ottanut heidän tietojaan ylös, vaikka he olisivat vaatineet 

rangaistusta järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. On myös ollut tapauksia, 

joissa poliisi ei ole reagoinut, kun kiinniotetun kuljetustilanteessa asiakas on sylkenyt kohti 

järjestyksenvalvojaa. Vastaaja koki, että tällaiseen tilanteeseen reagoiminen antaisi 

luotettavan kuvan poliisin toiminnasta. 

 

Usein saattaa olla tilanne, jossa järjestyksenvalvojat kokevat järjestystä ylläpitävän 

henkilön vastustamisen asianomistajarikokseksi. Vaikka kyseinen nimike ei vaadikaan 

järjestyksenvalvojan vaatimusta rangaistuksesta, tulisi teon kuvauksen täyttäessä rikoksen 

tunnusmerkistön kirjata asiasta rikosilmoitus. On toki mahdollista, että poliisin ja 

järjestyksenvalvojan näkemys tilanteessa olevan vastustuksen suhteen on toisistaan 

poikkeava. Mikäli teon kuitenkin epäillään täyttyneen, tulisi poliisin ottaa asianomistajan 

yhteystiedot ilmoitusta varten. 

 

Poliisin tietämys metroliikenteen turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojien näkemyksen 

mukaan poliisilla on laaja tietämys metron yleisestä turvallisuudesta. Sen sijaan 

päivittäisistä turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ei uskota olevan tarkkaa tietoa. 

Koettiin hyvänä, että osa asemille jalkautuneista poliiseista tulee kysymään 

järjestyksenvalvojilta asiasta. Erittäin suurena puutteena koetaan poliisin tiedon puute 

metroradalle menosta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. On sattunut tilanteita, joissa poliisi 

on juossut asiakkaan perässä radalle, vaikka sähköjä ja liikennettä ei ole katkaistu. 

 

Osa järjestyksenvalvojista toi lisäksi esille, että kaikilla poliiseilla ei ole käsitystä metron 

järjestyksenvalvojan työnkuvasta. Toisaalta osa vastanneista oli sitä mieltä, että poliisi 

tietää yleisesti ottaen riittävästi asioista, jotka suoraan liittyvät heidän omaan työhönsä. 

 

Metroliikenteen tietämyksen osalta suurimmiksi kehittämisen kohteiksi 

järjestyksenvalvojien vastauksissa nousi poliisin jalkautuminen sekä perehtymisen tarve 

metroradalle menemiseen ja perusteisiin metron valvonnassa. Jalkautumisella saataisiin 

käsitys yleisen järjestyksen sen hetkisestä tilanteesta sekä turvallisuustilanteen 

muutoksista. Esimerkiksi talviaikaan moni kenttätehtävissä toimiva poliisi kokee 

vuodenajan hiljaiseksi tehtävien ja ihmismäärien osalta. Metroliikenteessä ja asemilla tämä 
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aika on kuitenkin kesää vilkkaampaa, sillä ihmiset viettävät enemmän aikaa sisätiloissa. 

Tämän puolen näkemiseksi jalkautuminen on ainoa keino. 

 

Metroraiteille oikealla tavalla meneminen puolestaan on työturvallisuuskysymys. Tämän 

vuoksi metroradan varressa työskentelevien poliisien olisi äärimmäisen tärkeää tietää 

turvallisuuteen liittyvät seikat ja vaadittavat toimenpiteet. Muut poliisin työtä helpottavat 

seikat olisivat tieto metron turvavalvomon sijainnista sekä työtehtävistä ja yhteystiedoista. 

Nämä tiedot ovat riittävät poliisin arjen työn ja perustehtävien hoitamiseen 

metroliikenteessä. 

 

Myöskään HKL Turvavalvomon henkilökunta ei koe Helsingin poliisilla olevan yleisesti 

ottaen riittävän kattavaa kohdetuntemusta metroliikenteeseen. Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitos on Länsimetron avaamisen yhteydessä tutustunut metroon, asemiin ja 

liikenteeseen. Tämän myötä yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa. Samanlaista 

kohdetuntemusta toivottaisiin myös Helsingissä työskenteleville poliisimiehille. 

 

Koulutuksia poliisin henkilöstölle on aikaisemmin järjestetty, mutta niitä ei ole ollut viime 

aikoina. Tämän kaltaisilla koulutuksilla tuotaisiin parempaa tuntemusta metroliikenteestä 

sekä asemista ympäristöinä. Esimerkiksi henkilön jäädessä metrojunan alle, tai jos 

tunneliin päätyy luvaton henkilö, helpottaisi ennakkoon kouluttautuminen poliisia 

tehtävien hoitamisessa. 

 

Osa HKL Turvavalvomon päivystäjistä ei osaa sanoa, millainen käsitys poliisilla on metron 

yleisestä turvallisuustilanteesta. Osa heistä uskoo, että poliisin osittainen tietämättömyys 

johtuu vähäisestä jalkautumisesta metroasemille ja -juniin. 

 

Yleisen turvallisuustilanteen tiedostamisen lisäksi metroasemilla ja junissa on paljon 

teknistä osaamista vaativia osa-alueita. Jokaisen tässä ympäristössä työskentelevän olisi 

tärkeää opetella olennaisimmat tiedot työn turvalliseen suorittamiseen metroliikenteessä. 

Tämä korostuu erityisesti akuuteissa onnettomuustilanteissa. Jotta työn tekeminen olisi 

mahdollisimman turvallista näissä tilanteissa, tulisi jokaisen poliisimiehen saada tämä 

perusosaaminen. 

 

Poliisin näkyvyys.  Järjestyksenvalvojat toivoivat vastauksissaan poliisin näkyvyyden 

lisäämistä. Poliisin läsnäolon koetaan rauhoittavan asemia. Jalkautuessaan poliisi saisi 
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myös kokonaisvaltaisemman kuvan tapahtumista julkisessa liikenteessä ja 

liikenneasemilla. Lisäksi puuttuminen turvallisuusuhkiin ja järjestyshäiriöihin olisi 

ennakoivaa. Järjestyksenvalvojien vastauksissa nousivat erityisesti esille alaikäiset, joiden 

toimiin poliisin toivottaisiin puuttuvan entistä enemmän. 

 

HKL Turvavalvomon ja valvomomestarin vastauksissa poliisin jalkautumista 

metroasemille ja metrojuniin toivottiin erityisesti viikonloppuisin enemmän. 

Jalkautumistilanteissa turvavalvomon päivystäjät toivoivat, että poliisi kommunikoisi HE-

metro -puheryhmässä tai kävisi valvomossa vierailemassa. Jalkautumista toivottaisiin 

metrojunissa myös pidemmälle matkalle kuin parin aseman välille. 

 

 Aika harvoin näkee poliisipartiota muuten vaan metroasemalla- tai junassa. 

