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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoite 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen järjestyksenvalvojiin liittyviä diskursseja eli vakiin-

tuneita puhumisen tapoja. Lisäksi tarkastelen järjestyksenvalvojan eksplisiittisiä ni-

meämisiä. Kokonaisaineistoni1 on Sakari Luoman teos Poket. Miehiä ovella 1955–2008 

(jatkossa myös Poket-teos). Se on haastattelukirja, joka on koottu yhteensä 20 järjestyk-

senvalvojan haastatteluista. Diskurssien perusteella voi päätellä jotain kielenkäyttäjien 

näkemyksistä ja asenteista järjestyksenvalvojien ammattikuntaa ja työtä kohtaan. Pereh-

dyn diskurssin käsitteeseen syvemmin alaluvussa 4.1. 

 

Tutkimukseni asettuu kriittisen diskurssianalyysin viitekehykseen. Kriittistä diskurssi-

analyysiä esittelen tarkemmin luvussa 4. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia eksplisiittisiä nimeämisiä järjestyksenvalvojista käytetään? 

2. Millaisia järjestyksenvalvojiin liittyviä diskursseja ydinaineistossa aktivoituu? 

 

Analyysini on pääosin laadullista, mutta hyödynnän myös frekvenssejä, osuuksien laskua 

ja niiden vertailua. Analyysini on kaksiosainen. Ensiksi selvitän, millaisia eksplisiittisiä 

nimeämisiä järjestyksenvalvojista käytetään. Eksplisiittisellä järjestyksenvalvojan ni-

meämisellä tarkoitan järjestyksenvalvojaan viittaavaa substantiivia, joka läpinäkyvästi 

viittaa järjestyksenvalvojaan. Järjestyksenvalvoja on itsessään eksplisiittinen nimeämi-

nen, kuten myös esimerkiksi portsari ja ovimies. Analyysini toisessa osassa teen näky-

väksi ydinaineistossani aktivoituvia diskursseja. 

 

Seuraavissa alaluvuissa pohdin omaa positiotani tämän tutkielman kannalta sekä suhdet-

tani kokonaisaineistooni ja järjestyksenvalvontakulttuuriin, jota se kuvaa. Lisäksi esitte-

len järjestyksenvalvojiin liittyvää ja heitä ohjaavaa lainsäädäntöä Suomessa. Luvussa 2 

esittelen kokonaisaineistoni sekä ydinaineistoni rajausperusteita. Luku 3 käsittelee aiem-

paa, tutkielmani kannalta relevanttia tutkimusta. Esittelen sekä järjestyksenvalvojiin ja 

 
1 Viittaan aineistooni käsittein kokonaisaineisto ja ydinaineisto. Kokonaisaineistoni on Poket-teos koko-

naisuudessaan. Ydinaineistooni kuuluvat siitä rajausprosessissa analysoitaviksi valikoidut virkkeet. 
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yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä että kriittiseen diskurssianalyysiin pohjaavia tutki-

muksia. Luvussa 4 esittelen analyysini teoreettisia taustaoletuksia ja määrittelen sen kan-

nalta tärkeitä käsitteitä. Lisäksi kuvaan, miten olen käsitellyt ydinaineistoani analyysin 

aikana, sekä esittelen Norman Faircloughin (1989) analyysimallia, johon analyysini poh-

jautuu. Tutkielman varsinainen analyysiluku on luku 5. Siinä vastaan tutkimuskysymyk-

siini esittelemällä ydinaineistossani esiintyvät järjestyksenvalvojan eksplisiittiset ni-

meämiset ja yhdeksän siinä aktivoituvaa diskurssia. Luvussa 6 kokoan analyysini tulokset 

yhteen, arvioin tutkimukseni onnistumista ja pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

 

1.2. Tutkijan positio 

 

Diskurssintutkimuksessa pyritään objektiivisuuteen, minkä vuoksi on tärkeää olla tietoi-

nen omasta positiostaan tutkijana. Tutkija sitoutuu aina joihinkin arvoihin. Arvot eivät 

välttämättä ole eksplisiittisinä tutkimuksessa vaan vaikuttavat taustalla esimerkiksi tutki-

musaineiston käyttöön ja tulosten esitykseen. (Juhilan 2016: 419 mukaan Gill 1995.) 

Tässä alaluvussa pohdin omaa positiotani tutkijana. 

 

Suoritin järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen vuonna 2020. En kuitenkaan koe olevani 

osa järjestyksenvalvojien ammattikuntaa, sillä minulla ei ole alan työkokemusta. Pieni-

kokoisena, naispuolisena henkilönä koen olevani vastakohta järjestyksenvalvojan stereo-

tyypille fyysisesti voimakkaasta kamppailulajitaustaisesta miehestä. Minulla on pitkähkö 

kamppailulajitausta, mutta kilpailusta saati todellisista kamppailuista minulla ei ole ko-

kemusta. En siis voi ajatella olevani itse osa kulttuuria, jota Poket-teoksessa käsitellään. 

 

Juhila (2016: 440) huomauttaa, että diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa tutkijalla on 

osaltaan valta määritellä, mitä toimijat tekevät kielellä ja millaisia diskursseja he aktivoi-

vat. Hän on samalla linjalla Norman Faircloughin (1989: 27) kanssa, jonka mukaan jo 

aineiston kuvausvaihe (ks. Faircloughin analyysimallin vaiheet, alaluku 4.2.) on osaltaan 

riippuvainen tutkijan tulkinnoista. Tutkija valitsee, mikä tekstissä on kuvaamisen arvoista 

ja mitä siinä korostetaan.  

 

Kuunnellessani Poket-teosta ensimmäisen kerran huomasin kiinnittäväni erityishuomiota 

puheeseen naispuolisista järjestyksenvalvojista sekä järjestyksenvalvojien kamppailula-
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jitaustasta. Se herätti kiinnostukseni tutkia teosta tarkemmin, minkä kautta se valikoitui 

pro gradu -tutkielmani aineistoksi. Koska tutkimusaiheeni ovat järjestyksenvalvojiin liit-

tyvät diskurssit, ydinaineistoni rajaus perustuu järjestyksenvalvojan nimeämisiin. Siten 

valikoin aineistokseni erityisesti järjestyksenvalvojiin liittyvän puheen. Kokonaisaineis-

tossani käsitellään myös haastateltujen elämän muita osa-alueita, kuten lapsuutta ja nuo-

ruutta sekä perhettä. Iso osa niitä käsittelevistä virkkeistä rajautui kuitenkin ydinaineis-

toni ulkopuolelle. Tarkastelen luonnollisesti ydinaineistoani sellaisenaan. Tarvittaessa 

palaan kokonaisaineistooni esimerkiksi taustoittaakseni ydinaineistoni virkkeitä tai tar-

kentaakseni niiden merkityksiä. 

 

Poket-teoksessa esitellään järjestyksenvalvojien taustatietoja (esimerkiksi ikä ja koti-

paikka) sekä erityisissä koonneissa lukujen alussa että itse tekstin seassa. Teoksen kirjoit-

taja kertoo ammattinsa Alkusanat-luvussa, ja lukija voi tehdä päätelmiä sekä haastateltu-

jen että kirjoittajan sukupuolesta. Kuitenkaan sen enempää kirjan kirjoittajan kuin haas-

tateltujen järjestyksenvalvojienkaan taustatiedot eivät ohjaa analyysiani. En luokittele 

ydinaineistoani haastateltujen järjestyksenvalvojien iän tai sukupuolen perusteella tai kä-

sittele sitä eri haastatteluihin pohjautuvina kokonaisuuksina. Pohdin taustatietojen vaiku-

tusta analyysini tuloksiin alaluvussa 5.11. 

 

 

1.3. Järjestyksenvalvojaa koskeva lainsäädäntö Suomessa 

 

Tässä alaluvussa esittelen keskeisiä järjestyksenvalvojaa koskevia säädöksiä. Ensin sel-

vitän niiden historiaa kronologisessa järjestyksessä. Sen jälkeen esittelen yksityiskohtai-

semmin nykylainsäädäntöä järjestyksenvalvojan tehtävän, toimialueiden ja koulutuksen 

osalta. Käsittelen säädöksiä tässä tutkielmassa, sillä ne heijastuvat paikoin vahvastikin 

ydinaineistossani aktivoituviin diskursseihin. 

 

Ennen vuotta 1999 järjestyksenvalvojat tunnettiin lainsäädännössä nimikkeellä järjestys-

mies. Se on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 1924 asetuksessa julkisista huveista 

maaseudulla. Ensimmäinen järjestyksenvalvojia koskeva laki säädettiin huvitilaisuuksien 

järjestysmiehistä vuonna 1930. Siinä määriteltiin järjestysmiehen2 tehtävä ja toimialue: 

 
2 Käytän tässä alaluvussa järjestyksenvalvojasta nimikkeitä, joita kyseessä olevissa säädöksissä käytetään. 
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ylläpitää järjestystä ja ehkäistä rikoksia huvialueella ja sen välittömässä läheisyydessä. 

Järjestysmiehen oikeuksiksi säädettiin väkijuomien ja luvattomien aseiden poisotto-oi-

keus, poisto-oikeus sekä oikeus pidättää päihtynyt henkilö, kunnes tämä oli selvinnyt. 

(Kerttula 2010: 86–87.) Pidätysoikeus vertautuu nykylainsäädännössä määriteltyyn säi-

lössäpito-oikeuteen (ks. Finlex 2021a luku 3 § 42–43). Vuonna 1933 tuli voimaan laki 

järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta. Siinä järjestysmiehille säädettiin uusia toi-

mivaltuuksia, esimerkiksi oikeus antaa niin kutsuttu porttikielto ja suorittaa henkilöön 

käyvä etsintä3. (Kerttula 2010: 87–88.)  

 

Vuonna 1969 astuivat voimaan laki julkisista huvitilaisuuksista (ks. Finlex 2021b), joka 

kumosi aiemmat lait, sekä asetus julkisista huvitilaisuuksista (Kerttula 2010: 88; ks. Fin-

lex 2021d). Laissa säädettiin järjestysmiehen oikeuksista ottaa henkilö kiinni tai säilöön 

tai poistaa tämän tilaisuudesta tietyin edellytyksin. Lisäksi säädettiin järjestysmiehen oi-

keudesta ottaa pois toimialueellaan tavatut vaaralliset aineet ja esineet sekä oikeudesta 

keskeyttää huvitilaisuus ja velvollisuudesta lopettaa se kokonaan tietyin edellytyksin. 

(Finlex 2021b § 11, 12.) Asetuksessa puolestaan säädettiin järjestysmiehen kelpoisuu-

desta. Järjestysmieheksi hyväksyminen edellytti 20 vuoden ikää. Tiettyyn tilaisuuteen jär-

jestysmieheksi voitiin holhoojan suostumuksella asettaa jo 18-vuotias henkilö. (Finlex 

2021c luku 2 § 11.) 

 

Lain julkisista huvitilaisuuksista kumosi laki järjestyksenvalvojista (ks. Finlex 2021d) 

vuonna 1999 (Kerttula 2010: 90). Uudessa laissa järjestysmies-nimike muuttui järjestyk-

senvalvojaksi (Kerttula 2010: 86). Siinä säädettiin uudelleen järjestyksenvalvojan muo-

dollisesta kelpoisuudesta: uusiin vaatimuksiin lukeutuivat henkilön täysivaltaisuus sekä 

koulutuksen suorittaminen. Lisäksi säädettiin järjestyksenvalvojan oikeudesta käyttää 

voimakeinoja tietyin edellytyksin. (Finlex 2021d § 9, 10.) 

  

Vuonna 2003 astui voimaan järjestyslaki (ks. Finlex 2021e), jossa järjestyksenvalvojalle 

säädetään uusia mahdollisia toimialueita. Siinä mahdollistetaan järjestyksenvalvojan 

asettaminen kauppakeskukseen, liikenneasemalle ja joukkoliikenteen kulkuneuvoon. 

Aiemmin kyseessä olevien alueiden turvallisuudesta olivat huolehtineet teoriassa poliisi 

ja käytännössä vartijat, vaikka sitä lainsäädäntö ei sallinutkaan. Poliisin resurssit eivät 

 
3 Henkilöön kohdistuvasta etsinnästä ks. Finlex 2021f: luku 8 § 30–33. Järjestyksenvalvojan suorittamasta 

turvallisuustarkastuksesta ks. Finlex 2021a: § 46. 



5 

 

 

riittäneet suorittamaan tehtävää, ja ongelma ratkaistiin siirtämällä se järjestyksenvalvo-

jille. (Kerttula 2010: 90.) 

 

Järjestyksenvalvojana toimiminen on luvanvaraista pientä poikkeusta lukuun ottamatta. 

Järjestyksenvalvojalla on oltava poliisilaitoksen myöntämä hyväksyminen järjestyksen-

valvojaksi eli voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. Kuitenkin yleisessä kokouksessa 

ja yleisötilaisuudessa osa järjestyksenvalvojista voi olla kortittomia. Heidät hyväksytään 

tapauskohtaisesti, ja heillä on vähemmän toimivaltuuksia kuin virallisella järjestyksen-

valvojalla. (Finlex 2021a luku 3 § 24, 25, 37.) 

 

Järjestyksenvalvonta on yksi turvallisuusalan perus- ja ammattitutkintojen osa-alue. Li-

säksi järjestyksenvalvojia kouluttavat yksityiset toimijat. (Falck, sähköpostiviesti 

12.4.2022.) Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on muuttunut 2000-luvulla useasti. Kou-

lutus oli 24 oppitunnin mittainen maaliskuuhun 2007 saakka, jolloin sen kesto muuttui 32 

oppituntiin. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuoden 2017 alussa, koulutus muuttui 40 

oppitunnin mittaiseksi. (Ahonen, sähköpostiviesti 15.3.2022.) Nykyisen, 40 oppituntia 

pitkän koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa turvallisuusalan lainsäädäntö, järjestyk-

senvalvojan tehtävät, toimivaltuudet ja velvollisuudet sekä toimialueet. Lisäksi koulutuk-

sessa käsitellään ja harjoitellaan muun muassa toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilan-

teissa, hätäensiapua sekä voimankäyttöä. (Finlex 2021g § 7.) Voimankäytön osuus perus-

koulutuksesta on 6 oppituntia (Finlex 2021g § 10). Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 

on voimassa viisi vuotta (Finlex 2021a luku 3 § 35).  