 Toki johtuu varmaan siitä, että on totuttu siihen, että hoidamme tonttimme 

 kohtuullisen hyvin. Mutta eipä poliisin suuremmasta näkyvyydestä 

 haittaakaan olisi. (HKL Turvavalvomon päivystäjä) 

 

Kommunikointi yhteisessä puheryhmässä helpottaisi yhteydenpitoa ja tekisi siitä 

reaaliaikaisempaa. Kaikki osapuolet olisivat paremmin tietoisia, mikä on sen hetkinen 

tilanne turvallisuuden ja järjestyshäiriöiden osalta. Näin työn painotusta voisi kohdistaa 

alueille, jossa sillä hetkellä sille on eniten tarvetta. Valvomo seuraa ja kartoittaa jatkuvasti 

turvallisuustilannetta koko metroverkostossa muun muassa kattavan kameravalvonnan, 

järjestyksenvalvojien ilmoitusten sekä metron hätäkeskuspuheluiden avulla. Myös 

poliisille näistä ajantasaisista tiedoista olisi hyötyä työn painottamisessa. HE-metro 

puheryhmä on jo olemassa ja käytössä esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Sen suurempi 

hyödyntäminen toisi uuden työkalun myös poliisin järjestyksenvalvonnallisiin tehtäviin 

metrossa. 

 

 Jos asemilla tai junissa tapahtuu jotain, mikä vaatii jälkikäteen selvittelyä, 

 niin meitä voisi tiedottaa jo tapahtumahetkellä tai heti kun se on 

 mahdollista. (HKL Turvavalvomon päivystäjä) 

 

Yleisötapahtumat. Länsimetron liikenteen käynnistymisen myötä on koettu, että Länsi-

Uudenmaan poliisilaitos on panostanut hyvin yleisötapahtumiin liittyvään resurssointiin. 

Tätä samaa vastauksissa toivottaisiin myös Helsingin poliisilaitokselta. Poliisin näkyvyys 

olisi tärkeää liikenneasemilla, joissa on suuret ihmismassat läheisyydessä olevien 
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tapahtumien myötä. Järjestyksenvalvojat toivat esille, että HKL:n Turvavalvomon kanssa 

olisi hyvä viestiä ja antaa informaatiota esimerkiksi odotetuista kävijämääristä ja muusta, 

mikä liittyy järjestyksenvalvojien riittävään resurssointiin. 

 

Tapahtumat saatetaan nähdä turvallisuussuunnittelussa kokonaisuutena, jossa otetaan 

huomioon tapahtumapaikka ja välitön läheisyys. Vastauksista herää kysymys, ottaako 

poliisi suunnittelussa huomioon liikenneasemat? Toisaalta vastuu valvonnasta on kyseisen 

toimeksiannon järjestyksenvalvojilla. Kuitenkin, koska nämä palvelut on ostettu rahalla, 

onko resurssointi aina riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi? Kenellä on lopullinen 

vastuu riittävästä resurssoinnista? 

 

Päihtyneiden nouto. Päihtyneiden henkilöiden nouto järjestyksenvalvojilta sai eniten 

kritiikkiä HKL Turvavalvomon päivystäjien vastauksissa. Heidän mukaansa Helsingin 

Itäisellä kenttäjohtoalueella on poliisin toimesta kieltäydytty noutamasta päihtyneitä. Tämä 

on sitonut järjestyksenvalvojia kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi päihtyneiden valvontaan, sillä 

heitä ei ole voinut jättää ilman valvontaa. 

 

Järjestyksenvalvojien sitominen pitkiksi ajoiksi kyseisille tehtäville on näkynyt resurssin 

puutteena muussa metron valvonnassa. Osa tilanteista on päätynyt ambulanssin 

kutsumiseen, vaikka tehtävät kuuluisivat valvomopäivystäjien mukaan poliisille. 

 

Tämä tilanne on ollut poliisin puolella käsittelyssä ja siihen on toivottavasti löytynyt 

ratkaisuja. Metron järjestyksenvalvojien resurssit ovat tarkkaan mitoitetut ja pitkäaikainen 

yhdelle tehtävälle sitominen näkyy nopeasti muiden tehtävien hoidossa. Kun tehtävän 

kasaantuvat, ne saattavat helposti näkyä myös poliisille. Vastauksissa tulikin vahvasti esille 

toive siitä, että nämä päihtyneiden noudot hoidettaisiin poliisin toimesta mahdollisimman 

nopeasti. Poliisin saapumatta jättäminen kokonaan asettaa puolestaan sekä 

järjestyksenvalvojan että turvavalvomon erittäin haastavaan tilanteeseen. Itsestään 

huolehtimaan kykenemätöntä henkilöä ei omalla toimialueellaan voi jättää valvomatta, 

sillä se voi vaarantaa kyseisen henkilön lisäksi myös muiden matkustajien ja 

metroliikenteen turvallisuutta. Metroasemilla on monia päihtyneille vaarallisia paikkoja, 

kuten liukuportaat ja metroraiteet. 

 

Mielenosoitukset. Järjestyksenvalvojat toivoivat vastauksissa, ettei mielenosoituksissa ja 

muissa vastaavissa tilanteissa poliisi ohjaisi häiriötä aiheuttavaa joukkoa 
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metroliikenteeseen. Vastauksissa tuotiin esille vuoden 2018 tapaus, jossa poliisi päästi 

mielenosoittajat Rautatientorin metroasemalla metroon ja valvoi joukkoa vain parin 

metroaseman välin ajan. Kyseinen mielenosoittajien joukko pysäytti metroliikenteen 

Lauttasaaressa käyden tilannetta selvittämään tulleen järjestyksenvalvojan päälle. Lopulta 

tilanne eskaloitui Matinkylän kauppakeskus Iso Omenassa, jossa joukko metroliikenteen ja 

kauppakeskuksen järjestyksenvalvojia joutui kiinniottamaan useita aggressiivisesti 

käyttäytyneitä mielenosoittajia. Kyseisen kaltaista joukkoa ei käytöksen perusteella olisi 

syytä päästä joukkoliikenteeseen. 

 

Mielenosoitukset metroliikenteessä ovat hyvin harvinaisia. Tämän kaltaisessa tilanteessa 

poliisin harkinta tulee olla erittäin perusteellista, sillä mielenosoitus julkisessa 

kulkuneuvossa ei ole turvallista. Se aiheuttaa helposti häiriötä matkustajille ja 

mahdollisesti myös suurempia turvallisuutta vaarantavia elementtejä. Kokoontumislaki 

määrittelee, missä mielenosoituksen voi järjestää. Lakia tulkittaessa tulee arvioitavaksi, 

aiheuttaako kyseinen kohtuutonta haittaa sivullisille tai esimerkiksi metroliikenteelle. 

Kokoontumislain (530/1999) 2 luvun 9§:ssä määritellään, että yleisen kokouksen saa 

järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa kokoustarkoitukseen 

soveltuvassa yleisessä paikassa. (KokL 2:9§) Tulkinnanvaraista on, onko metrojuna tässä 

lakipykälässä tarkoitettu muu soveltuva paikka. Poliisin omilla poliisi.fi -nettisivuilla 

määritellään, että mielenilmausta ei saa järjestää esimerkiksi rautatieaseman sisätiloissa. 

(Poliisi 2020.) Tämän rajauksen myötä voisi tulkita, että myöskään metroasemat tai -junat 

eivät kuuluu mielenilmaukseen soveltuviin paikkoihin. 

 

6.1.3 Toimivat yhteistyön muodot 

HE-metro. He-metro on puheryhmä viranomaisverkossa (VIRVE). Puheryhmä on luotu 

viranomaisten ja HKL:n käyttöön Helsingin metrossa. HE-metron on koettu helpottavan 

viestintää poliisin ja järjestyksenvalvojien välillä. Kyseistä puheryhmää käyttävät poliisin 

lisäksi myös muut viranomaiset. Se helpottaa kommunikointia ja oikea-aikaista viestintää 

silloin, kun työtehtäviin osallistuu eri organisaation edustajia. 

 

Myös sekä turvavalvomon päivystäjät että valvomomestari kokevat HE-metro -

puheryhmän hyödylliseksi työvälineeksi. Se on helpottanut ja nopeuttanut kommunikointia 

suoraan valvomon ja tapahtumapaikalla olevien tai sinne saapumassa olevien 

poliisipartioiden välillä. 
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He-metro -puheryhmä tuotiin esille opinnäytetyöni yhtenä lähteenä käyttämässäni Pasi 

Hyyryläisen sekä Heikki Kandolinin Alipäällystön tutkielmassa Matkustusturvallisuus Itä-

Helsingin joukkoliikenteessä. Tutkielma on julkaistu vuonna 2003. Tällöin yhteiselle 

puheryhmälle nähtiin suuri tarve, jotta keskinäinen kommunikointi helpottuisi. 

(Hyyryläinen ja Kandolin 2003, 28.) 

 

Kommunikoinnin helpottamiseen nähtyyn tarpeeseen on vastattu puheryhmän myötä. 

Tämänkaltaiset kehityshankkeet antavat näkökulmaa siihen, miten voi parhaimmillaan 

helpottaa yhteistyötä tuloksellisesti. Puheryhmä ei ole tällä hetkellä niin hyödynnetty, kuin 

se voisi parhaimmillaan olla. Se on kuitenkin tuonut merkittävän lisän eri toimijoiden 

väliseen yhteistyöhön. 

 

Huumekauppaan puuttuminen. Vastauksissa annettiin positiivista palautetta poliisin 

puuttumisesta metroasemin läheisyydessä tapahtuvaan huumausaineiden katukauppaan. 

Koettiin, että erityisesti Sörnäinen on siistiytynyt poliisin tekemän valvonnan ansiosta. 

 

Aikaisemmin esille noussut poliisipartion jalkautuminen on yksi keino myös näihin 

ilmiöihin puututtaessa. Toisaalta huumekauppa ei lopu vaan todennäköisesti siirtyy 

muualle hetkellisesti.  Monet järjestyksenvalvojat kokevat esimerkiksi Rautatientorin 

ympäristön rauhattomana huumekaupan suhteen. Poliisin näkyvyys tällä alueella muun 

muassa YJT-Pro:n suorittaman keskitetyn valvonnan myötä onkin erittäin perusteltua. 

Käsittelen YJT-Pro:ta lisää myöhemmässä vaiheessa opinnäytetyötä. Myös monet 

hälytyspartiot viettävät mahdollisuuksien mukaan aikaansa Asema-aukiolla valvoen 

huumeiden myymistä. Sen sijaan Asematunnelissa tapahtuva huumekauppa ei ole samassa 

mittakaavassa valvonnan alla hälytyspartioiden osalta. Tilanteisiin toki puututaan, mutta 

hälytyspartiot eivät kohdista valvontaansa samoissa määrin maan pinnan alapuolella 

olevaan Asematunneliin, kuin Asema-aukioon, jota on mahdollista valvoa ajoneuvosta 

käsin. 

 

Tallennepurut. Poliisin rikostutkijoiden sekä HKL Turvavalvomon päivystäjien yhteistyö 

koettiin toimivaksi. Valvomomestarin mukaan poliisilta tulee vuosittain noin 250-280 

tallennepurkupyyntöä, joka tarkoittaa tarvittavan valvontakameramateriaalin toimittamista. 

Kehittämiskohteena valvomopäivystäjien vastauksissa nousi esille se, että he toivoisivat 

tarkkuutta näissä pyynnöissä liittyen tapahtumapaikkaan ja -aikaan, mahdollisiin 
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tuntomerkkeihin ja tapahtuman kuvaukseen. Tämä nopeuttaisi halutun tapauksen 

löytämistä valvontamateriaalista. Lisäksi päivystäjät toivoisivat ymmärrystä heidän 

toisinaan kiireiselle työnkuvalleen. Tallenteiden purku tehdään muun työn ohessa, joten he 

joutuvat usein priorisoimaan työtehtäviään, varsinkin jos kyseessä lievää rikosta koskeva 

tallenne. 

 

Poliisin oman tekniikan kehittymisen myötä monet tallennepurut on nykyään mahdollista 

hoitaa etänä. Tämä säästää monen tahon työaikaa, kun asiaa ei ole välttämätöntä hoitaa 

paikan päällä. Tallennepurun tekeminen on myös turvavalvomon osalta helpompi hoitaa 

sellaisena hetkenä, kun muut työtehtävät antavat sille aikaa. Kun poliisi on paikan päällä 

tallennetta noutamassa, paine saada se valmiiksi nopeasti on varmasti suuri. 

 

Yhteinen suunnittelu. Sekä HKL-Turvavalvomon päivystäjät että valvomomestari 

nostivat esille YJT-Pro -yhteistyön. Valvomomestarin mukaan noin kerran kuussa 

tapahtuvissa yhteistyöpalavereissa käsitellään muun muassa ennalta estävää työtä, 

ajankohtaisia ilmiöitä sekä joukkoliikennettä yleensäkin. Palavereissa kokoontuvat poliisi, 

HKL, HSL sekä Liikennevirasto. Tämän kaltaista tiedonvaihtoa toivottaisiin myös muun 

poliisitoiminnan kanssa YJT-pro:n lisäksi. 

 

Erityisenä kehityskohtana sekä haastattelussa että kyselyn vastauksissa nousi esille 

joukkoliikenneasemien läheisyydessä järjestettävien massatapahtumien resurssointi. 

Turvavalvomossa koetaan, että usein liikenneasemat ovat isojen massojen hallinnan osalta 

liian pienillä resursseilla poliisin osalta. Moni nostaakin vastauksissaan esille, että 

luotetaanko poliisin puolelta liikaa siihen, että yksityinen turvallisuusala hoitaa. 

 

Erityisesti näiden massatapahtumien turvallisuussuunnittelu kaipaisi yhteistyön 

kehittämistä eri tahojen välillä. Vastauksissa on nostettu esille Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitos, joka on Länsimetron osalta ottanut liikenneasemat näissä tilanteissa hyvin 

huomioon. Esimerkiksi Urheilupuiston metroasemalla on poliisin jalkautumista 

massatapahtumien aikaan kiitettävästi. 

 

Mikäli turvallisuussuunnittelussa tehtäisiin enemmän tiedonvaihtoa, helpottuisi myös 

HKL:n tekemä yksityisten turvallisuuspalveluiden riittävä resurssointi. Toisaalta luotetaan 

myös siihen, että poliisi on paikalla riittävällä henkilöstömäärällä. Vastuu järjestyksen sekä 

turvallisuuden ylläpitämisestä vaatisi yhteistä pohdintaa jokaisen tapahtuman kohdalla, 
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jotta kokonaisresurssit olisivat riittävät kyseiseen tilanteeseen. Massatapahtumat tuovat 

todella suurta painetta tapahtumapaikan lähellä oleville liikenneasemille, joten 

ihmismäärän hallinta vaatii hyvän organisoimisen. 