 

Järjestyksenvalvojan mahdolliset työympäristöt ovat moninaisia. Järjestyksenvalvoja voi 

työskennellä esimerkiksi yleisötilaisuudessa, majoitus- ja ravitsemisliikkeessä tai leirin-

täalueella. Järjestyksenvalvoja voidaan asettaa myös esimerkiksi terveydenhuollon toimi-

pisteeseen, kauppakeskukseen, liikenneasemalle, satamaan tai joukkoliikenteen kulku-

neuvoon. (Finlex 2021a luku 3 § 26, 28.) Tällaisissa toimintaympäristöissä järjestyksen-

valvojalta on vuodesta 2003 alkaen vaadittu myös vartijaksi hyväksymistä (Kerttula 

2010: 53; Finlex 2021a luku 2 § 10, luku 3 § 28). Suuri osa yksityisen turvallisuusalan 

henkilöstöstä työskenteleekin sekä vartijoina että järjestyksenvalvojina (Kerttula 2010: 

53). 
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Järjestyksenvalvoja on ensisijaisesti toimialueensa yleisön turvallisuuden ylläpitäjä. Hä-

nen valvottavanaan ovat sekä toimialueensa yleisö että sivulliset, liikenne, kotirauha ja 

omaisuus. (Finlex 2021a luku 3 § 29, 32.) Järjestyksenvalvojan oikeuksiin lukeutuvat 

turvallisuustarkastuksen tekeminen, pääsyn estäminen, henkilön poistaminen, voimakei-

nojen käyttö, kiinniottaminen, säilössäpito ja kiellettyjen aineiden ja esineiden poisotta-

minen (Finlex 2021a luku 3 § 41–43, 45–48). Oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi jär-

jestyksenvalvojan työn raameina ovat Suomen perustuslaissa määritellyt perusoikeudet 

(ks. Järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali perus- ja kertauskoulutuksiin 2018: 37–42; 

Finlex 2021h). 

 

Edellä esiteltyjen lakien ja asetusten lisäksi järjestyksenvalvojaa koskevia säädöksiä on 

useissa muissa laeissa. En esittele lainsäädäntöä enempää tässä tutkielmassa. Järjestyk-

senvalvojan koulutusmateriaalissa (2018) esitellään säädökset ja niiden merkitys järjes-

tyksenvalvojan näkökulmasta. 
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2. AINEISTO 

 

2.1. Kokonaisaineisto 

 

Tutkimukseni kokonaisaineisto on Sakari Luoman teos Poket. Miehiä ovella 1955–2008. 

Teos on julkaistu painettuna niteenä vuonna 2008, e-kirjana 2010 ja äänikirjana 2020. 

Käytän aineistonani e-kirjaa, sillä sen käsittely on mielestäni helpompaa kuin painetun 

kirjan. Arvelen vuosilukujen kirjan nimessä viittaavan vuosiin, jolloin haastatelluista jär-

jestyksenvalvojista vanhin aloitti työnsä ja jolloin kirja julkaistiin. 

 

Poket-teos on haastattelukirja, joka on koottu yhteensä 20 järjestyksenvalvojan haastatte-

luista. Se on tutkimuksellisesti mielenkiintoinen, sillä teoksen sisältö on monen osallistu-

jan valintojen summa. Haastateltavat, haastattelija ja kirjoittaja sekä mahdolliset oikolu-

kijat, editoijat ja kustannustoimittajat ovat antaneet sisältöön oman panoksensa. Teoksen 

kielellisiä valintoja ovat harkinneet useat eri tahot. Analyysissani kuitenkin käsittelen 

tekstiä, kuin se olisi suoraan haastateltujen järjestyksenvalvojien suusta. 

 

Vaikka kirjan pääosassa ovat juomaravintoloissa ja yökerhoissa työskentelevät ”portsa-

rit”, käytän tässä tutkielmassa virallista ammattinimikettä järjestyksenvalvoja. Painotus 

on kuitenkin pidettävä mielessä, sillä aineistossa esiintyvät nimeämiset viittaavat odotuk-

senmukaisesti suurelta osin juuri tietynlaisissa paikoissa työskenteleviin järjestyksenval-

vojiin. Esimerkiksi järkkäri, joka olisi omiaan kuvaamaan esimerkiksi musiikkifestivaa-

lin järjestyksenvalvojaa, esiintyy Poket-teoksessa vain kolmesti, kun taas 312 kertaa 

esiintyvä portsari-nimitys ei todennäköisesti kuuluisi lainkaan musiikkitapahtumaympä-

ristöön.  

 

 

2.2. Aineiston rajaaminen 

 

Tutkimuksessani analysoin ainoastaan haastattelujen pohjalta kirjoitettuja lukuja. Kirjan 

alussa olevat luvut Alkusanat ja Kiitokset, lukujen alkuun kootut lyhyet tietolaatikot sekä 

valokuvat haastatelluista jäävät siis kokonaan pois. Sisällytän tutkimukseni ydinaineis-

toon virkkeet, joissa järjestyksenvalvoja nimetään eksplisiittisesti. Tällaisia läpinäkyviä 

nimeämisiä ovat järjestyksenvalvojan ammattiin viittaavat substantiivit, esimerkiksi 
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järjestyksenvalvoja, portsari, vahtimestari ja ovimies. Lasken eksplisiittisiin nimeämisiin 

myös sanan laivapoliisi. Laivapoliisiksi kutsuttava työntekijä ei nimikkeestä huolimatta 

ole todellisuudessa poliisi vaan järjestyksenvalvoja (ks. Finlex 2021a luku 3 § 26).  

 

Tutkimukseni analyysiyksikkö on virke. Kokonaisaineistoni teksti on osin puhekielistä, 

ja aina virkerajat eivät kulje yleiskielen suositusten mukaan. En kuitenkaan ota asiakseni 

arvioida uudelleen norminvastaisia tapauksia, vaan nojaudun analyysiyksikköjä rajates-

sani Ison suomen kieliopin (myöhemmin VISK) virkkeen määritelmään, eli lasken yh-

deksi virkkeeksi isolla alkukirjaimella alkavan ja pisteeseen, kysymysmerkkiin tai huu-

tomerkkiin päättyvän kokonaisuuden (VISK 2008 § 864). Olen kopioinut ydinaineistooni 

valikoituneet virkkeet aineistoteoksesta sellaisinaan. Myös esittelemäni esimerkkivirk-

keet mahdollisine kielivirheineen ovat alkuperäisen kaltaisia. 

 

Suorat lainaukset sisällytän virkkeisiin kokonaisuudessaan. Tekstissä suoran lainauksen 

alkua merkitsee ajatusviiva. Lainaus päättyy pilkkuun, jota seuraa johtolause, tai pistee-

seen, jota seuraa kappalejako. Sen perusteella päättelen suorien lainausten pituuden. Näin 

ollen ydinaineistoni virkkeistä 41 sisältää suoria lainauksia. Kokonaisaineistossani suoria 

lainauksia edeltää aina rivinvaihto, eli lainaus alkaa aina uudelta riviltä. Esimerkkivirk-

keissä, jotka esittelen tässä tutkielmassa, jätän rivinvaihdon pois ja lainaukset alkavat sa-

malta riviltä kuin niitä edeltävät johtolauseetkin. 

 

Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle virkkeet, joissa järjestyksenvalvojaa ei nimetä ollen-

kaan tai nimeäminen ei ole eksplisiittinen (esimerkiksi ammattimies, kaveri, kollega, alan 

mies). Pois rajautuvat myös sanat kuten järjestysmieskortti ja vahtimestarinhomma. 

Vaikka sanoissa esiintyy järjestyksenvalvojan nimeäminen, ne itsessään eivät viittaa hen-

kilöön. En ota kantaa siihen, noudattaako kokonaisaineistoni yhdyssanojen oikeinkirjoi-

tusohjeita, vaan lasken yhdyssanoiksi yhteen kirjoitetut sanat. En tarkastele virkkeitä ra-

jausvaiheessa lauseketasolla, joten järjestyksenvalvojan nimeäminen voi olla lausek-

keessa määrite tai pääsana: esimerkiksi substantiivilausekkeet [portsarin status] ja [uusi 

järjestyksenvalvoja] lukeutuvat molemmat aineistooni. 

 

Ydinaineistossani on yhteensä 545 virkettä. On selvää, että suuri osa diskurssimielessä 

mielenkiintoisista virkkeistä rajautuu lopullisen aineistoni ulkopuolelle. Pohdin rajauksen 

vaikutusta tuloksiin alaluvussa 5.11.   
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3. AIEMPI TUTKIMUS 

 

Tietääkseni pro gradu -työni kaltaista tutkimusta ei ole aiemmin Suomessa tehty. Yksi-

tyistä turvallisuusalaa on kuitenkin tarkasteltu useissa tutkimuksissa opinnäytteistä väi-

töskirjoihin saakka. Tässä luvussa esittelen ensin yksityiseen turvallisuusalaan liittyvää 

aiempaa tutkimusta, joiden tuloksia vertaan omiini analyysiluvun lopussa, alaluvussa 

5.11. Sen jälkeen siirryn tutkimuksiin, jotka pohjaavat kriittiseen diskurssianalyysiin. Ne 

tukevat ensisijaisesti tutkimukseni teoreettista taustoitusta ja metodisen työskentelyn 

suunnittelua. 

 

Chris J. Spencer (2007) tutkii väitöskirjassaan asiakkaiden käsityksiä ja asenteita järjes-

tyksenvalvojia ja heidän työtään kohtaan. Hän keskittyy tutkimuksessaan niin kutsuttui-

hin portsareihin, joita minunkin aineistoni järjestyksenvalvojista on tai on ollut jokainen. 

Hän on kerännyt aineistonsa juomaravintoloiden henkilökunnalta ja asiakkailta kyselylo-

makkein. (Spencer 2007: 7.) Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 118 henkilöä, joista 

24 oli järjestyksenvalvojia (Spencer 2007: 45). Saman kyselylomakkeen pohjalta Spencer 

haastatteli neljää järjestyksenvalvojaa (Spencer 2007: 7, 42). 

 

Jyri Paasonen ja Mikko Aaltonen (2020) ovat tutkineet yksityisen turvallisuusalan toimi-

joiden väkivaltakokemuksia. Tutkimukseen osallistui 539 yksityisellä turvallisuusalalla 

työskentelevää tai työskennellyttä informanttia, joista 266 on järjestyksenvalvojia (Paa-

sonen & Aaltonen 2020: 163–164). 

 

Mikko Aaltonen, Jyri Paasonen, Antti Hamari ja Olli-Pekka Aaltonen (2017) ovat tutki-

neet väkivaltatapauksia, joissa järjestyksenvalvoja tai vartija on ollut tekijä tai uhri. Hei-

dän aineistonsa pohjana on poliisin rekisteri rikoksista, joista Helsingin yliopiston Krimi-

nologian ja oikeuspolitiikan instituutilla on tietokanta (Aaltonen ym. 2017: 948, 950).  

 

Joonas Ranta-aho (2018) tutkii sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmassaan järjestyk-

senvalvojien kokemuksia työstään ja itsestään turvallisuuden tuottajina suurissa yleisöti-

laisuuksissa (Ranta-aho 2018: 2, 12). Kaisu Tomperi (2017) on selvittänyt puheviestinnän 

pro gradu -tutkielmassaan järjestyksenvalvojan työssä tarvittavia viestinnällisiä tietoja ja 

taitoja sekä koulutuksen vastaavuutta niihin (Tomperi 2017: 21). Ranta-ahon ja Tomperin 

tutkimusaineistot ovat haastatteluaineistoja. Ranta-ahon haastattelussa oli mukana viisi ja 
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Tomperin haastattelussa kahdeksan järjestyksenvalvojaa (Tomperi 2017: 27; Ranta-aho 

2018: 12). 

 

Esa Mäkinen (2007) tarkastelee sosiologian pro gradu -tutkielmassaan puolijulkisen tilan 

kontrollia kauppakeskuksessa. Hän on käyttänyt aineistonaan havainnointiaineistoa 

kauppakeskuksesta, nuorten suosimilta keskustelufoorumeilta kerättyä aineistoa sekä 

Kontrolli.fi-keskustelufoorumin viestiketjuja. Mäkisen mukaan Kontrolli-foorumille kir-

joittivat pääosin vartijat. (Mäkinen 2007: 27–28.) En löydä foorumia internetistä, mutta 

siitä on mainintoja muilla keskustelufoorumeilla. Tutkimuksessaan Mäkinen tarkastelee 

sanoja, joita vartijoista keskustelufoorumilla käytetään. Lisäksi hän nostaa esiin erilaisia 

puhumistapoja, kuten vaarallisuus- ja vaarattomuuspuhe sekä tasa-arvopuhe. Ne vertau-

tuvat diskursseihin, joita itse tuon analyysissani esiin. 

 

Liisa-Maria Lehto (2018) käsittelee väitöskirjassaan japaninsuomalaisten kielidiskurs-

seja. Hän on yhdistänyt kriittisen diskurssintutkimuksen teoreettis-metodiseen viiteke-

hykseen korpustutkimuksen menetelmiä. (Lehto 2018: 15, 74.) 

 

Maija Saviniemi (2015) tarkastelee väitöstutkimuksessaan toimitushenkilökunnan kie-

lenhuoltotietoja, -käytäntöjä ja -diskursseja. Saviniemen tutkimuksessa keskeisiä mene-

telmiä ovat kriittinen diskurssianalyysi sekä sisällönanalyysi. Hän näkee diskurssianalyy-

sin väljänä teoreettisena ja metodologisena viitekehyksenä, mikä mahdollistaa esimer-

kiksi sisällönanalyysin keskeisen roolin. (Saviniemi 2015: 23–24, 79.) Hän soveltaa ana-

lyysissaan Faircloughin analyysimallia. Faircloughin malli ohjaa kielellisten yksityiskoh-

tien analyysia, jonka avulla tunnistetaan aineistossa aktivoituvia diskursseja. (Saviniemi 

2015: 81.) Saviniemi painottaa sanaston ja kieliopin analyysia (Saviniemi 2015: 205). 

Samankaltainen painotus on käytössä omassa tutkimuksessani, joka lähtee liikkeelle sa-

nastosta ja etenee sanaston ja kieliopin analyysin yhdistelmään (ks. alaluku 4.2.). 