 

 Toivoisin enemmän yhteistyötä esim. massatapahtumien valmisteluissa, 

 jotka koskevat metroa. Ennakkotieto, arvioit, olisivat arvokasta tietoa, koska 

 pääsääntöisesti metro joutuu järjestyksenvalvojillaan hoitamaan asemat ja 

 metrot. (HKL Turvavalvomon päivystäjä) 

 

6.1.4 Vastaajien kokemus poliisin resursseista 

Vasteajat. Poliisin vasteajat tapahtumapaikalle koettiin välillä liian pitkiksi. 

Järjestyksenvalvojat tiedostavat poliisin resurssien vähyyden ja kokevat sen vaikutuksen 

näkyvän myös heidän työssään. Lisäresurssit auttaisivat kiireisenä aikana niin sanottujen 

peruskeikkojen hoidossa. Järjestyksenvalvojat ymmärtävät, että poliisi joutuu 

priorisoimaan tehtäviään kiireellisyyden perusteella.  Vastaajien mukaan yleensä akuuteissa 

tilanteissa apu on nopeasti paikalla. He pohtivat vastauksissaan kuitenkin sitä, miten 

nykyiset resurssit riittävät, jos sattuu paljon kiireisiä asioita samaan aikaan.  

 

 Otin kiinni miehen, jolla oli vesuri. Turvavalvomo ilmoitti poliisin tarpeen 

 ja poliisi saapui noutamaan sekä miehen että hänen aseensa. Koko toimitus 

 tapahtui nopeasti ja simppelisti. (Järjestyksenvalvoja) 

 

Turvavalvomon päivystäjien sekä valvomomestarin vastauksissa poliisin vasteaika 

kiireellisille hälytystehtäville metroliikenteessä koettiin riittävän hyväksi. Kun metrossa 

tapahtuu jotakin akuutisti viranomaista vaativaa tehtävää, poliisi on heidän kokemuksensa 

mukaan nopeasti paikalla. 

 

Vasteaika kiireellisille tehtäville ei siis HKL:n palautteen perusteella vaadi kehittämistä. 

Poliisi vastaa selkeästi tämänhetkiseen tarpeeseen metroliikenteen turvallisuuden osalta 

akuuteissa tilanteissa. Sen sijaan kiireettömille tehtäville aika poliisipartion saapumiseen 

on usein pitkä. Se syö resursseja muilta tehtäviltä yksityisen järjestyksenvalvonnan osalta. 

 

Lisäresursseihin yksittäisen poliisimiehen on hyvin vaikea vaikuttaa. Hälytystehtäviä 

Helsingin alueella on harvoin odotuksella ilman että kaikki partiot ovat tehtävällä. Tämän 
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vuoksi on varsin ymmärrettävää, että jo hallinnassa olevat kiinniotetut joutuvat odottamaan 

järjestyksenvalvojien hallussa välillä pitkiäkin aikoja. Toisinaan myös metron 

järjestyksenvalvojien tehtävät ruuhkautuvat, kun tapahtumia toimialueella on samaan 

aikaan paljon. Kun poliisi ei ehdi noutamaan kiinniotettuja välittömästi, myös tehtävät 

yksityisen järjestyksenvalvonnan puolella voivat kasaantua. 

 
 

6.2. Järjestyksenvalvojataustaiset poliisimiehet 

 

Saadakseni monipuolisemman näkökulman eri toimijoiden yhteistyöhön, hankin vastauksia 

muutamilta henkilöiltä, joilla on metroliikenteen turvallisuuden ylläpitoon liittyvää 

työkokemusta useamman eri toimijan palveluksessa. Nämä kyselyyni vastaajat ovat 

työskennelleet sekä yksityisen turvallisuusalan yrityksen että poliisin palveluksessa. 

Kyselyyn vastasi yhteensä neljä poliisimiestä. 

 

Työkokemusta vartijana tai järjestyksenvalvojana metroliikenteessä vastaajilla on puolesta 

vuodesta muutamaan vuoteen. Poliisin tehtävissä he ovat toimineet kyselyn tekohetkellä 

osa vasta työharjoittelujakson verran ja osa yli 10 vuotta. Vastaajista yksi on työskennellyt 

Helsingissä poliisina ainoastaan nuorempana konstaapelina ja jatkanut uraansa toisen 

laitoksen palveluksessa. Muut vastaajat ovat edelleen virassa Helsingin poliisilaitoksella 

erilaisissa työtehtävissä. Vastausten suuren yhteneväisyyden vuoksi heitä ei ole eritelty 

vastauksissa tarkemmin. 

 

6.2.1 Turvallisuustilanne vastaajien näkökulmasta 

Kaikki kyselyyn vastanneet poliisimiehet kokevat yleisen turvallisuustilanteen olevan 

hyvä. Osa ei ole nähnyt suurta muutosta poliisin tehtävien määrän tai laadun suhteen 

työuransa aikana. Näistä vastauksista kävi myös ilmi, että turvallisuuteen liittyvät tehtävät 

ovat edelleen hyvin samankaltaisia, kuin aikanaan heidän toimiessaan 

järjestyksenvalvojina metrossa. Yksi vastaajista ei ole enää viiteen vuoteen työskennellyt 

päivittäisessä kenttätyössä, joten hän ei osannut ottaa kantaa turvallisuustilanteen 

muutokseen. 
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Toinen poliisimies puolestaan näkee pientä muutosta turvallisuustilanteessa tapahtuneen. 

Esiin hän nosti muun muassa maahanmuuttajataustaisten porukoiden lisääntymisen, ja 

tähän liittyvät ajoittain lisääntyneet häiriöt. Lisäksi hän kertoo alakouluikäisten 

aiheuttaman häiriökäyttäytymisen lisääntyneen joukkoliikenneasemilla. Yhä nuoremmat 

käyttäytyvät siis häiritsevästi aiheuttaen tehtäviä niin poliisille kuin metron 

järjestyksenvalvojillekin. 

 

6.2.2 Yhteistyössä kehitettävää 

Kehittämisen onnistuminen vaatii yhden poliisimiehen vastauksen mukaan avoimuutta ja 

joustavuutta kaikilta osapuolilta. Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimijat näkevät työn 

kokonaisuutena ja kaikki työtä tekevät osapuolet tärkeänä osana kokonaisuuden kannalta. 

Kokonaisuuden hahmottamiseen auttaa tietämys muiden toimijoiden työnkuvasta. 

 

Kehitettävänä seikkana ja samalla keinona kehittyä korostettiin erityisesti poliisin 

jalkautumisen merkitystä julkiseen liikenteeseen. Jalkautuminen on vastaajan mukaan tällä 

hetkellä hyvin minimaalista. Tästä huolimatta uskottiin, että yleisesti poliisilla on kuitenkin 

julkisen liikenteen turvallisuuden tilannekuva tiedossa. 