 

Eija Paso (2007) tarkastelee väitöskirjassaan työkyvyn merkityksen ja maailman raken-

tumista lehtiteksteissä. Pason analyysin lähtökohtina ovat M. A. K. Hallidayn systeemis-

funktionaalinen teoria sekä kriittinen diskurssianalyysi (Paso 2007: 19, 27). Molemmissa 

korostuvat funktionaalisuus ja merkitysten muodostuminen kontekstissa osana kulttuuria 

ja kielenkäyttötilannetta (Paso 2007: 20–21). 
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Sanja Laaninen (2021) tarkastelee suomen kielen pro gradu -tutkielmassaan työdiskurs-

seja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Hänen aineistonsa on kirja-aineisto kuten mi-

nulla. Laanisen aineistoteokset ovat omaelämäkerrallisia fiktiivisiä romaaneja (Laaninen 

2021: 12, 14), ja minun aineistoni on kauno-, tieto- ja elämäkertakirjallisuuden rajamaas-

tossa.  

 

Jussi Meriläinen (2020) tutkii suomen kielen pro gradu -tutkielmassaan rasismidiskurs-

seja Suomi24-sivuston keskustelupalstalla. Meriläisen analyysin lähtökohta ovat rasismi-

ilmaukset rasisti, rasismi ja rasistinen (Meriläinen 2020: 2). Ne vertautuvat järjestyksen-

valvojan eksplisiittisiin nimeämisiin, joihin minun aineistonrajaukseni perustuu. Meriläi-

nen on analysoinut rasismi-ilmausten lauseenjäsentehtäviä sekä ydinaineistonsa lauseita 

syntaktisesti, mistä hän etenee diskurssijaotteluun. Omassa tutkimuksessani ydinaineis-

ton syntaktinen analyysi ei ole yhtä suuressa osassa. Se on kuitenkin oleellista esimerkiksi 

pätevyysdiskurssin kohdalla (ks. alaluku 5.8.), jota aktivoivat muun muassa nesessiivi- ja 

kieltorakenteet.  
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4. TEORIATAUSTA JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tässä luvussa esittelen analyysini taustaoletuksia sekä lingvistisen kriittisen diskurssin-

tutkimuksen perusteita. Lisäksi määrittelen tutkielmani kannalta olennaisia käsitteitä. Kä-

sitän kriittisen diskurssianalyysin tässä tutkielmassa keskeiseksi sekä teoreettisena taus-

tana että tutkimusmenetelmänä. Tutkielmassani kuitenkin painottuu sen menetelmällinen 

puoli, vaikka konkreettisia työkaluja se ei itsessään tarjoa. Tukeudun Norman Fair-

cloughin esittelemään analyysimalliin, joka jakautuu kolmeen vaiheeseen: kuvaukseen, 

tulkintaan ja selitykseen (Fairclough 1989: 26; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 245). Esit-

telen kriittistä diskurssianalyysia erikseen teoreettisena taustana ja tutkimusmenetelmänä 

seuraavissa alaluvuissa. 

 

 

4.1. Teoriatausta ja keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen kokonaisaineisto on kirjaksi painettu kokoelma tekstejä. Tekstejä 

ovat kaikki todelliset kielenkäyttötapahtumat. Tekstillä on aina funktio, tehtävä ja tavoite. 

(Hiidenmaa 2000: 166, Fairclough 2003: 3.) Teksti voi siis olla sekä puhuttu että kirjoi-

tettu kokonaisuus, ja erilaiset keskustelut sekä televisio-ohjelmat kuvineen ja äänineen 

lukeutuvat teksteihin (Hiidenmaa 2000: 165; Fairclough 2003: 3). Tekstien rajoja voi 

määritellä esimerkiksi koheesioperusteella: eri teksteillä ei ole koheesiota keskenään 

(Paso 2007: 33–34). 

 

Aineistoteokseni luvut on kirjoitettu eri haastattelujen perusteella. Haastattelujen voi aja-

tella olevan yksittäisiä tekstejä. Yhdessä ne muodostavat teoksen, jonka niin ikään voi 

määritellä yhdeksi tekstiksi. Eri luvuissa käsitellään samoja aiheita: haastatellun henkilön 

työhistoriaa ja kokemia väkivaltatilanteita sekä taustaa, kuten lapsuutta ja harrastuksia. 

Lisäksi luvuissa viitataan toisiin mainitsemalla toinen kirjassa haastateltu järjestyksen-

valvoja nimeltä, kuten alla olevissa katkelmissa. 

 

(1) Kamppailulajeista kiinnostuin 19-vuotiaana, ja aika nopeesti Mäkysen 

Jukka, Combat Karaten perustaja, otti mut siipiensä suojaan, ja siitä läh-

tien kamppailu-urheilu on ollut todella iso osa mun elämää. 

(2) Kuopiolainen Mustosen Boogie on helevetin hyvä poke, siis aivan loistava. 

Oon monta kertaa houkutellu Boogia Jyväskylään Wankkuriin töihin. 
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(3) Ja se on kyllä ihan yks paskan hailee, mitä se nainen kamppailumielessä 

osaa, kun mies ottaa kunnolla kiinni ja heittää sen seinään. Tai sitten naisen 

pitää olla yhtä painava ja vahva kuin vaikkapa Kiukkosen Marianne. 

 

Kontekstin käsite on oleellinen analyysissani. Käytän tarvittaessa ydinaineistoni virkkeitä 

ympäröivää tekstiä taustoittaakseni niitä tai tarkentaakseni niiden merkityksiä. Tästä ym-

päröivästä tekstistä eli sanojen lause- ja virkkeiden tekstiyhteydestä käytän tässä tutkiel-

masta termiä konteksti. Siitä voisi käyttää myös koteksti-termiä (ks. Jantunen 2004: 11–

12). Valitsin kuitenkin kontekstin, sillä tässä tutkielmassa ei ole tarpeen tehdä eroa kon-

tekstin ja kotekstin välille. 

 

Järjestyksenvalvojan nimeämiset ovat merkittäviä sekä ydinaineiston rajautumisen että 

analyysin kannalta. Diskurssintutkimuksessa nimeämisillä tarkoitetaan sanavalintoja 

(erisnimiä, substantiiveja ja substantiivilausekkeita), joilla viitataan maailman ilmiöihin. 

Nimeämiset luokittelevat maailmaa ryhmiin ja luovat hierarkioita niiden välille. Ni-

meämisiä tarkasteltaessa on otettava huomioon konteksti, sillä nimeämisillä on eri mer-

kityksiä eri konteksteissa. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 100.) 

 

Nimeämisen rinnalla keskeistä kielellistä toimintaa on kuvaaminen eli se, millaisin sana-

valinnoin kuvaillaan erilaisia luokkia, ryhmiä ja maailman ilmiöitä. Kuvaamisen keinoja 

ovat substantiivit, adjektiivit ja adverbit sekä lausekkeet, lauseet ja metaforat. (Pietikäi-

nen & Mäntynen 2019: 100.) Omassa analyysissani kuvaamisen keinoina korostuvat sub-

stantiivit ja adjektiivit, erityisesti järjestyksenvalvojan nimeämisten määritteet. Lisäksi 

teen lausetason analyysia tarkastelemalla muun muassa ydinaineistoni kopulalauseita. 

 

Kieltä käyttäessään yksilö luokittelee ympäröivää maailmaa kokonaisuuksiksi. Samoin 

tavoin yksilö on aina osa jotain sosiaalista kokonaisuutta ja voi luokitella itsensä useisiin 

ryhmiin. Ryhmiin kuulumista voi määritellä osittain itse, ja toisaalta yksilö voidaan mää-

ritellä tiettyyn ryhmään ulkoa päin. (Pälli 2003: 13.) 

 

Pälli määrittelee ryhmän käsitettä kielitieteen kautta. Diskursiivisesti ryhmä on olemassa 

puhemaailmassa: se on kielellinen teko ja kielellistä toimintaa. Kun joukosta yksilöitä 

puhutaan niin kuin he olisivat ryhmä, ryhmä on olemassa. Osaltaan ryhmä on myös teks-

tin lukijan, kuulijan ja tutkijan tulkinta. (Pälli 2003: 13, 35–36.) 
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Omassa tutkimusaineistossani oleellinen ryhmä on järjestyksenvalvojat. Joukon todel-

liseksi tekee se, että se pohjautuu tiettyyn ammattinimikkeeseen ja muodolliseen päte-

vyyteen. Siitä erottuvat alaryhmiksi miespuoliset ja naispuoliset sekä kokeneet ja aloitte-

levat järjestyksenvalvojat. Ryhmät määrittyvät siis ”kielen ulkopuolelta” (ks. Pälli 2003: 

14). Kuitenkin ne tulevat esiin myös ydinaineistoni kielellisissä valinnoissa, kuten seu-

raavissa virkkeissä. 

 

(4) Kokeneet portsarit myös käyttäytyy rauhallisemmin konfliktitilanteissa kuin 

vasta-alkajat. 

(5) No, meitä portsareita on monenlaisia. 

(6) Mie soittelen säännöllisesti myös meidän portsareille ja kyselen miten hom-

mat on menny. 

(7) Vaikka ne asiakkaat olis kuinka kusipäitä, pitää aina muistaa että ne on 

jurrissa ja jos jotain paskaa tapahtuu, viime kädessä portsari on siitä vas-

tuussa. 

 

Diskurssin määritelmää voi lähestyä useista eri näkökulmista. Tässä tutkielmassa tukeu-

dun diskurssin ja diskurssit erottavaan jaotteluun, jossa diskurssi yksikössä viittaa suh-

teellisen vakiintuneeseen kielenkäyttöön kontekstissaan (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 

30–31). Yksinkertaistettuna ajattelen diskurssin kattavan jotain aihetta käsittelevän kes-

kustelun: kokonaisaineistoni on osa järjestyksenvalvojiin liittyvää diskurssia, johon kuu-

luvat muutkin järjestyksenvalvojia tavalla tai toisella käsittelevät tekstit. Erimediaiset 

tekstit on voitu tuottaa toisista tietoisena tai tietämättömänä – kuitenkin kaikki ovat osa 

laajempaa keskustelua aiheesta ja osaltaan mukana luomassa käsitystä järjestyksenvalvo-

jien ammattikunnasta sekä ammattikunnan sisäistä ja ulkoista kulttuuria. 

 

Kriittisen analyysin pohjalta diskurssi voidaan myös käsittää abstraktimmalla tasolla so-

siaalisten suhteiden rakentajana. Silloin diskurssin käsite sisältää sosiaalisesti jaetut aja-

tustavat, havainnoinnin ja käyttäytymisen. Niillä rakennetaan identiteettejä ja maailman-

kuvaa. (Lehto 2018: 72–73.) 

 

Diskursseilla (monikossa tai nimettyinä, esimerkiksi sukupuolidiskurssi tai vastuudis-

kurssi) tarkoitan tässä tutkielmassa rinnakkaisia mutta keskenään erilaisia tapoja esittää 

maailmaa, asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, jotka realisoituvat kielenkäytössä (Pieti-

käinen 2000: 192, Fairclough 2003: 124, 129). Toisenlainen diskurssien määritelmä nou-

see diskurssin kriittisen määritelmän pohjalta. Diskurssit käsitetään sosiaalisesti jaettuina 
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puhumisen tapoina, jotka koostuvat käytänteistä ja ideologioista. (Lehto 2018: 73.) Eri-

laiset vakiintuneet ja aikaa kestävät ajattelu- ja puhetavat uudistavat ja muokkaavat yksi-

löiden ja kokonaisten yhteisöjen mielikuvia maailmasta, entiteeteistä ja asiaintiloista sekä 

asenteita niitä kohtaan (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 33). Ne voivat täydentää toisiaan 

tai kilpailla keskenään ja järjestyä hierarkkisesti vahvimpiin ja heikoimpiin (Fairclough 

2003: 124). 

 

Diskurssintutkimuksessa tuodaan näkyviksi aineiston tapoja merkityksellistää asioita ja 

pohditaan eri merkitysten seurauksia. Diskurssintutkimuksessa olennaista ei ole merki-

tysten totuudellisuus, vaan se, mitkä niistä ovat voimakkaimpia tai toisaalta puuttuvat 

kokonaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 15–16.) 

 

Median tuottama diskurssi, johon oma tutkimusaineistonikin kuuluu, on tarkoitettu suu-

rille yleisömassoille. Tuottaja ei tiedä, millainen sen – tämän tutkimuksen tapauksessa 

Poket-teoksen – lopullinen yleisö tulee olemaan. Koska massayleisölle tarkoitettua teks-

tiä ei voi muokata kaikille sopivaksi, se tuotetaan niin kutsutulle ideaaliyleisölle. Lukies-

saan, kuunnellessaan tai katsellessaan tekstiä vastaanottaja asemoituu tavalla tai toisella 

ideaaliyleisöön – joko sen edustajaksi tai joksikin sen ulkopuolella. (Fairclough 1989: 

49.) Arvelen, että Poket-teoksen ideaaliyleisö koostuu turvallisuusalalla toimivista ja siitä 

kiinnostuneista ihmisistä. Järjestyksenvalvojien kertomukset tarjoavat samastumispintaa 

alan ammattilaisille ja tarjoavat värikkään ja puhuttavan lukuelämyksen muille kiinnos-

tuneille. Voi olla, että alalla toimivat ja siitä kiinnostuneet henkilöt myös mukautuvat 

teoksessa esiteltyihin kahtiajakoihin ja jyrkkiinkin asenteisiin helpommin kuin kulttuurin 

ulkopuolella oleva lukija. Osaltaan teos luo kuvaa järjestyksenvalvojista ja järjestyksen-

valvojan työstä sekä nostaa esiin alan kehitystä sekä sen epäkohtia. 

 

Kriittisessä diskurssianalyysissa (critical discourse analysis) yhdistyvät sekä kielitieteel-

linen että yhteiskuntatieteellinen diskurssianalyysi (Pietikäinen 2000: 192). Tämä tutki-

mus on nimenomaan kielitieteellistä kriittistä diskurssianalyysia. Siinä kiinnostus kohdis-

tuu kielenkäytön sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin (Pietikäinen 2000: 197). 

 

Diskurssintutkimus pohjautuu M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaaliseen teoriaan 

(SF-teoria) (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14, 95–96). SF-teorian mukaan ihminen on 

toimija sosiaalisessa yhteisössä ja kieli on sosiaalista toimintaa. (Lehto 2018: 74). SF-
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teorian taustalla on näkemys kielen useista tehtävistä. Kieli nähdään resursseina, joista 

valitsemalla luodaan erilaisia merkityksiä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 20.) Kielelli-

siin resursseihin kuuluvat sanasto ja kielioppi sekä esimerkiksi erilaisten tekstilajien ja 

rekisterien tuntemus, tietoisuus konkreettisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä sekä arvot, 

uskomukset ja oletukset (Fairclough 1989: 24; Paso 2007: 28; Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 22). Valinnat ja kielen merkitykset rakentuvat kontekstissaan kaikkia muita valin-

toja ja niiden merkityksiä vasten (Paso 2007: 28; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 20). 

 

Muun muassa SF-teorian pohjalta on muodostunut funktionaalinen kielikäsitys eli käsitys 

kielestä sosiaalisena toimintana (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14, 95–96). Siinä kieli 

nähdään vuorovaikutuksen välineenä ja kielenkäytön sosiaalisena ilmiönä (Lehto 2018: 

71). Kieltä käytettäessä muun muassa rakennetaan ja muokataan tietoa, ja kielenkäyttö 

nähdään myös vallankäyttönä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14) Kielen merkitykset 

rakentuvat vuorovaikutustilanteissa, ja siksi kielen muotoja ja rakenteita ei voi erottaa 

konteksteistaan ja käyttötarkoituksistaan (Lehto 2018: 71).  

 

Diskurssintutkimuksessa tutkimuksen kohteena on se, mitä asioita kielellä tehdään ja mi-

ten – ei esimerkiksi kielen rakenne itsessään. Funktioita tarkastellessa sillä ei ole merki-

tystä, ovatko kielellä tehdyt teot tarkoituksellisia vai eivät. Kielenkäyttöä arvioidaan kie-

lenkäyttötilanteen sekä siinä vallitsevia sosiaalisten rakenteiden, normien ja arvojen poh-

jalta. (Suoninen 2016: 58–59; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14.) 

 

Kriittinen diskurssianalyysi edustaa sosiaalista konstruktionismia, joka puolestaan poh-

jautuu funktionaaliseen kielikäsitykseen (Pietikäinen 2000: 192, 196; Lehto 2018: 71). 

Konstruktivismi korostaa kielenkäytön ja yhteiskunnan suhdetta. Yhteiskunta ja kult-

tuuri, kuten vuorovaikutustilanne, normit, ja sosiaaliset rakenteet, ohjaavat kielenkäyttöä. 

Kielellä puolestaan sekä kuvataan maailmaa että rakennetaan sitä. Maailmaa merkityk-

sellistetään eri tavoin eri tilanteissa. Se vaikuttaa ympäristöönsä, esimerkiksi sosiaalisiin 

suhteisiin, yhteisöllisiin identiteetteihin sekä tiedon ja uskomusten järjestelmiin. (Pieti-

käinen 2000: 197; Lehto 2018: 71; ks. myös Pälli 2003.) Nämä erilaiset merkitykset ja 

niiden vaikutukset yhteiskuntaan sekä kumpuaminen yhteiskunnan normeista ovat kriit-

tisen diskurssintutkimuksen kiinnostuksen kohde. 
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Edellä esitellyn tiivistäisin ajatukseen kielellisistä resursseista niin diskurssin, tekstin 

kuin diskurssienkin rakentumisen välineenä. Havainnollistan käsitystäni kuviolla 1. 

 

 

 KUVIO 1: Kielellisistä resursseista diskursseihin. 

 

Kuviossa vasemmalla ovat kielelliset resurssit, jotka ovat diskurssiin osallistumisen eli 

tekstin tuottamisen lähtökohta. Niistä valikoituu osia muun muassa vuorovaikutustarpei-

den ja -tilanteen mukaan. Kuvaan vuorovaikutustarpeita suodattimena, jonka läpi pääse-

vät niiden mukaiset resurssit. Resurssien avulla tuotettava teksti on osa diskurssia, joka 

on kuviossa oikealla. Yksittäistä tekstiä analysoidessaan diskurssianalyytikko tekee pää-

telmiä kielen piirteistä, joiden pohjalta hän määrittelee tekstissä aktivoituvia yksittäisiä 

diskursseja. 

 

 

4.2. Aineiston käsittely ja tutkimusmenetelmä 

 

Ydinaineistossani on yhteensä 545 virkettä. Analyysini on pääosin laadullista. Hyödyn-

nän kuitenkin myös frekvenssejä ja yksinkertaisia prosenttilaskuja luodakseni kokonais-

kuvaa aineistosta. Käsittelen ydinaineistoani Microsoft Excel -taulukkotyökalun avulla. 

Olen kerännyt kaikki ydinaineistooni lukeutuvat virkkeet Excel-tiedostoon ja laatinut 

kaksi taulukkoa. Toisessa taulukossa virkkeet on ryhmitelty luetteloiksi järjestyksenval-

vojan eksplisiittisten nimeämisten mukaan. Sen pohjalta analysoin nimeämisiä ja niiden 

määriä. Toisessa taulukossa virkkeet ovat luettelona esiintymisjärjestyksessä. Sitä olen 

käyttänyt apuna diskurssien hahmottelussa. Taulukko 1 on esimerkki aineistoluettelosta, 

jossa virkkeet on ryhmitelty järjestyksenvalvojan nimeämisten mukaan. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki nimeämisten mukaan järjestetystä aineistotaulukosta. 

portsari poke järjestyksenvalvoja 

10 Portsarin piti näyt-

tää herrasmieheltä, 

vaikka asiakkaat olis 

ollu minkälaisia 

spurguja. 

22 Itse olen sitä 

mieltä, että poken 

positiivinen 

asenne lisää 

paitsi asiakkai-

den hyvää oloa 

myös portsarin 

omaa viihty-

vyyttä. 

29 Kävelin paikalle ja sa-

noin: – En oo nyt vuo-

rossa, mutta oon pai-

kan järjestyksenval-

voja ja teidän pitäis 

nyt poistua. 

22 Itse olen sitä mieltä, 

että poken positiivi-

nen asenne lisää 

paitsi asiakkaiden 

hyvää oloa myös 

portsarin omaa viih-

tyvyyttä. 

189 Ennen vanhaan, 

kun poke tuli pai-

kalle, se oli se vii-

meinen raja. 

164 On myös tärkeää, että 

kuppilan pelisäännöt 

tulee selväksi kaikille 

meidän firman järjes-

tyksenvalvojille. 

 

Olen järjestänyt virkkeet sivunumeroineen järjestyksenvalvojan eksplisiittisten nimeä-

misten mukaan. Selkeyden vuoksi olen lihavoinut nimeämiset. Tässä taulukossa virkkeet, 

joissa nimeämisiä on enemmän kuin yksi, on taulukoitu jokaisen esiintyvän nimeämisen 

kohdalle. Esimerkkitaulukossa olen korostanut toistuvan virkkeen harmaalla. Taulukko 2 

on esimerkki aineistoluettelosta, joka sisältää ydinaineistoni virkkeet sivunumeroineen 

esiintymisjärjestyksessä. 
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TAULUKKO 2. Esimerkki esiintymisjärjestykseen perustuvasta aineistoluettelosta. 

s. virke sukupuoli kunnioitus riskit muutos pätevyys 

26 Myös kunnioitus ovi-

miehiä kohtaan vä-

heni 90-luvun alussa. 

 

x 

 

x 

  

x 

 

62 Portsarin pitää olla 

jollain tavalla katu-

uskottava ja sillä täy-

tyy olla itseluotta-

musta, koska tällaset 

kundit joutuu har-

vemmin vääntötilan-

teisiin. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

147 Siihen aikaan port-

sari oli ravintolassa 

luottohenkilö, jonka 

tekemiä päätöksiä 

kunnioitettiin. 

  

x 

  

x 

 

 

Aineistoluetteloon olen listannut aineistooni lukeutuvat virkkeet. Lisäksi virkkeiden yh-

teydessä on kirjan sivuihin viittaava luku. Selkeyden vuoksi olen lihavoinut esiintyvät 

järjestyksenvalvojan nimeämiset. Tässä luettelossa jokainen aineiston virke esiintyy yh-

den kerran. Muihin sarakkeisiin olen luetellut tekstissä ilmeneviä aiheita ja alustavia dis-

kursseja. Olen merkinnyt x-merkein, mitkä niistä aktivoituvat virkkeissä. 

 

Alustavan hahmottelun jälkeen loin uudet, diskurssikohtaiset Excel-taulukot, joihin ko-

kosin diskursseja aktivoivat virkkeet. Virkkeitä oli mielestäni helpompi analysoida tar-

kemmin kokonaisuuksina kuin osana koko ydinaineiston listausta. 

 

Analyysini pohjautuu kielitieteelliseen kriittiseen diskurssianalyysiin, vaikka konkreetti-

sia työkaluja se ei itsessään tarjoa. Sovellan Norman Faircloughin (1989) esittelemää 

kriittisen diskurssianalyysin mallia. Se jakautuu kolmeen vaiheeseen: kuvaukseen, tul-

kintaan ja selitykseen (Fairclough 1989: 26; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 245). 

 

Analyysin kuvausvaiheessa tarkastellaan tekstin sanastoa, kielioppia ja rakenteita. Ai-

neistoa tarkastelemalla päästään käsiksi sen osien keskinäisiin suhteisiin sekä voidaan 

tehdä näkyviksi niiden taustalla vaikuttavia arvotuksia tai tekstin tuottajan suhtautumista 

aiheena oleviin asioihin (Fairclough 1989: 110–113; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 244). 

Tulkintavaiheessa aineiston osasista tehdyistä havainnoista pyritään muodostamaan 
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kokonaisuuksia: samanlaisuutta ja erilaisuutta. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 245). Tul-

kintavaiheessa myös muodostetaan käsitys aineiston osien (tämän tutkimuksen tapauk-

sessa virkkeiden) merkityksistä. Myös osien välillä olevaa koherenssia ja niiden yhteis-

merkityksiä tarkastellaan tulkintavaiheessa. (Fairclough 1989: 143–144.) Huomioon ote-

taan myös aiemman tutkimuksen tuloksia, joihin omaa analyysia verrataan (Pietikäinen 

& Mäntynen 2019: 245). Selitysvaiheessa tutkija pyrkii kuvaamaan aineistoaan suhteessa 

yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin: miten sosiaaliset rakenteet ovat vaikuttaneet tekstin ra-

kentumiseen ja miten aineistossa aktivoituvat diskurssit mahdollisesti vaikuttavat noihin 

rakenteisiin. (Fairclough 1989: 163.) 

 

Analyysiluvussani kuvaus-, tulkinta- ja selitysvaihe vuorottelevat. Aluksi keskityn järjes-

tyksenvalvojan eksplisiittisiin nimeämisiin. Selvitän eri nimeämisten esiintymien luku-

määrät ja osuudet kaikista nimeämisistä. Sen jälkeen esittelen ydinaineistossani aktivoi-

tuvia diskursseja. Jokaisen diskurssin kohdalla esittelen aluksi sitä aktivoivia kielellisiä 

piirteitä. Keskityn sanastollisiin piirteisiin sekä erilaisten lausetyyppien ja verbirakentei-

den analyysiin. Sen jälkeen kuvaan diskurssia ja sen eri puolia esimerkkivirkkeiden 

avulla. Analyysiluvun viimeisessä alaluvussa vertailen tuloksia aiempien tutkimusten tu-

loksiin sekä lainsäädäntöön. Otan huomioon myös Poket-teoksessa haastateltujen järjes-

tyksenvalvojien henkilökohtaiset taustatekijät, ja pohdin niiden mahdollista vaikutusta 

tuloksiin. 
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5. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa esittelen aluksi ydinaineistossani esiintyvät järjestyksenvalvojan eksplisiit-

tiset nimeämiset. Sen jälkeen esittelen ydinaineistossani aktivoituvia diskursseja, joita on 

yhteensä yhdeksän: 

1. Päihdediskurssi 

2. Kokemusdiskurssi 

3. Motivaatiodiskurssi 

4. Vastuudiskurssi 

5. Riskidiskurssi 

6. Kunnioitusdiskurssi 

7. Pätevyysdiskurssi 

8. Muutosdiskurssi 

9. Sukupuolidiskurssi 

 

Viimeisessä alaluvussa tiivistän analyysin tulokset yhteen ja vertailen niitä aiempien tut-

kimusten tuloksiin sekä järjestyksenvalvojien taustatietoihin. 

 

 

5.1. Järjestyksenvalvojan eksplisiittiset nimeämiset 

 

Ydinaineistossani on yhteensä 26 erilaista eksplisiittistä järjestyksenvalvojan nimeä-

mistä. Olen koonnut nimeämiset frekvensseineen taulukkoon 3.  
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TAULUKKO 3. Järjestyksenvalvojan eksplisiittiset nimeämiset ydinaineistossa. 

nimeäminen f nimeäminen f 

portsari 312 järjestysmies 2 

poke 80 vahtimikko 2 

ovimies 78 perusportsari 1 

vahtimestari 31 herrasmiesportsari 1 

järjestyksenvalvoja 22 bodariportsari 1 

naisportsari 7 vakioportsari 1 

ovimikko 6 miesportsari 1 

laivapoliisi 6 portsarikollega 1 

portsarikokelas 5 miespoke 1 

järkkäri 3 pokekaveri 1 

vahti 3 ovipoika 1 

portsarikaveri 2 ovityttö 1 

naispoke 2 ylivahtimestari 1 

yhteensä 26 nimeämistä (f 572) 

 

Nimeämiset on listattu taulukkoon yksikön nominatiivimuodossa ja yleisyysjärjestyk-

sessä suurimmasta frekvenssistä pienimpään. Ensimmäisessä ja kolmannessa sarakkeessa 

ovat järjestyksenvalvojan nimeämiset. Toisessa ja neljännessä sarakkeessa ovat frekvens-

siluvut, jotka ilmaisevat, montako kertaa nimeämiset ydinaineistossani esiintyvät. Vii-

meisellä rivillä ilmoitetaan sekä nimeämisten että niiden frekvenssien yhteislukumäärät. 

Nimeämisten esiintymien yhteislukumäärä on 572. Se on suurempi kuin ydinaineistoni 

virkkeiden lukumäärä (545), sillä 25 virkettä sisältää useamman kuin yhden nimeämisen. 

 

Useimmin ydinaineistossani esiintyy portsari-nimeäminen. Sen frekvenssi on 312, joka 

on huomattavasti muiden nimeämisten frekvenssejä suurempi. Portsari on slangijohdos 

sanasta portieeri. Kielitoimiston sanakirjan (KS) mukaan se merkitsee ’ovenvartijaa’ ja 

’hotellin eteisvahtimestaria’ (KS 2021 s.v. portsari, portieeri). Portieeri ei kuitenkaan 

esiinny järjestyksenvalvojan nimeämisenä kertaakaan. 