 

Uskoisin, että julkisen liikenteen tilannekuva yleisesti turvallisuudesta on 

suhteellisen kirkkaana poliisissa. Poliisin näkyvyys julkisessa liikenteessä on 

tosin hyvin minimaalista. Resurssit huomioiden toivoisin, että partiot 

jalkautuisivat joukkoliikenteeseen huomattavasti useammin. (Poliisi) 

 

Yhteistyöhön oltiin siis kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä.  Vastauksista pystyi lukemaan, 

että kehittäminen vaatii lähinnä pieniä, yksittäisiä seikkoja. Moni näistä seikoista helpottuu 

jo pelkästään tietämyksen lisääntymisellä, joka puolestaan lisääntyy avoimen asenteen ja 

työn monipuolistamisen myötä. Jo esimerkiksi mainittu jalkautumisen lisääminen antaa 

kenttäpoliiseille lisää tietoisuutta metroliikenteen tapahtumista arjessa. Avoin 

suhtautuminen eri toimijoihin puolin ja toisin antaa myös kaikille lisää työkaluja, joita 

hyödyntää omassa työssään. 

 

Näillä poliisimiehillä, jotka ovat työskennelleen aikaisemmin eri roolissa turvallisuusalalla, 

on selvästi erilainen suhtautuminen yhteistyön toimivuuteen kuin pelkästään yhdessä 

tehtävässä työskennelleillä. Tietämys sekä järjestyksenvalvojan että poliisin työn sisällöstä 
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ja resursseista antaa paremman perspektiivin nähdä, minkälainen kehitys on realistista ja 

myös tarpeellista. Samaa tietämystä ei ole kuin pienellä joukolla poliisissa toimivista, joten 

koulutus ja tiedon aktiivinen välittäminen on erittäin tärkeää. 

 

Toimimattoman yhteistyön suhteen ainoana seikkana yhdessä vastauksessa nostettiin esiin 

päihtyneiden henkilöiden noutaminen järjestyksenvalvojilta. Ajoittain hyvällä säällä poliisi 

on siirtänyt päihtyneitä asemien läheisyyteen, jolloin nämä henkilöt jäävät 

järjestyksenvalvojien kohteen piiriin. Vastannut poliisimies korostaa, että tehokkaampaa 

toimenpiteiden jatkon kannalta olisi ottaa päihtynyt henkilö poliisin haltuun. Näin 

vältyttäisiin monilta jatkotoimenpiteiltä sekä uusilta ilmoituksilta asian suhteen. 

 

6.2.3 Toimivat yhteistyön muodot 

Yhteistyö poliisin ja järjestyksenvalvojien välillä. Toimiessaan järjestyksenvalvojina 

metrossa, poliisin kanssa tehtävä yhteistyö sisälsi vastaajien mukaan lähinnä 

kiinniotettujen luovuttamista. Kiinniotetut olivat yleensä häiriökäyttäytyjiä tai 

näpistelijöitä. Lisäksi huolehdittiin henkilöistä, jotka olivat päihtyneitä ja tämän vuoksi 

itsestään huolehtimaan kykenemättömiä. Poliisin apua järjestyksenvalvojille on tarvittu 

myös esimerkiksi häiriötilanteissa, joissa järjestyksenvalvojien toimivaltuudet eivät ole 

riittäneet tilanteen hoitamiseen. 

 

Yhteistyötä poliisin kanssa on ollut lisäksi erilaisissa onnettomuustilanteissa ja muissa 

metroraiteilla ja tunneleissa tapahtuneissa tehtävissä. Näistä esimerkkinä tehtävät, joissa 

ihminen on jäänyt metrojunan alle. Metroraiteilla ja tunneleissa on ollut myös muunlaisia 

tehtäviä, kuin onnettomuuksista johtuvia. 

 

Nämä kaikki edellä mainitut yhteistyötilanteet on koettu onnistuneiksi, sillä 

luottamussuhde on yleensä hyvä järjestyksenvalvojien ja poliisin välillä. Tämä luottamus 

näkyy vastaajien mielestä järjestyksenvalvojille esimerkiksi poliisin tavassa puhuttaa eri 

osapuolia kiinniotettuja noutaessaan. Asiallinen kommunikointi lisää siis luottamusta niin 

poliisia kuin yhteistyön toimivuutta kohtaan. 

 

Yleisesti ottaen vastauksissa koettiin, että poliisilla on riittävä tietämys siitä, mitä metron 

järjestyksenvalvojien työnkuvaan sisältyy. Esille tuotiin kuitenkin se, että tärkeiden 

asioiden kertaaminen ei olisi haitaksi valvonta- ja hälytystoiminnassa toimiville poliiseille. 
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Tähän kertaamiseen ehdotettiin jonkinlaista poliiseille suunnattua tietopakettia. Osa 

poliisimiehistä ei osannut sanoa, mitkä osa-alueet yhteistyössä vaatisivat kehittämistä. 

Näin ollen voidaan päätellä, että yhteistyö oli heidän näkemyksensä mukaan riittävää 

nykyisessä muodossaan. 

 

Yhteistyön poliisin ja HKL:n välillä. Poliisin ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö 

koettiin riittäväksi sellaisena, kuin se on tällä hetkellä. Yhtenä toimivista yhteistyön 

muodoista mainittiin Helsingin kaupungin liikelaitoksen turvavalvomon ja poliisin välinen 

yhteistyö, jota tehdään tilannekuvan ylläpitämiseksi. Tietoa tilannekuvasta jaetaan 

turvavalvomon toimesta vartiointiliikkeen työntekijöille, jotka tekevät kentällä tarvittavia 

havaintoja. Nämä havainnot auttavat tarvittaessa myös poliisia tehtäviensä hoitamisessa. 

 

6.3 YJT-Pro 

Haastateltava poliisimies on työskennellyt YJT-Pro:ssa alusta alkaen, eli vuodesta 2015. 

Yhteensä hänellä on työkokemusta poliisina noin 10 vuotta. Työhistoriansa aikana hän 

kertoo merkittävimmäksi muutokseksi turvallisuustilanteessa vuodesta 2015 alkanut 

turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen. Poliisimiehen mukaan myös 

maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän aiheuttama häiriö on lisääntynyt Helsingissä. 

Lisäksi huumausaineiden katumyynti on hänen kokemuksensa mukaan muuttunut 

avoimemmaksi katukaupaksi. 

 

Metroliikenteessä YJT-Pro:n työntekijät liikkuvat jonkin verran. Jalkautumista tapahtuu 

enemmän liikenneasemilla kuin metrojunissa. Metrojunissa tapahtuva valvonta ei yleensä 

kata yleensä monen aseman väliä. Ongelmana pidemmälle jalkautumiselle on 

poliisimiehen mukaan se, että poliisiauto jää liian kauas. Jalkautuessaan metroon YJT-

Pro:n työntekijät eivät pääsääntöisesti kommunikoi HKL-Turvavalvomon kanssa. 

Tarvittaessa valvomoon otetaan yhteyttä poliisin Johtokeskuksen kautta. HE-metro -

puheryhmää käytetään lähinnä onnettomuustilanteissa. 

 

Haastateltava poliisimies kertoo, että hän pyrkii ottamaan kontaktia metrossa 

työskenteleviin järjestyksenvalvojiin. Hänen mukaansa poliisi käyttää heitä apuna 

esimerkiksi silloin, kun heillä on epäilty rikoksentekijä kadoksissa. 
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa toimii haastateltavan mukaan hyvin. Kysyttäessä 

esimerkiksi massatapahtumiin ja muihin vastaaviin tilanteisiin liittyvästä resursoinnista, 

hän mainitsee, että yksityisen turvallisuusalan palveluiden tilaajan tulisi resursoida 

riittävästi järjestyksenvalvojia. Poliisin resurssit jakautuvat tilanteissa moneen eri 

tarpeeseen. 