 

Seuraavaksi yleisin nimeäminen poke on portsarin tapaan slangijohdos. Se esiintyy ydin-

aineistossani 80 kertaa. Miltei sama frekvenssi on nimeämisellä ovimies: esiintymä-
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lukumäärissä on vain kahden tapauksen ero. Niiden frekvenssiero seuraavaksi yleisim-

pään vahtimestariin on sen sijaan huomattava. Sen jälkeen yleisyysjärjestyksessä on jär-

jestyksenvalvoja, joka on muista poiketen virallinen ammattinimike ja voi viitata amma-

tinharjoittajaan toimialueesta riippumatta (ks. KS 2021 s.v. järjestyksenvalvoja). Sen jäl-

keen nimeämisten esiintymälukumäärät putoavat alle kymmeneen. Yhden esiintymäta-

pauksen nimeämisiä on 11 kappaletta. 

 

Kun verrataan harvinaisia (f < 10) nimeämisiä yleisiin (f > 10), huomataan, että yhteensä 

21 harvinaisesta nimeämisestä 19 on eräänlaisia versioita yleisistä nimeämisistä. Olen 

koonnut toistuvat nimeämiset versioineen taulukkoon 4. 

 

TAULUKKO 4. Järjestyksenvalvojan nimeämisten variaatio. 

nimeäminen variantit 

portsari portsarikaveri 

portsarikokelas 

portsarikollega 

naisportsari 

miesportsari 

perusportsari 

herrasmiesportsari 

bodariportsari 

vakioportsari 

poke pokekaveri 

naispoke 

miespoke 

ovimies ovimikko 

ovityttö 

ovipoika 

vahtimestari vahtimikko 

vahti 

ylivahtimestari 

järjestyksenvalvoja, 

järjestysmies 

järkkäri 

 

Nimeämisistä yleisin portsari toistuu yhteensä yhdeksän kertaa yhdyssanamuotoisissa ni-

meämisissä. Se esiintyy määriteosana kolme kertaa ja edusosana kuudesti. Toiseksi ylei-

sin poke toistuu kolmesti: kerran määriteosana ja kahdesti edusosana. Ovimies on itses-

sään yhdyssana, eikä se esiinny laajemman yhdyssanan osana. Sen sijaan sen kohdalla 

esiintyy edusosan variaatiota. Ovimies-nimeämisen varianteiksi katson nimeämiset ovi-

mikko, ovipoika ja ovityttö. Samaan tapaan vahtimestari varioituu vahtimikoksi. Katson, 
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että se on myös lyhentynyt yksiosaiseksi nimeämiseksi vahti. Lisäksi se toistuu kerran 

esiintyvässä nimeämisessä ylivahtimestari. 

 

Järjestyksenvalvoja-nimeämisen kohdalla edellä kuvatun laista variaatiota ei esiinny. Sen 

aiemmin käytössä ollut vastine järjestysmies esiintyy aineistossa kahdesti. Järkkäri-ni-

meämisen voi katsoa olevan molempien slangijohdos (slangisanojen muodostuksesta ks. 

Nahkola 1999 ja ri-loppuisista substantiivijohdoksista ks. VISK 2008 § 195, 216). 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen yhdeksän ydinaineistossani aktivoituvaa diskurssia. 

Esittelen diskurssit yleisyysjärjestyksessä niin, että niistä harvimmin aktivoituva päihde-

diskurssi on ensimmäisenä ja yleisin sukupuolidiskurssi viimeisenä. Diskurssit ovat kes-

kenään hyvin limittäisiä, ja useat ydinaineistoni virkkeet aktivoivat useampaa kuin yhtä 

diskurssia. Diskurssien ohessa esittelen niitä aktivoivia kielellisiä piirteitä.  

 

 

5.2. Päihdediskurssi 

 

Päihdediskurssissa käsitellään sekä järjestyksenvalvojien että asiakkaiden päihteiden-

käyttöä. Asiakkaiden päihteidenkäyttö tulee esiin kohtaamisissa järjestyksenvalvojien 

kanssa. Nimenomaan alkoholin käyttö korostuu diskurssissa. Päihdediskurssi aktivoituu 

erilaisiin päihteisiin viittaavissa substantiiveissa, kuten viina, kalja ja amfetamiini sekä 

niiden käyttämistä ilmaisevissa verbeissä, esimerkiksi juoda ja dokata. Lisäksi diskurssia 

aktivoivat adverbit kuten humalassa, jurrissa, juovuksissa ja ympäripäissään. On huomi-

onarvoista, että huumausaineisiin tai niiden käyttöön viittaavia sanoja ydinaineistossani 

on ainoastaan yksi, edellä mainittu amfetamiini. Se esiintyy ydinaineistossani vain kerran. 

 

Johdoksia, kuten humalainen, käytetään sekä adjektiivina että substantiivina. Adjektii-

vina samaa humalainen käytetään esimerkiksi lausekkeessa [humalaiset naisasiakkaat]. 

Lauseke [X:n kanssa läträäminen], jossa X on alkoholiin viittaava substantiivi (alkoholi 

tai viina) toistuu ydinaineistossani kaikkiaan kolmesti.  

 

Päihteisiin läpinäkyvästi viittaavien ilmausten lisäksi ydinaineistossani esiintyvät sub-

stantiivit aineet ja kama, joiden voisi ajatella viittaavan huumausaineisiin. Virkkeiden 
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laajempia konteksteja tarkastellessa niiden huomataan kuitenkin viittaavan esimerkiksi 

kehonrakennuksen yhteydessä toisinaan käytettäviin anabolisiin steroideihin. 

 

 

5.3. Kokemusdiskurssi 

 

Kokemusdiskurssissa vallitsee kahtiajako ja vertailu kokeneiden ja ammatissa aloittele-

vien järjestyksenvalvojien välillä. Järjestyksenvalvojan kokemus vaikuttaa rakentuvan 

sekä työvuosista että järjestyksenvalvojan iästä. Kokemusdiskurssia aktivoivat pääosin 

järjestyksenvalvojan nimeämiset, joista korostuu portsarikokelas, sekä niiden määritteet, 

kuten kokenut ja aloitteleva. 

 

Järjestyksenvalvojan eksplisiittisten nimeämisten joukossa diskurssia aktivoivat ni-

meämiset portsarikokelas, ovipoika ja ovityttö. Portsarikokelas-nimeämisen edusosan 

merkitys on ’kokeeksi jossakin toimessa tms. oleva, loppututkintoon valmistautuva oppi-

las’ (KS 2021 s.v. kokelas). Portsarikokelaat ovat kuitenkin muodollisesti päteviä järjes-

tyksenvalvojia. Kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei heitä pidetä samaan tapaan järjestyksen-

valvojien ryhmän tai ammattikunnan ”täysverisinä” jäseninä tai edes pätevinä järjestyk-

senvalvojina. Ovipoika ja ovityttö esiintyvät samassa virkkeessä, esimerkissä (8). 

 

(8) Tulevaisuus näyttää vähän siltä, että aidot ovimiehet kuolee sukupuuttoon, 

ja jäljelle jää vaan ovipoikia ja -tyttöjä. 

 

Esimerkissä (8) nimetään aidot ovimiehet, ovipojat ja ovitytöt. Virkkeessä käytetään voi-

makasta verbi-ilmausta kuolla sukupuuttoon. Kontekstin perusteella päättelen, ettei se 

viittaa todellisiin kuolemiin vaan siihen, että aidot eli työssä kokeneet, ammattitaitoiset 

järjestyksenvalvojat lopettavat työt. Se ei kuitenkaan ole järjestyksenvalvojien oma va-

linta vaan johtuu siitä, ettei heidän järjestyksenvalvojan lupiaan hyväksytä uudelleen. 

 

Esimerkin (8) lähikontekstin perusteella ovipoika vaikuttaa olevan nuori, epäpätevä mies-

puolinen järjestyksenvalvoja, jolla ei ole sen enempää toimintakykyä kuin asiakaspalve-

lutaitojakaan. Oletan ovitytön olevan sen naispuolinen vastine, vaikka esimerkin lähikon-

tekstissa puhutaankin vain miespuolisista järjestyksenvalvojista. 

 



26 

 

 

Eksplisiittisten nimeämisten lisäksi kokemusdiskurssi aktivoituu lausekkeissa, joissa ky-

seessä olevan diskurssin kannalta neutraalit nimeämiset saavat erilaisia määritteitä. Niistä 

nuori, uusi ja aloitteleva viittaavat ammatissa aloitteleviin järjestyksenvalvojiin. Koke-

neisiin, pitkään työskennelleisiin järjestyksenvalvojiin puolestaan viittaavat määritteet 

kokenut, aito, vanha ja oikea. Lisäksi ydinaineistossa esiintyvät järjestyksenvalvojan ni-

meämisten määritteinä toimivat lausekkeet vanhan liiton, elämää nähnyt ja pitkän linjan. 

Muita kokemusdiskurssia aktivoivia järjestyksenvalvojan nimeämisiä ovat esimerkiksi 

vanhan liiton mies, keltanokka ja vasta-alkaja. 

 

Kokemusdiskurssissa esiin nousee järjestyksenvalvojan työkokemuksen lisäksi ikä. Kun 

esimerkiksi määritteet kokenut ja aloitteleva viittaavat nimenomaan järjestyksenvalvojan 

ammatissa aloittaviin henkilöihin, määritteet vanha ja nuori vaikuttavat viittaavan enem-

män ikään. Rajanveto ei kuitenkaan ole niin selvä: vaikuttaa siltä, että järjestyksenvalvo-

jan ikä ja työkokemus kulkevat ikään kuin käsi kädessä. Kokemusta ei kuitenkaan mitata 

vain työvuosissa. Lähimenneisyydessä aloittaneita järjestyksenvalvojia pidetään koke-

mattomina, ja he näyttäytyvät myös iältään nuorina. Kokeneena pidetty järjestyksenval-

voja on sen sijaan aloittanut työnsä ehkä viime vuosisadalla, mutta todellisten työvuosien 

määrällä ei ole yhtä suurta merkitystä. Vaikka henkilö ei olisi tehnyt työtä kauaakaan, 

hätä voidaan silti pitää kokeneena järjestyksenvalvojana ja jonkinlaisena auktoriteettina. 

 

 

5.4. Motivaatiodiskurssi 

 

Motivaatiodiskurssiksi olen nimennyt diskurssin, jossa pohditaan syitä aloittaa järjestyk-

senvalvojan työ, suhtautumista siihen sekä sitä, kun motivaatiota työhön ei ole. Diskurs-

sia aktivoivat esimerkiksi erilaiset työn aloittamiseen ja tekemiseen sekä lopettamiseen 

viittaavat verbi-ilmaukset, kuten lähteä ovelle, vaihtaa alaa ja jäädä pois. Diskurssia ak-

tivoivia verbi-ilmauksia ovat lisäksi esimerkiksi tienaamista ilmaiseva hankkia sekä työ-

hön suhtautumista kuvailevat nauttia ja tykätä sekä katsoa kelloa ja odottaa kotiin pää-

syä. Diskurssi aktivoituu myös tienaamiseen liittyvin substantiivein esimerkiksi toimeen-

tulo, liksa ja fyrkka sekä työhön suhtautumista kuvaavin adjektiivein, kuten hauska ja 

mukava sekä kyllästynyt. 
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Ydinaineistossani ilmenee kolmenlaisia syitä hakeutua järjestyksenvalvojaksi: raha, oma 

itse ja muut ihmiset. Raha esiintyy motivaattorina useassa virkkeessä. Eräässä virkkeessä 

todetaan suoraan portsarin tekevän duunia fyrkan takia, ja toisessa järjestyksenvalvoja 

kertoo ryhtyneensä järjestyksenvalvojaksi hyvän palkan vuoksi. Itseen liittyvät motivaat-

torit näyttäytyvät aineistossa jollain tapaa väärinä. Sellaisia ovat oman egon kohottami-

nen ja oman kieroutuneen machojutun toteuttaminen. Esimerkki (9) havainnollistaa mui-

hin ihmisiin liittyviä motiiveja aloittaa järjestyksenvalvojan työ. 

 

(9) Aika moni lähtee ovelle ehkä jopa tiedostamattomasta tarpeesta suojella 

heikompiaan, vaikka moni poke onkin samalla tappelija, raakalainen. 

 

Esimerkin ensimmäisen lauseen lähteä ovelle -ilmaus viittaa järjestyksenvalvojan työn 

aloittamiseen. Ovi-sanan käyttö rajaa työpaikaksi ravintolan tai muun paikan, jossa jär-

jestyksenvalvoja työskentelee joko ovella tai narikassa. Se on ymmärrettävää, sillä kaikki 

Poket-teosta varten haastatellut järjestyksenvalvojat ovat tehneet työtä ravintolassa, juo-

maravintolassa tai yökerhossa. Sellaisessa työskentelevä järjestyksenvalvoja vaikuttaa 

olevan teoksessa oletuksenmukainen. Esimerkin lauseke [tiedostamattomasta tarpeesta 

suojella heikompiaan] määrittelee motivaattoriksi toisten ihmisten eli esimerkiksi työpai-

kan asiakkaiden suojaamisen. 

 

Seuraava esimerkki havainnollistaa motivaation puutetta jo työn lopettaneella järjestyk-

senvalvojalla. 

 

(10) Vaikka ovimiehen työ välillä ihan mukavaa onkin, se ei ole niin hauskaa, 

että sitä kannattaa meikäläisen tuntihommina tehdä. 

 

Esimerkissä (10) järjestyksenvalvojan työ määritellään välillä ihan mukavaksi. Kuiten-

kaan se ei riitä motivaattoriksi tehdä työtä, mikä ilmenee seuraavien lauseiden kiellosta 

ei ole niin hauskaa ja nesessiivirakenteesta kannattaa meikäläisen tuntihommina tehdä. 

Työ ei siis ole puhujalle tarpeeksi mielekästä, jotta hän pitäisi sen sivutyönään. 
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5.5. Vastuudiskurssi 

 

Vastuudiskurssissa järjestyksenvalvoja asetetaan vastuulliseksi järjestyksestä ja turvalli-

suudesta työpaikallaan. Vastuuseen liittyvät toki järjestys työpaikalla ja asiakkaiden tur-

vallisuus mutta myös järjestyksenvalvojan oma ja hänen työtovereidensa turvallisuus.  Li-

säksi järjestyksenvalvojalla on myös ainakin osittainen vastuu työpaikkansa maineesta ja 

menestyksestä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että järjestyksenvalvojat ovat itse ottaneet vas-

tuun kantaakseen. Asiakasturvallisuus ja työpaikan menestys painottuvat diskurssissa sel-

västi. Sen muut puolet tulevat esiin vain muutamassa virkkeessä. 