 

Poliisi voisi omalta osaltaan edistää yhteistyön kehittymistä esimerkiksi lisäämällä 

metroliikenteeseen liittyviä koulutuksia. Haastateltava on itse käynyt tämän kaltaisia 

koulutuksia, ja ne ovat olleet hänen mukaansa hyödyllisiä. Poliisimies kertoo, että näitä 

koulutuksia järjestetään harvoin. 

 

Poliisilla on haastateltavan mukaan yleisesti ottaen riittävä tietämys metroliikenteen 

järjestyksenvalvojien työnkuvasta, mutta tietämys siitä ja yleisestä turvallisuustilanteesta 

metrossa vaihtelee eri poliisimiesten kesken. Jokaisella poliisilla tämä tietämys ei siis ole 

samalla tasolla. Haastateltavan mukaan tärkeintä on, että poliisi tietää miten saa yhteyden 

järjestyksenvalvojiin tarvittaessa. 

 
 

7.METROLIIKENTEEN VALVONNAN JA YHTEISTYÖN 

TOTEUTUMINEN TULEVAISUUDESSA 

7.1 Toimivat yhteistyön muodot 

Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen perusteella poliisin ja muiden metroliikenteen 

turvallisuuden toimijoiden välisessä yhteistyössä on paljon toimivaa. Haastatteluja ja 

kyselyitä tehtäessä eri tahoille, erityisesti poliisin vasteaikaan kiireellisissä tehtävissä oltiin 

tyytyväisiä. Poliisin yhteistyökumppaneista asian nostivat esille niin Helsingin kaupungin 

liikelaitoksen turvavalvomo kuin metrossa toimivat järjestyksenvalvojatkin. Poliisin 

toimintakykyyn luotetaan siis varsin paljon silloin, kun tilanne on akuutti. 

 

HE-Metro -puheryhmä tuotiin esille myös kaikkien tahojen toimesta. Siihen oltiin HKL:n 

ja järjestyksenvalvojien lisäksi tyytyväisiä myös YJT Prossa työskentelevän poliisimiehen 

taholta. Puheryhmä on selvästi helpottanut akuuttia yhteydenpitoa. 
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Sekä poliisimiehet että HKL ja järjestyksenvalvojat kokivat, että yhteistyö 

henkilöetsinnöissä on ollut pääasiassa toimivaa. Turvavalvomon henkilökunta ja metron 

järjestyksenvalvojat ovat kyselyiden perusteella motivoituneita olemaan poliisin apuna 

etsimässä kadonneita henkilöitä tai rikospaikoilta paenneita. 

 

HKL-Turvavalvomon esimies ja YJT-Pro:ssa työskentelevä poliisimies toivat molemmat 

haastatteluissaan ilmi sen, että yhteistyöpalaverit koetaan tärkeänä. Tiedonkulku poliisin ja 

HKL:n välillä toimii YJT-Pro:n osalta hyvin. Yhteistyöpalavereissa on myös muita 

toimijoita, joiden kanssa muodostetaan kokonaiskuvaa ajankohtaisista turvallisuuteen 

liittyvistä ilmiöistä ja tapahtumista. 

 

Yhteiset turvallisuuteen liittyvät koulutukset on nähty myös erityisen hyödyllisinä niin 

poliisin kuin HKL:n näkökulmasta. Ne ovat vastausten perusteella lisänneet 

suoritusvarmuutta akuuteissa tehtävissä, joissa on usein paikalla monia eri viranomaisia 

sekä järjestyksenvalvojia. Kiinteistöjen ja turvallisuustekniikan ja vaaraa aiheuttavien 

tekijöiden tuntemus tekee työstä turvallisempaa niin viranomaisille kuin apua tarvitseville 

matkustajille. 

 

7.2 Kehittämiskohteet 

Vaikka yhteistyö koetaan monilta osin toimivaksi, voisi sitä kaikkien vastanneiden tahojen 

näkökulmasta kehittää. Eri toimijoiden vastauksissa tuli ilmi samankaltaisia teemoja. 

Osaan näistä on yksittäisen poliisimiehen tai muun turvallisuustyöntekijän mahdoton 

vaikuttaa. On selvää, että moni kehitystä vaativa seikka korjaantuisi resurssien lisäämisellä 

sekä yksityisessä järjestyksenvalvonnassa että poliisin hälytyspartioissa. 

 

Tiedonvaihto. Jotta yhteistyö voisi olla oikeasti toimivaa, tulisi eri toimijoiden 

tiedonvaihtoa kehittää huomattavasti. Erityisesti turvavalvomon ja järjestyksenvalvojien 

vastauksissa kyseinen teema toistuu monessa yhteydessä. Muun muassa tapahtumien 

resursointia olisi hyvä tehdä enemmän yhdessä, koska vain tällä tavoin työn tavoite, 

turvallisuus ja järjestyksen riittävä ylläpito on mahdollista. Vaikka 

tapahtumaorganisaatioita ei olekaan mahdollista yhdistää, on suunnittelun kannalta tärkeää 

tiedostaa esimerkiksi muiden toimijoiden resurssit, tapahtuman odotettu kävijämäärä ja 

mahdollisesti jollakin tasolla myös toimintasuunnitelma muun muassa yleisön 

tapahtumapaikalta poistumisen suhteen. 
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Tiedonvaihdon ongelmat tulevat esille myös henkilöetsintöjä ja muita kiireellisistä tehtäviä 

koskien. Poliisi hyödyntää hyvin metron kameravalvontaa sekä järjestyksenvalvojia 

etsintöjen alkaessa. Tilanteen päätyttyä esimerkiksi etsityn henkilön löytymiseen, unohtuu 

monesti asiasta ilmoittaminen muille toimijoille. Tämä syö puolestaan resursseja muulta 

valvonnalta. 

 

Akuutin tiedon vaihtamisen työvälineenä yhteinen HE-metro -puheryhmä olisi hyvä 

työväline. Sitä hyödynnetään kaikkien vastanneiden tahojen mukaan liian vähän. 

Puheryhmän ei tarvitsisi olla vain pelastustilanteita varten, vaan sitä voisi enemmän 

hyödyntää esimerkiksi valvonnan kohdistamiseen poliisin jalkautuessa metroon. 

 

Kommunikaation suhteen ratkaisevin tekijä on varmasti kyky nähdä työn kokonaisuus. 

Oman poliisitehtävän hoitamiseen liittyy usein muiden viranomaisten lisäksi muita 

yhteistyötahoja, joiden kanssa kommunikointi vaikuttaa positiivisesti kaikkien työn 

jälkeen. Jokaisella kiireellisellä tehtävällä tai kiireisenä päivänä kommunikointi ei ole aina 

mahdollista.  

 

Järjestyksenvalvojan rooli. Järjestyksenvalvojat toivat vastauksissaan esille, että he 

toivoisivat poliisin ottavan heidät vakavasti ollessaan yhteistyötilanteissa. Vaikka monella 

järjestyksenvalvojan tehtävässä työskentelevällä on suppeampi koulutus kuin poliisilla, 

ovat he kuitenkin pääosin oman työtehtävänsä osaavia ammattilaisia. 

 

Järjestyksenvalvojana työskentelevä ei välttämättä ole yhtä perehtynyt esimerkiksi 

rikoslakiin kuin poliisi, mutta he ovat kuitenkin oman työnkuvansa ammattilaisia. 

Julkisessa liikenteessä on tiettyjä erityispiirteitä, joiden tietämys voi helpottaa tilanteen 

ratkaisemisessa. Kun poliisi tapaa samoja järjestyksenvalvojia vuosia, he voivat yleensä 

luottaa, että näillä työntekijöillä on vankka kokemus oman työympäristönsä 

asiantuntijoina. 

 

Alalla on myös todella paljon vaihtuvuutta ja uusia työntekijöitä turvallisuusalalla. Tämä 

voi lisätä poliisin epäluottamusta yksityistä turvallisuusalaa kohtaan. Tämä epäluottamus 

näkyy vastausten perusteella usein poliisin tavasta kommunikoida. Molemminpuolinen 

vastaanottavainen asenne antaa varmasti hyvät lähtökohdat yhteistyölle. Poliisi on 
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turvallisuusalan asiantuntija, mutta myös monella yksityisen puolen työntekijällä on 

vankka koulutus- tai työkokemustausta omassa työssään. 

 

Jalkautuminen. Poliisin näkyvyyden vähäisyys metrojunissa ja asemilla on tuotu esille 

matkustajaturvallisuustutkimuksessa, sekä kyselyissä ja haastatteluissa, joihin ovat 

vastanneet poliisimiehet, HKL Turvavalvomon päivystäjät ja metron järjestyksenvalvojat. 

Jalkautumisen vähäisyyttä ei poliisin tekniikan kehittyessä voi perustella auton sijainnilla. 

Nykyisin poliisi pystyy käyttämään monia järjestelmiä myös matkapuhelimen kautta. 

Kuljetustarpeen ilmetessä Helsingin alueella löytyy myös varmasti resursseja, mikäli 

partion oma auto on kaukana. Sen sijaan kiireisinä aikoina, kun hälytystehtäviä on 

odotuksella, on jalkautumisen vähäinen määrä varsin ymmärrettävää. YJT-Pro on selvästi 

tuonut lisää resursseja tämän kaltaiseen poliisitoimintaan. Valvonta jakautuu kuitenkin 

monelle alueelle, joten varsinkin metrojunat eivät ole säännöllisen poliisin valvonnan alla. 

 

Jalkautuminen tuo myös poliisia lähemmäs kansalaisia, joka ei varmasti ole huono asia 

viranomaisiin luottamuksen suhteen. Poliisi pystyy jalkautuessa puuttumaan akuutteihin 

turvallisuutta heikentäviin seikkoihin ja tapahtuviin rikoksiin sekä ennaltaehkäisemään 

näkyvyydellään häiriöiden ja rikosten syntymistä. Lisäksi jalkautuessa kommunikointi 

sekä kansalaisten että yhteistyökumppaneiden välillä on helpompaa, kuin ajoneuvosta 

käsin. 

 

Jalkautumisen merkitys korostuu myös tiedon keräämisessä ja sen hyödyntämisessä 

omassa työssä. Pitkällä aikatähtäimellä kokonaisvaltainen käsitys omasta työympäristöstä 

palkitsee myös omaa työtä helpottavana tekijänä. Tästä syystä poliisin on tärkeää olla 

tietoinen yleisestä turvallisuustilanteesta. Julkinen liikenne on yksi iso palanen poliisin 

työympäristöistä. Se on myös tietyllä tapaa erityinen suuren käyttäjämäärän sekä 

nopeatahtisuutensa vuoksi. Ihmismassat ovat erityisesti Helsingissä usein suuria ja tilanteet 

nopeasti muuttuvia. Turvavalvomon päivystäjät toivatkin esille, että juuri arkisen ja 

jokapäiväisen turvallisuuden sekä toimintaympäristön tunteminen olisi hyödyllistä 

poliisille. 

 

Koulutukset. Metroliikenteeseen liittyvät viranomaisten koulutukset koetaan 

hyödyllisiksi. Helsingin poliisilaitoksella työskentelee noin 1300 poliisia. (Poliisi 2020) 

Olisi vastausten perusteella tärkeää, että mahdollisimman suuri osa työntekijöistä saisi 

perustason tiedon metroympäristössä työskentelystä. Poliisimiesten työturvallisuus on 
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vastausten perusteella ollut huolestuttavan heikko, sillä metroraiteille ja tunneleihin on 

menty ennen liikenteen keskeyttämistä ja sähkövirran katkaisua. Tämän kaltaisissa 

tapauksissa voi pahimmillaan vammautua tai jopa menehtyä. 

 

Kiinniotot. Kiinniotettujen noutamiseen liittyen poliisille tulee helposti pohdittavaksi, 

onko äskettäin kiinniotettu oikeutettu matkustamaan julkisella kulkuneuvolla. Hänen 

liikkumistaan ei voi rajoittaa, mikäli käytös ei sillä hetkellä anna siihen lain vaatimia 

perusteita. Kuitenkin, jos käytös on ollut aggressiivista vain hetkeä aikaisemmin, onko 

henkilö turvallista päästää julkiseen kulkuneuvoon? Mikä on se ratkaiseva tekijä, jonka 

perusteella poliisi tekee päätöksen kiinnioton, poiston ja lähisiirron välillä? Tai ratkaisee 

asian jättämällä järjestyksenvalvojien kiinniottaman henkilön kiinniottopaikalle omien 

toimenpiteidensä jälkeen. Nämä kysymykset eivät ole yksinkertaisia eivätkä 

mustavalkoisia. Aihe vaatisi selvästi huomioimista ja lisää pohdintaa arjen työn 

helpottamiseksi. 

 

8. YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että eri toimijoiden 

yhteistyössä on paljon toimivaa, ja monelta osin perusasiat toimivat. Suurimpia hidasteita 

yhteistyön kiitettävälle tasolle saattamiseen on eri toimijoiden aktiivisuuden puute sekä se, 

ettei turvallisuustyön kokonaisuutta aina hahmoteta. Tietoisuuden lisääminen eri 

toimijoista ja hyödynnettävistä lisäresursseista antaa lisää jokaisen toimijan oman työn 

hoitamiseen.  

 

Yksinkertaisimmillaan yhteistyö voi olla esimerkiksi sitä, että poliisi pyytää puhelimitse 

järjestyksenvalvojia tarkkailemaan henkilöä, josta on tehty hätäkeskukseen ilmoitus. 