 

Vastuudiskurssia aktivoivat läpinäkyvät ilmaisut vastuu ja olla vastuussa. Muita diskurs-

sia aktivoivia substantiiveja ovat esimerkiksi järjestys, turvallisuus ja suojeluammatti 

sekä bisnes, sijoitus, mielikuva ja menestyminen. Diskurssia aktivoivia verbi-ilmauksia 

ovat muun muassa puuttua, suojata, auttaa, jättää lojumaan ja juosta luodin eteen. Dis-

kurssia aktivoivat myös adjektiivit, kuten turvallinen, tyylikäs ja paras.  

 

Vastuudiskurssissa järjestyksenvalvojan vastuu järjestyksestä ja turvallisuudesta työpai-

kallaan sanoitetaan toisinaan läpinäkyvästi indikatiivimuotoisella verbi-ilmauksella olla 

vastuussa, kuten esimerkissä (11). 

 

(11) Vaikka ne asiakkaat olis kuinka kusipäitä, pitää aina muistaa että ne on 

jurrissa ja jos jotain paskaa tapahtuu, viime kädessä poke on siitä vas-

tuussa. 

 

Indikatiivimuotoinen lause viime kädessä poke on siitä vastuussa on ehdoton. Kielitoi-

miston sanakirjan (2021 s.v. käsi) mukaan ilmauksen viime kädessä merkitys on ’loppu-

jen lopuksi, itse asiassa’. Ilmaus asettaa järjestyksenvalvojan vastuuseen työpaikkansa 

tapahtumista riippumatta niiden syistä ja osallisista. Ilmaus viittaa myös siihen, että 

vaikka esimerkiksi ravintolan toimintaan vaikuttavat sen omistaja ja muut työntekijät, 

viimeinen vastuu turvallisuudesta ei ole heillä vaan järjestyksenvalvojalla. 

 

Jo ravintolan pihalla huonosti käyttäytyvä tai todella humalainen henkilö on luonnollisesti 

riski ravintolan yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Järjestyksenvalvoja voi harkin-

tansa mukaan estää henkilön pääsyn esimerkiksi ravintolaan (Finlex 2021a luku 3 § 41). 
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Sitä koskevien päätösten merkitys korostuu vastuudiskurssissa, mitä havainnollistaa esi-

merkki (12). 

 

(12) Totuus on, että asiakasturvallisuuden kannalta se kaikkein tärkein homma 

tehdään ovella, eli siinä vaiheessa kun ovimies päättää, kenet se ottaa ra-

vintolaan sisään. 

 

Esimerkissä (12) ravintolan ovella tehtävät päätökset korotetaan asiakasturvallisuuden 

kannalta olennaisiksi superlatiivimuotoisella adjektiivilla tärkein. Sen merkitystä vahvis-

taa määrite kaikkein. Virkkeen ensimmäinen lause totuus on erottaa väitteen puhujasta ja 

tämän mielipiteistä ja tekee siitä kiistattoman. 

 

Esimerkki (13) havainnollistaa järjestyksenvalvojan vastuuta kollegoidensa turvallisuu-

desta työssä. Ennen virkettä kokonaisaineistossani kerrotaan ravintolasta sattuneesta tap-

pelutilanteesta, jonka puhujan kollega oli jättänyt hänet hoitamaan yksin. 

 

(13) Eihän ammattitaitoinen järjestyksenvalvoja tuolla tavalla toimi, eli jätä työ-

toveria pulaan tosipaikassa. 

 

Esimerkin (13) subjekti on ammattitaitoinen järjestyksenvalvoja, jonka toimintaa määri-

tellään kiellon kautta. Kieltomuotoiset predikaatit ei toimi ja (ei) jätä rakentavat osaltaan 

kuvaa ammattitaitoisesta järjestyksenvalvojasta. Liitepartikkelin -hAn käyttö implikoi, 

että lauseen tieto on yhteistä, tuttua ja itsestään selvää (VISK 2008 § 830). Ammattitai-

toon kuuluvat siis yhteistyö ja yhteinen vastuunkanto. 

 

Turvallisuuden lisäksi vastuudiskurssissa järjestyksenvalvoja asetetaan jollain tasolla 

vastuuseen työpaikkansa maineesta ja taloudellisesta menestyksestä. Järjestyksenvalvo-

jan merkitystä työpaikan menestyksen kannalta sanoitetaan useissa virkkeissä taloudelli-

sen menestyksen kautta esimerkiksi ilmauksin kullanarvoinen sijoitus, näkyy ravintolan 

liikevaihdossa sekä liiketoiminnalle etu. Esimerkki (14) havainnollistaa sitä, miten järjes-

tyksenvalvojan käyttäytyminen voi vaikuttaa negatiivisesti.  

 

(14) Jos vielä illan lopuksi tää tiukkailmeinen poke heittää takin hanskaan, eikä 

sano mitään, niin eihän kukaan halua mennä sellaseen paikkaan enää uu-

destaan. 
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Esimerkissä kuvataan järjestyksenvalvojan kylmäkiskoista käytöstä ilmaisuin tiukkail-

meinen ja heittää takin hanskaan, eikä sano mitään. Tosin jos vielä -ilmaus virkkeen 

alussa viittaa siihen, että järjestyksenvalvojan käytös asiakkaan lähtiessä ei ole ainoa syy 

siihen, että asiakas jatkossa karttaisi kyseistä ravintolaa. Kielitoimiston sanakirjassa 

(2021 s.v. vielä) yhdeksi sanan merkityksistä määritellään ’loppujen lopuksi, päälle päät-

teeksi, kaiken huipuksi’. Tulkitsen virkkeessä käytettävän vielä-sanan kantavan tätä mer-

kitystä, jolloin esimerkissä kuvattu järjestyksenvalvojan käyttäytyminen on ikään kuin 

”viimeinen pisara” asiakkaalle. Kokonaisaineistossa virke onkin osa kuviteltua tapahtu-

maketjua, jossa järjestyksenvalvoja kohtelee asiakasta tylysti sekä tämän saapuessa että 

lähtiessä. 

 

 

5.6. Riskidiskurssi 

 

Riskidiskurssissa pohditaan järjestyksenvalvojaan sekä järjestyksenvalvojasta muihin 

kohdistuvia riskejä. Diskurssissa merkittävin molemmissa ryhmissä on väkivallan koh-

teeksi joutumisen riski. Lasken väkivallaksi sekä varsinaisen fyysisen väkivallan että sek-

suaalisen väkivallan. 

 

Riskidiskurssi aktivoituu erilaisissa väkivaltaa tai sen kohteeksi joutumista ilmaisevissa 

verbi-ilmauksissa, kuten lyödä, potkia, kuristaa, ampua ja kuolla sekä käydä kimppuun, 

saada turpaansa, kohdella härskisti ja puolustaa itseään. Lisäksi diskurssia aktivoivat 

substantiivit kuten vamma, hätävarjelutilanne, kostoisku ja pahoinpitely sekä adjektiivi 

vaarallinen eri vertailumuodoissaan. 

 

Väkivallan kohteeksi joutumisen lisäksi diskurssissa nousee esiin muitakin riskejä. Niistä 

merkittävimpiä ovat sanallisen väkivallan ja rikossyytteen saamisen riski. Niiltä osin dis-

kurssia aktivoivat muun muassa verbi-ilmaukset vittuilla ja nostaa syyte sekä uhkailla 

oikeustoimilla. 

 

Varsinainen järjestyksenvalvojiin kohdistuva väkivalta on ydinaineistoni perusteella tyy-

pillisesti lyömistä tai kimppuun käymistä, jota ei määritellä. Väkivallan äärimmäinen 

muoto on tappo. Järjestyksenvalvojiin kohdistuvaa väkivaltaa vaikuttavat tekevän pää-

osin työpaikkojen asiakkaat. Sitä havainnollistaa esimerkki (15). 
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(15) Lasit ja tuolit lentelee, eikä ne kunnioita siinä vaiheessa suomalaista port-

saria, vaan käyvät helpommin päälle. 

 

Esimerkissä (15) ne-pronominin korrelaattina on venäläiset. Virkkeessä kuvataan jostain 

syystä ”oikein kunnolla hermostuneiden” ja ”tietyn pisteen ylittäneiden” venäläisten häi-

riökäyttäytymistä lauseella lasit ja tuolit lentelee. Sellaisten tapahtumien voi päätellä joh-

tuvan korosteisen aggressiivisesta käyttäytymisestä. Virkkeen lopun verbi-ilmaus käydä 

päälle ilmaisee mahdollisesti väkivaltaista hyökkäystä. Samaa tarkoittaa niin ikään riski-

diskurssia aktivoiva ilmaus käydä kimppuun. (Ks. KS 2021 s.v. käydä, kimpussa, päälle.) 

 

Sanallisen väkivallan ja rikossyytteiden uhan näkökulmat ovat riskidiskurssissa osin li-

mittäisiä. Ydinaineistossani nousee usein esiin asiakkaiden negatiivinen asenne järjestyk-

senvalvojia kohtaan sekä siitä johtuva niin kutsuttu suunsoitto. Eräässä virkkeessä suun-

soitto esitetään ammatinvalintakysymyksenä, jota pitää toki sietää. Pitää on nesessiivi-

nen modaaliverbi, jonka velvoittavaa merkitystä tehostaa partikkeli toki. Lisäksi todetaan, 

että järjestyksenvalvojiin kohdistuvat uhkailut ovat yleisiä ja että niitä tulee tietenkin jon-

kin verran. Tietenkin on niin ikään varmuusastetta ilmaiseva partikkeli. Kielelliset piirteet 

viittaavat siihen, että uhkailut ovat luonnollinen ja ikään kuin itsestään selvä osa järjes-

tyksenvalvojan työtä. 

 

Diskurssissa korostuvat perättömät syytteet sekä sellaisilla uhkailu. Ydinaineistossani to-

detaan asiakkaiden turvautuvan syytteisiin (tai ainakin sellaisilla uhkailuun) kohdates-

saan voimankäyttötoimia esimerkiksi ravintolassa. Teema toistuu ydinaineistossani 

usein. Pääosin näkökulma on, että asiakas aiheuttaa itse järjestyshäiriön, turvallisuusuhan 

tai jopa hätävarjelutilanteen. Järjestyksenvalvojan käyttäessä voimakeinoja asiakas te-

keytyykin uhriksi ja uhkaa soittaa hätäkeskukseen tai nostaa syytteen järjestyksenvalvo-

jaa vastaan. Tätä havainnollistaa esimerkki (16). 

 

(16) Nykyään ensin itse mokaillaan, käydään suoraan portsarin kimppuun ja 

sitten kun tulee vähän lättyyn, alkaa itkeminen ja kutsutaan virkavalta pai-

kalle. 

 

Esimerkissä asiakkaan käytöstä kuvaava mokailla viittaa tilanteessa virheelliseen käyt-

täytymiseen (KS s.v. mokata). Seuraava lause käydään suoraan portsarin kimppuun joko 
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määrittelee mokailua tai kuvaa asiakkaan sen jälkeistä käyttäytymistä. Kimppuun käymi-

nen viittaa jonkinlaiseen väkivallan tekoon, joka muuttaa esimerkiksi poistotilanteen hä-

tävarjelutilanteeksi. Suoraan viittaa siihen, että päällekarkaus tapahtuisi ilman välivai-

heita (KS 2021 s.v. suoraan). Rikoslaissa (Finlex 2021i luku 4 § 4) määritelty oikeus 

hätävarjeluun koskee myös työskenteleviä järjestyksenvalvojia. Voi siis olla, että hyök-

käyksen kohteena oleva järjestyksenvalvoja esimerkiksi lyö asiakasta, mitä vähättelevä 

ilmaus tulla vähän lättyyn kuvaa. Seuraavan lauseen teonnimi itkeminen kuvaa asiakkaan 

reaktiota eli järkyttymistä ja uhrin roolin ottamista. Uskon, ettei itkeminen tässä virk-

keessä tarkoita konkreettista kyynelehtimistä. Tulkitsen ilmaisun olevan sarkastinen ja 

viittaavan negatiivisiin rektioihin yleensä, esimerkiksi valittamiseen ja voivotteluun (KS 

2021 s.v. itkeä).  

 

Väkivaltadiskurssin toinen puoli ovat järjestyksenvalvojista muihin ihmisiin kohdistuvat 

riskit. Niistä yleisin on – järjestyksenvalvojiin kohdistuvien riskien tavoin – väkivallan 

tai pahoinpitelyn kohteeksi joutumisen riski. Esimerkki (17) on äärimmäinen esimerkki 

järjestyksenvalvojan väkivallasta työssä. 

 

(17) Ne, joiden mielestä on hyvä idea mennä pomppimaan portsarin eteen vaik-

kapa Lontoossa, saavatkin sitten asiakaspalvelua siihen mittaan, että voi-

vat olla tyytyväisiä, jos edes heräävät. 

 

Tulkitsen asiakaspalvelu-sanan käytön kontekstissaan ironiseksi, sillä voivat olla tyyty-

väisiä, jos edes heräävät -jakso viittaa vakavaan väkivaltaan ja pahoinpitelyyn (ks. Finlex 

2021i luku 21 § 5). Ydinaineistoni perusteella järjestyksenvalvojien väkivaltainen käyt-

täytyminen asiakkaita kohtaan on tavallisempaa ulkomailla kuin Suomessa.  

 

Edellä kuvaan töissä olevien järjestyksenvalvojien ja asiakkaiden välistä väkivaltaa. Ris-

kidiskurssissa tuodaan erikseen esiin vapaalla olevien järjestyksenvalvojien häiriökäyt-

täytyminen ja väkivalta. Sitä havainnollistaa seuraava esimerkki. 

 

(18) Pahimmat pahoinpitelyt mitä mä oon nähny, on vapaalla olevien portsa-

rien tekemiä. 
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Esimerkissä (18) käytetään läpinäkyvää ilmausta pahoinpitely. Vapaalla olevien järjes-

tyksenvalvojien tekemiä pahoinpitelyitä vertaillaan muihin superlatiivimuotoisella adjek-

tiivimääritteellä pahimmat.  

 

 

5.7. Kunnioitusdiskurssi 

 

Kunnioitusdiskurssissa käsitellään sekä järjestyksenvalvojaan kohdistuvaa että tämän 

osoittamaa kunnioitusta ja arvostusta. Diskurssissa kunnioitusta ansaitsevat tietyt ominai-

suudet mutta myös tietyt yksilöt. Samaan tapaan tietyt ominaisuudet näyttäytyvät epä-

kunnioitettavina. Sekä kunnioitusta että epäkunnioitusta ilmenee järjestyksenvalvojien ja 

heidän työpaikkojensa asiakkaiden välillä mutta myös järjestyksenvalvojien kesken. 

 

Kunnioitusdiskurssia aktivoivat läpinäkyvät ilmaukset kunnioitus ja kunnioittaa.  Lisäksi 

se aktivoituu järjestyksenvalvojan eksplisiittisissä nimeämisissä sekä niiden määritteissä. 

Diskurssi aktivoituu myös muissa substantiiveissa ja adjektiiveissa, kuten arvostus, 

maine, auktoriteetti, valta, idiootti ja paskaduuni sekä pätevä, tärkeä, nöyrä, vähättelevä 

ja tyhmä. Kunnioitusdiskurssia aktivoivat myös verbit kuten kunnioittaa, ihailla, kyseen-

alaistaa, inhota, kapinoida ja vihata.  

 

Järjestyksenvalvojan eksplisiittisten nimeämisten joukossa kunnioitusdiskurssia aktivoi-

vat herrasmiesportsari, ovityttö ja ovipoika. Herrasmies-sanan käyttö toiseen ihmiseen 

viitaten ilmaisee tähän kohdistuvaa ihailua ja arvostusta (ks. KS 2021 s.v. herrasmies). 

Kaksi viimeksi mainittua nimeämistä esiintyvät jo aiemmin esitellyssä esimerkissä (8). 

Ne aktivoivat myös kokemusdiskurssia, ja osittain kokemus- ja kunnioitusdiskurssi ovat-

kin limittäisiä. 

 

Järjestyksenvalvojan nimeämisiä merkittävämpiä kunnioitusdiskurssin aktivoijia ovat ni-

meämisten määritteet, jotka diskurssissa ovat merkitykseltään lähes yksinomaan positii-

visia. Sellaisia määritteitä ovat aito, oikea, osaava, pidetty ja paras. Merkitykseltään ne-

gatiivisia määritteitä ovat puolestaan tiukkailmeinen ja kurssinkäynyt. 

 

Järjestyksenvalvojat saavat kunnioitusta toisilta järjestyksenvalvojilta sekä jossain mää-

rin asiakkailta. Esimerkeissä (19) ja (20) kunnioitus ja arvostus kohdistetaan tiettyyn 
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yksilöön tai ominaisuuteen. Esimerkki (21) puolestaan havainnollistaa kunnioituksen an-

saitsemista. 

 

(19) Portsarit itte ja todella monet kovanaamatkin arvostaa yllättävän paljon 

sitä jätkää, kellä on eniten älyä. 

(20) Kuopiolainen Mustosen Boogie on helevetin hyvä poke, siis aivan loistava. 

 

Esimerkissä (19) kunnioitus sanoitetaan verbillä arvostaa. Arvostus kohdistuu henkilön 

älyyn eli tiettyyn ominaisuuteen. Esimerkissä (20) puolestaan kunnioitusta osoitetaan yk-

silölle, virkkeen tapauksessa järjestyksenvalvoja ja kehonrakentaja Jari ”Boogie” Musto-

selle. Se kohdistuu nimenomaan häneen järjestyksenvalvojana, mitä ilmaisee kopulalau-

seen predikatiivina toimiva lauseke helevetin hyvä poke. Kokonaisaineistossa haastatellut 

järjestyksenvalvojat mainitsevat usein nimeltä muita alan ihmisiä ja puhuvat heistä posi-

tiiviseen sävyyn. 

 

(21) Kun mie olin nuorin porukasta, ja vielä sieltä pienimmästä päästä, muitten 

ovimiesten taholta annettiin ymmärtää, että pitäs vähän näyttää, onko po-

jasta mihinkään. 

 

Esimerkin (21) ilmaukset nuorin porukasta ja sieltä pienimmästä päästä viittaavat koke-

mattomuuteen ja tietynlaiseen ruumiinrakenteeseen muihin työpaikan järjestyksenvalvo-

jiin verrattuna. Virkkeessä mainittu näyttäminen viitannee työsuorituksiin erityisesti voi-

mankäyttötilanteissa. Onnistumalla niissä hyvin järjestyksenvalvoja ansaitsee työtove-

reittensa kunnioituksen. 

 

Seuraavaksi käsittelen kunnioituksen puutetta. Sitä järjestyksenvalvojat kohtaavat sekä 

asiakkaiden että kollegoidensa taholta. Asiakkaiden osuus korostuu tässä näkökulmassa. 

Jo edellisessä alaluvussa totesin, että yleisön on usein hankala hyväksyä järjestyksenval-

vojan toimia, esimerkiksi voimakeinojen käyttöä. Esimerkki (22) havainnollistaa sitä 

edelleen. 

 

(22) Naiset lyö, potkii, heittelee sua esineillä ja jos ovimies vastaa siihen voi-

matoimilla, heti on ihmisiä ympärillä selittämässä: – Laskekaa se nainen 

irti. 

 

Virkkeen alussa kuvataan hypoteettista voimankäyttötilannetta. Ensimmäisen lauseen 

subjekti naiset on monikollinen eikä siis viittaa tiettyyn asiakkaaseen. Joka tapauksessa 
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subjekti käyttäytyy huomattavan väkivaltaisesti: lyö, potkii ja heittelee sua esineillä. Jär-

jestyksenvalvojan toimintaa kuvataan jaksolla ovimies vastaa siihen voimatoimilla. Vas-

tata-verbin käyttö kuvaa tapahtumien keskinäistä kronologista järjestystä ja syy-seuraus-

suhdetta: naisten käyttäytyminen motivoi voimakeinojen käytön. Esimerkin johtolause 

sekä sitä seuraava suora lainaus kuvaavat muun yleisön suhtautumista: Järjestyksenval-

vojan toiminta on virkkeestä saatavien tietojen perusteella puolustettavaa. Asiakkaiden 

taholta sitä ei kuitenkaan hyväksytä, mikä kertoo järjestyksenvalvojan ja tämän päätösten 

kyseenalaistamisesta.  

 

Toisten järjestyksenvalvojien osoittama epäkunnioitus liittyy järjestyksenvalvojan henki-

lökohtaisiin ominaisuuksiin ja koulutukseen, kuten esimerkeissä (23) ja (24).  

 

(23) Yhtä lailla vastaan saattoi tulla nuorikin poke, josta näki jo kaukaa, että se 

ei voi sietää naisia ovihommissa. 

 

Esimerkissä (23) kaikista järjestyksenvalvojista erotetaan naispuoliset henkilöt. Tulkin-

tani mukaan nuorikin poke viittaa järjestyksenvalvojana aloittelevaan ja iältään nuoreen 

miespuoliseen henkilöön. Virkkeessä käytetty verbi-ilmaus ei voi sietää on vahvasti ne-

gatiivinen (ks. KS 2021 s.v. sietää). 

 

(24) Oikea portsari, ei mikään kurssinkäynyt järjestyksenvalvoja. 

 

Esimerkki (24) aktivoi kunnioitusdiskurssin lisäksi pätevyysdiskurssia (ks. esimerkki 

(28)). Sitä käsittelevässä alaluvussa 5.8. totean, että virkkeessä oikea portsari ja kurssin-

käynyt järjestyksenvalvoja asetetaan ikään kuin toistensa vastakohdiksi. Sillä tavoin kurs-

sinkäynyt järjestyksenvalvoja esitetään jonain muuna kuin oikeana portsarina. Sana kurs-

sinkäynyt korostaa järjestyksenvalvojan muodollista pätevyyttä. Ydinaineistoni perus-

teella sitä ei pidetä arvossa eikä koulutusta riittävänä. Järjestyksenvalvojan muodollista 

pätevyyttä ei siis arvosteta tai kunnioiteta samalla tavoin kuin oikeaa portsaria, jonka 

määritelmää pohdin esimerkin (28) yhteydessä. 

 

Lopuksi käsittelen järjestyksenvalvojista asiakkaisiin kohdistuvaa kunnioitusta ja epä-

kunnioitusta. Niitä käsitteleviä virkkeitä ydinaineistossani on huomattavasti vähemmän 

kuin niitä, joissa kunnioitus ja epäkunnioitus kohdistuvat järjestyksenvalvojaan. 
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Asiakkaan kohtaama epäkunnioitus tulee esiin aiemmin esitellyn esimerkin (16) kaltai-

sissa virkkeissä, joissa käytetään asiakasta vähättelevää kieltä, ja virkkeissä, joissa kuva-

taan järjestyksenvalvojan töykeää tai välinpitämätöntä käytöstä asiakasta kohtaan. Esi-

merkissä (25) tulee esiin asiakkaan kunnioitus. 

 

(25) Nykyisin ravintoloiden omistajat haluaa, että portsarit tulee toimeen ih-

misten kanssa ja ovat ystävällisiä niille. 

 

Esimerkissä (25) asiakkaan kunnioitusta ilmaisevat predikaatit tulee toimeen ja ovat ys-

tävällisiä. Mielenkiintoista virkkeessä onkin sen ensimmäinen lause ravintoloiden omis-

tajat haluaa. Kunnioituksen, arvostuksen ja miellyttävän asiakaspalvelun ei siis tarvitse 

lähteä järjestyksenvalvojasta itsestään. Kunnioittavan käytöksen motivaattoreita saattavat 

olla työpaikan saanti, kuten esimerkissä (25), tai esimerkiksi työpaikan menestys ja sitä 

kautta järjestyksenvalvojan toimeentulo. 

 

 

5.8. Pätevyysdiskurssi  

 

Pätevyysdiskurssissa on kaksi puolta: muodollinen pätevyys ja muu pätevyys. Muodolli-

sella pätevyydellä tarkoitan virallisen järjestyksenvalvojan koulutuksen kautta hankittuja 

taitoja sekä järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. Muulla pätevyydellä taas tarkoitan työn 

ohessa oppimista, muuta kuin järjestyksenvalvojan koulutusta, järjestyksenvalvojan 

muuta harjoittelua ja harrastuneisuutta sekä muita ominaisuuksia. Muulla harjoittelulla ja 

harrastuneisuudella tarkoitan esimerkiksi kamppailu- tai voimailuharrastusta. Niiden 

merkitys järjestyksenvalvojan pätevyyden rakentajana on aineistossa suuri. 

 

Pätevyysdiskurssi aktivoituu järjestyksenvalvojan nimeämisten määritteissä, kuten hyvä, 

osaava, oikea, kurssinkäynyt, yli-innokas tai entinen. Lisäksi diskurssi aktivoituu muo-

dolliseen pätevyyteen viittaavin verbein ja nominein, esimerkiksi opettaa, pätevöittää, 

koulutus ja kurssi. Lisäksi erityisesti kielto- ja modaalirakenteet aktivoivat pätevyysdis-

kurssia. Sellaisia ovat esimerkiksi ei saa, ei voi, pitää ja kannattaa. 

 

Ydinaineistossani hyvää järjestyksenvalvojaa määritellään erityisesti henkisten ominai-

suuksien, ei konkreettisten taitojen, perusteella. Henkisillä ominaisuuksilla tarkoitan 
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muun muassa sanavalmiutta, oikeudenmukaisuutta ja taitoa kuunnella asiakasta sekä ohit-

taa työssä kohdatut ikävät tilanteet nopeasti. Ne kaikki kuuluvat hyvän järjestyksenvalvo-

jan määritelmään. Esimerkit (26) ja (27) havainnollistavat tätä. 

 

(26) Hyvällä pokella pitää ehdottomasti olla itseluottamusta. 

 

Esimerkissä käytetään omistusrakennetta, jossa predikaattina on nesessiivinen rakenne 

pitää olla. Modaalinen adverbi ehdottomasti merkitsee välttämättömyyttä (KS 2021 s.v. 

ehdottomasti). 

 

(27) Hyvä portsari on sosiaalinen ja pärjää kaikkien ihmistyyppien kanssa. 

 

Esimerkki (27) on kopulalause, jossa hyvä portsari on subjektina. Predikatiivina on sosi-

aalinen. Virkkeen toisessa lauseessa sosiaalisuutta tarkennetaan lauseella pärjää kaik-

kien ihmistyyppien kanssa. 

 

Portsari-nimeäminen saa määritteen oikea esimerkissä (28). 

 

(28) Oikea portsari, ei mikään kurssinkäynyt järjestyksenvalvoja. 

 

Esimerkissä oikea portsari ja kurssinkäynyt järjestyksenvalvoja asetetaan ikään kuin tois-

tensa vastakohdiksi. Järjestyksenvalvojan ”oikeus” ei siis liity hänen muodolliseen päte-

vyyteensä. Kokonaisaineistossani oikeaa portsaria määritellään kahdessa katkelmassa. 

Niissä kuvataan yksittäisiä järjestyksenvalvojia iästä ja ulkonäöstä alkaen. Lisäksi mää-

ritellään heidän elämäntapaansa, muita ominaisuuksiaan sekä tapaa työskennellä järjes-

tyksenvalvojana. Toisessa katkelmassa samastetaan lausekkeet [oikea portsari] ja [van-

han liiton mies], ja määrittely tehdään sen kautta. Oikea portsari on kokenut ja urheilussa 

menestynyt elämäntapatappelija, joka toisaalta viihtyy ihmisten seurassa ja taitaa asia-

kaspalvelun ja toisaalta osaa olla tarvittaessa myös jämpti.  

 

Pätevyysdiskurssissa vallitsee ristiriita virallisten järjestyksenvalvojan koulutusten ja 

työn kautta oppimisen välillä. Se havainnollistuu esimerkissä (29). 

 

(29) Sammossa mie sain tavallaan peruskoulutuksen ovimikon hommaan. 
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Esimerkissä (29) peruskoulutus-sana ei viittaa viralliseen järjestyksenvalvojan peruskou-

lutus, kuten sanoista Sammossa ja tavallaan voi päätellä. Ravintola Sampo on puhujan 

entinen työpaikka. Muodollinen, koulutuksen kautta hankittu pätevyys ja lupa toimia jär-

jestyksenvalvojana eivät näyttäydy aineistossa arvostettuina, vaan niitä pikemminkin kri-

tisoidaan ja vähätellään. Sen sijaan arvostetaan oppimista työn ohessa kokeneiden järjes-

tyksenvalvojien opastuksessa. 