Järjestyksenvalvoja voi näissä tilanteissa esimerkiksi ennalta estää muita matkustajia 

häiritsevän henkilön toiminnan jatkumisen, tai päihtyneen henkilön loukkaantumisen 

poliisin saapumista odotellessa. Yhteistyö voi myös olla esimerkiksi sitä, että 

järjestyksenvalvojat tai HKL Turvavalvomon päivystäjät ilmoittavat tekemistään 

turvallisuutta vaarantavista seikoista poliisille ja poliisi pystyy kohdentamaan resurssejaan 

tarpeen mukaan. Tämän kaltaista yhteistyötä tehdään jo, mutta ei eri toimijoiden koko 

henkilöstön toimesta. 
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Poliisi voi myös hankkia esimerkiksi metron toimintaympäristöön liittyvää osaamista 

omatoimisesti. Järjestetyt koulutukset ovat tietysti kattavampia tiedon hankkimisen 

välineitä ja turvallisen työskentelyn takaamiseksi suotavia. Koulutuksen puuttuessa 

turvallisuuteen liittyvää informaatiota voi kuitenkin saada paljon jalkautumalla 

metroasemille ja -juniin, ja pyytämällä esimerkiksi järjestyksenvalvojilta työympäristönsä 

esittelyä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että kyselyiden ja 

haastatteluiden vastaukset ovat vain pieni otanta metroympäristössä työskentelevien 

näkemyksistä. Tutkimus ei siis anna faktapohjaista kuvaa siitä, miten yhteistyö 

todellisuudessa toimii. Tulosten perusteella voidaan silti päätellä, että keskeisimmät esille 

tuomani kehittämiskohteet olisi hyvä huomioida eri tahojen työn suunnittelussa ja 

kohdentamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena ollut yhteistyön toimivuuden arvioiminen ja 

sen pohjalta kehitysehdotusten esiin tuominen ovat näkemykseni mukaan toteutuneet. 

 

Keskeisimmiksi jatkotoimenpiteiksi näkisin tutkimuksen perusteella: 

 

 -Jokaiseen poliisin partiopuhelimeen HKL-Turvavalvomon puhelinnumeron 

 tallentamisen  

 -He-metro -puheryhmän suuremman hyödyntämisen  

 -Poliisin metroliikenteeseen liittyvien koulutusten jatkumisen  

 -Yhteistyöpalavereiden sisällön jakamisen YJT Pro:n lisäksi myös muille 

 poliisin toimijoille 
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Liite 1 
 
Kyselylomake Palmian työntekijöille 

 
Saatuja vastauksia hyödynnetään Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, 
jonka tarkoituksena on selvittää viranomaisten, yksityisen turvallisuusalan sekä 
muiden toimijoiden yhteistyön nykytilannetta julkisessa liikenteessä.  
Voit vastata muutamalla lauseella tai halutessasi pidemminkin.  
 
1.Kuinka pitkään olet toiminut julkisessa liikenteessä/järjestyksenvalvojana metrossa? 

 
 
2.Miten turvallisuustilanne on mielestäsi muuttunut julkisessa liikenteessä työhistoriasi 
aikana? 

 
 
3.Missä tilanteissa olet yhteistyössä poliisin kanssa? 

 
 
4.Onko yhteistyö poliisin kanssa mielestäsi riittävää? Miksi on/ei? 

 
 
5.Kerro oma kokemuksesi/kokemuksiasi tilanteista, joissa yhteistyö poliisin kanssa on 
toiminut? 

 
 
6.Kerro oma kokemuksesi/kokemuksiasi tilanteista joissa yhteistyö poliisin kanssa ei ole 
toiminut? 

 
 
7.Mitä toivoisin poliisilta viranomaisena, jotta yhteistyö sujuisi paremmin? 

 
 
8.Onko poliisilla mielestäsi riittävästi tietoa työnkuvastasi? 

 
 
9.Onko poliisilla mielestäsi riittävästi tietoa julkisen liikenteen turvallisuustilanteesta/mitä 
arjessa tapahtuu julkisessa liikenteessä? 

 
 
10.Muuta sanottavaa aiheeseen liittyen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Liite 2 

 
Kyselylomake HKL-Turvavalvomon työntekijöille 

 
Saatuja vastauksia hyödynnetään Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, 
jonka tarkoituksena on selvittää viranomaisten, yksityisen turvallisuusalan sekä 
muiden toimijoiden yhteistyön nykytilannetta julkisessa liikenteessä.  
Voit vastata muutamalla lauseella tai halutessasi pidemminkin. 
 
 
1.Kuinka pitkään olet toiminut julkisessa liikenteessä/päivystäjänä HKL-
Turvavalvomossa? 

 
 
2.Miten turvallisuustilanne on mielestäsi muuttunut julkisessa liikenteessä työhistoriasi 
aikana? 

 
 
3.Missä tilanteissa olet yhteistyössä poliisin kanssa? 

 
 
4.Onko yhteistyö poliisin kanssa mielestäsi riittävää? Miksi on/ei? 

 
 
5.Kerro oma kokemuksesi/kokemuksiasi tilanteista, joissa yhteistyö poliisin kanssa on 
toiminut? 

 
 
6.Kerro oma kokemuksesi/kokemuksiasi tilanteista joissa yhteistyö poliisin kanssa ei ole 
toiminut? 

 
 
7.Mitä toivoisin poliisilta viranomaisena, jotta yhteistyö sujuisi paremmin? 

 
 
8.Onko poliisilla mielestäsi riittävästi tietoa työnkuvastasi? 

 
 
9.Onko poliisilla mielestäsi riittävästi tietoa julkisen liikenteen turvallisuustilanteesta/mitä 
arjessa tapahtuu julkisessa liikenteessä? 
 
 
10.Muuta sanottavaa aiheeseen liittyen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Liite 3 

 
 
Kyselylomake Poliiseille, joilla on työkokemusta metron järjestyksenvalvojana 

 
Saatuja vastauksia hyödynnetään Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, 
jonka tarkoituksena on selvittää viranomaisten, yksityisen turvallisuusalan sekä 
muiden toimijoiden yhteistyön nykytilannetta julkisessa liikenteessä.  
Voit vastata muutamalla lauseella tai halutessasi pidemminkin.  
 
1.Kuinka pitkään toimit järjestyksenvalvojana metrossa? 

 
 
2.Kuinka pitkään olet työskennellyt poliisina? Entä poliisina Helsingissä? 

 
 
3.Miten turvallisuustilanne on mielestäsi muuttunut julkisessa liikenteessä työhistoriasi 
aikana? 

 
 
4.Missä tilanteissa olit yhteistyössä poliisin kanssa työskennellessäsi 
järjestyksenvalvojana? 

 
 
5.Onko yhteistyö poliisin ja muiden metroliikenteen turvallisuudesta vastaavien välillä 
riittävää? Miksi on/ei? 

 
 
6.Kerro oma kokemuksesi/kokemuksiasi tilanteista, joissa yhteistyö poliisin ja metron 
järjestyksenvalvojien välillä on toiminut? 

 
 
7.Kerro oma kokemuksesi/kokemuksiasi tilanteista joissa yhteistyö edellä mainittujen 
tahojen välillä ei ole toiminut? 

 
 
8.Mitä eri tahot voisivat tehdä sen eteen, että yhteistyö sujuisi paremmin? 

 
 
9.Onko poliisilla yleisesti mielestäsi riittävästi tietoa metron järjestyksenvalvojan 
työnkuvasta? 

 
 
10.Onko poliisilla mielestäsi riittävästi tietoa julkisen liikenteen turvallisuustilanteesta/mitä 
arjessa tapahtuu julkisessa liikenteessä? 

 
11.Muuta sanottavaa aiheeseen liittyen? 
 