 

Ydinaineistossani tulee esiin monta eri näkökulmaa siitä, millaiset harrastukset tukevat 

järjestyksenvalvojana toimimista tai voivat olla työssä jopa haitaksi. Näkökulmat kuiten-

kin ovat ristiriitaisia keskenään, ja diskurssin sisällä on eriäviä mielipiteitä esimerkiksi 

kamppailulajituntemuksen merkityksestä järjestyksenvalvojan työssä sekä fyysiseen voi-

maan ja yleiskuntoon liittyvistä edellytyksistä. Kamppailulajien harrastaminen vaikuttaa 

olevan yleistä järjestyksenvalvojien keskuudessa, ja useissa virkkeissä myönnetään sen 

merkitys pätevyyden kannalta. Toisissa virkkeissä ollaan eri mieltä: järjestyksenvalvojan 

pätevyys ei riipu siitä, onko hänellä kamppailutaustaa vai ei, eikä sitä pidetä edellytyksenä 

työssä pärjäämiselle. Myös suhtautuminen fyysiseen kuntoon ja järjestyksenvalvojan ul-

komuotoon vaihtelee: toisissa virkkeissä hyvä fyysinen kunto näyttäytyy välttämättö-

mänä ja toisissa toissijaisena. Joissain virkkeissä pohditaan järjestyksenvalvojan pituuden 

ja painon merkitystä työssä. 

 

 

5.9. Muutosdiskurssi 

 

Muutosdiskurssissa pohditaan muun muassa järjestyksenvalvojien palkkauksen ja alko-

holinkäytön sekä järjestyksenvalvojan työn muutosta viime vuosikymmeninä. Siinä lii-

kutaan ajassa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Ajassa liikkumisen keinoja ovat 

esimerkiksi erilaiset ajan adverbit, kuten 80-luvun puolivälissä, nykyään, silloin ja siihen 

aikaan. Muutosta ilmaistaan erilaisin verbein, esimerkiksi vähetä, lisääntyä, rapautua ja 

kiristyä. Lisäksi muutosdiskurssia aktivoivat erilaiset vertailuilmaukset, kuten vaaralli-

sempi, yhtä herkästi ja viisi kertaa vähemmän. 

 

Edellä mainittujen kielellisten piirteiden ohella muutosdiskurssia aktivoivat eri aikamuo-

dot. Muutosdiskurssissa yleisiä ovat virkkeet, joissa imperfektimuotoisessa lauseessa 
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esiintyy jokin menneeseen aikaan viittaava adverbi, kuten esimerkissä (30). Myös pree-

sensin käyttö on yleistä. Usein preesensmuotoisissa virkkeissä esiintyy lisäksi jokin ny-

kyisyyteen viittaavan ajan adverbi, kuten esimerkissä (31). 

 

(30) Koska paikkoja oli 80-luvulla vähemmän, portsariksi oli myös tosi vaikee 

päästä. 

 

Esimerkki (30) sijoittuu menneisyyteen, minkä voi päätellä ajan adverbista 80-luvulla. 

Menneeseen aikaan viittaavat lisäksi imperfektimuotoiset predikaattiverbit. Varsinainen 

muutosta ilmaiseva sana virkkeessä on määrää kuvaava komparatiivimuotoinen adverbi 

vähemmän. Ajan adverbin ja imperfektimuotoisen predikaatin yhdistelmä viittaa siihen, 

että nykytilanne on erilainen kuin lauseiden kuvaama todellisuus. 

 

(31) Normikansalainen uhkaa nykysin myös aika helposti virkavallalla ja oi-

keustoimilla, jos portsari käyttää voimakeinoja. 

 

Esimerkin (31) ajan adverbi nykysin luo vertailun nykytilanteen ja menneisyyden välille. 

Useassa ydinaineistoni virkkeessä todetaankin, että nykyään (tai haastattelujen teon ai-

koihin) voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteissa asiakkaat uhkaavat aiempaa enemmän 

soittaa paikalle poliisin tai nostaa syytteen järjestyksenvalvojaa vastaan. 

 

Erityisen kiinnostavaa muutosdiskurssissa on vielä-partikkelin käyttö. Sitä käytetään esi-

merkiksi lauseissa en osannut vielä lukea tilanteita oikein ja sillon olin vielä ihan kelta-

nokka. Useammin sitä käytetään kuitenkin ajan adverbien edellä, kuten seuraavissa esi-

merkeissä. 

 

(32) Vielä 50-luvulla ravintoloiden vahtimestarit olivat kautta linjan sulavakäy-

töksisiä herrasmiehiä, ainakin näissä keskustan paikoissa. 

(33) Vielä siihen aikaan riitti, että poke ei laskenu humalaisia sisään, ja että 

talossa säily järjestys. 

 

Esimerkissä (32) vielä liittyy ajanilmaukseen 50-luvulla. Esimerkissä (33) se täydentää 

ilmausta siihen aikaan. Tulkintani mukaan vielä ilmaisee, että oleva asiaintila on ollut 

totta ennen mainittua aikaa ja silloinkin. Kuitenkin asiaintilassa on tapahtunut jokin muu-

tos pian mainitun ajankohdan jälkeen. (Ks. KS 2021 s.v. vielä.) 
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Muutosdiskurssin vertailutapauksista suurin osa on enemmän kuin -tyypin tapauksia (ks. 

esimerkki (34). Lisäksi samanlaisuutta ilmaisevia yhtä paljon kuin -tyypin tapauksia on 

useita, kuten esimerkissä (35).  

 

(34) Mie olen aivan varma, että nykyisin ovimiehen ammatti on Rovaniemellä-

kin paljon vaarallisempi homma kuin 60-luvulla. 

 

Esimerkissä (34) vertailtavat todellisuudet ovat ovimiehen ammatti 1960-luvulla ja ovi-

miehen ammatti nykyään. Niitä vertaillaan rakenteella paljon vaarallisempi kuin. 

 

(35) Ravintolan omistajien ja ovimiesten suhteet eivät ole enää yhtä läheiset. 

 

Esimerkin (35) vertailussa käytetään samanasteisuutta ilmaisevaa rakennetta yhtä lähei-

set. Tämän tyyppiset rakenteet esiintyvät muutosdiskurssissa virkkeissä, joissa predikaat-

tiverbit ovat kieltomuotoisia, kuten esimerkin eivät ole. Konteksteissaan samanastei-

suutta ilmaisevat rakenteet ilmaisevatkin siis muutosta menneen- ja nykyajan välillä. 

 

Muutosdiskurssissa varsinaista muutosta ilmaisevia verbejä ovat esimerkiksi muuttamis-

johdokset lisätä ja vahvistaa sekä muuttumisjohdokset tiukentua, yleistyä, rapautua ja 

vähetä. Muuttumisjohdokset on selvästi yleisin muutosta ilmaisevien verbien johdos-

tyyppi. Se on odotuksenmukaista, sillä muutosdiskurssissa keskitytään nimenomaan jär-

jestyksenvalvonta-alan muutoksiin. Yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä koskevat henkilö-

kohtaiset muutokset olen jättänyt diskurssin ulkopuolelle. 

 

Esimerkissä (36) esiintyy läpinäkyvästi jonkin tilanteen muuttumiseen viittaava muutos-

sana. Esimerkissä (37) käytetään kahta muuttumisjohdosta. 

 

(36) Toinen iso muutos portsarin työn kannalta Helsingissä ja suurissa yöker-

hoissa on myös ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden lisääntyminen. 

(37) Koska asiakaspalvelun rooli jatkuvasti korostuu, uskon että ihmisten mie-

likuva ovimiehistä vähitellen muuttuu myönteisemmäksi. 

 

Esimerkissä (36) muutosta ilmaisee muutos-sanan lisäksi lisääntyä-verbistä muodostettu 

teonnimi lisääntyminen. Verbi merkitys tässä kontekstissa lienee ’tulla lukuisammaksi, 

enentyä, karttua’ (ks. KS 2021 s.v. lisääntyä). Esimerkissä (37) muutosta ilmaisevia 
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verbejä on kaksi: läpinäkyvä muuttua sekä korostua. Muuttua-verbin merkitystä tarkentaa 

sen määrite myönteisemmäksi. 

 

Varsinaisten muutosta ilmaisevien verbien lisäksi muutosdiskurssi aktivoituu muissa 

muutosta ilmaisevissa rakenteissa, kuten alkaa muuttumaan, alkaa tulla alaspäin ja alkaa 

ymmärtää sekä kuolla sukupuuttoon ja asettaa uusia haasteita. Lisäksi tulla-verbi aktivoi 

muutosdiskurssia lauseissa ovimiehistä on tullu lähinnä sisäänheittäjiä ja ovimiehille tuli 

tietty valta. 

 

 

5.10. Sukupuolidiskurssi 

 

Sukupuolidiskurssi on läsnä kaikissa edellä esitellyissä diskursseissa. Siinä ja koko ydin-

aineistossani tunnistetut sukupuolet ovat mies ja nainen. Diskurssi aktivoituu ydinaineis-

tossa kahdella tavalla: eksplikaationa ja oletuksena. 

 

Ydinaineistossani on yhteensä 26 järjestyksenvalvojan eksplisiittistä nimeämistä. Niistä 

11 aktivoi sukupuolidiskurssia. Niiden yhteisfrekvenssi on 97, eli noin 17 % kaikkien 

nimeämisten yhteisfrekvenssistä (572). Miessukupuolta edustaa kahdeksan nimeämistä 

ja naissukupuolta kolme. Myös miessukupuolta edustavien nimeämisten yhteisfrekvenssi 

on huomattavasti suurempi. Niitä käytetään ydinaineistossani yhteensä 87 kertaa, kun taas 

naissukupuolta edustavien nimeämisten esiintymiä on 10. Esiintymien suuri ero selittyy 

pääosin ovimies-nimeämisen huomattavasti muita suuremmalla frekvenssillä. 

 

Sukupuolidiskurssin kannalta merkittävin tekijä ydinaineistossani ovat järjestyksenval-

vojan eksplisiittiset nimeämiset. Ydinaineistoni eksplikaatiovirkkeissä on puhe naispuo-

lisista järjestyksenvalvojista sekä asiakkaiden ja miespuolisten järjestyksenvalvojien suh-

tautumisesta heihin. Lisäksi käsitellään seksuaalista ahdistelua, jota miespuoliset järjes-

tyksenvalvojat työssään kohtaavat, mikä aktivoi sukupuolidiskurssin lisäksi riskidiskurs-

sia. Järjestyksenvalvojan sukupuoli eksplikoidaan järjestyksenvalvojan nimeämisissä 

määriteosin ja nimeämisen sisältävissä substantiivilausekkeissa määrittein. 

 

Sukupuoli eksplikoidaan viidessä nimeämisessä: naisportsari, naispoke, miesportsari, 

miespoke ja herrasmiesportsari. Nimeämiset naisportsari ja naispoke esiintyvät 
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ydinaineistossa yhteensä yhdeksän kertaa. Miesportsari ja miespoke esiintyvät sen sijaan 

yhteensä kahdesti. Frekvenssit ovat pieniä, mutta niissä on keskenään verraten huomat-

tava ero. Nähdäkseni tämä vertautuu esimerkiksi urheilija ja naisurheilija -tyyppisiin ta-

pauksiin, joissa naiseus on odotuksenvastaista ja eksplikoidaan siksi nimeämisessä (su-

kupuolittuneesta kielestä ks. esim. Engelberg 2016; Engelberg 2018). 

 

Lasken herrasmiespotsari-nimeämisen eksplikointitapauksiin, sillä sen määriteosan her-

rasmies merkitykseen sisältyy miessukupuoli (ks. KS 2021 s.v. herrasmies). On kuiten-

kin huomattava, että se esiintyy ydinaineistossani vain kerran (ks. esimerkki 38) ja viittaa 

puhujan tuntemiin järjestyksenvalvojiin. On siis mahdollista, että järjestyksenvalvojat 

ovat olleet miessukupuolta, jolloin herrasmiesportsari-nimeäminen on luonteva. 

 

(38) Kollegani olivat erittäin hyväkäytöksisiä, tyypillisiä vanhan ajan herras-

miesportsareita. 

 

Järjestyksenvalvojan sukupuoli voidaan eksplikoida nimeämisen määriteosassa mutta 

myös substantiivilausekkeen määritteessä. Portsari-nimeäminen saa määritteen miespuo-

linen kahdessa virkkeessä, kuten esimerkissä (39). Muut nimeämiset eivät sellaista saa. 

Naispuolinen-määritettä ei esiinny ydinaineistossani ollenkaan. 

 

(39) Väitän jopa, että humalaiset naisasiakkaat käyttäytyy paljon härskimmin 

miespuolisia portsareita kohtaan. 

 

Virkkeet, joissa lauseke [miespuolinen portsari] esiintyy, rakentavat vertailua oletetta-

vasti mies- ja naispuolisten portsareiden välille. Niihin on kuitenkin valittu nimenomaan 

humalaisen asiakkaan ja miespuolisen järjestyksenvalvojan näkökulma. Jos lauseketa-

paukset lasketaan mukaan edellä tarkasteltuihin frekvensseihin, miessukupuolta ekspli-

koivien ilmausten määrä kasvaa neljään. Naissukupuolta eksplikoivien ilmausten määrä 

ei kasva mutta on silti suurempi. 

 

Oletusta järjestyksenvalvojan sukupuolesta rakentavat nimeämiset, joissa sukupuoleen 

viittaava sana on edusosana. Sellaisia ydinaineistoni järjestyksenvalvojan eksplisiittisistä 

nimeämisistä on kuusi: ovimies, järjestysmies, ovipoika, ovityttö, ovimikko ja vahtimikko. 

(Etunimien appellatiivistumisesta ja mikko-loppuisista nimikkeistä ks. Sarhemaa 2012.) 
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Niistä viisi edustaa miessukupuolta ja yksi naissukupuolta. Ovityttö ja ovipoika esiintyvät 

samassa virkkeessä. 

 

Eksplisiittisten nimeämisten lisäksi sukupuolidiskurssia aktivoivat muut järjestyksenval-

vojan nimeämiset. Niistä sukupuolioletusta rakentavat kundi, jätkä, ukko, äijä, karju sekä 

yhdyssanamuotoiset herrasmies, pelimies, luottomies ja haulikkomies. Järjestyksenvalvo-

jan sukupuolta eksplikoivat nainen, mimmi ja äiti. Mies esiintyy molemmissa tehtävissä. 

Esimerkeissä (40) ja (41) nimeämiset jätkä ja kundi rakentavat oletusta järjestyksenval-

vojan sukupuolesta. 

 

(40) Poke on harmaa jätkä, joka toimii laillisen ja laittoman vyöhykkeen raja-

maastossa. 

(41) Portsarin pitää olla jollain tavalla katu-uskottava ja sillä täytyy olla itse-

luottamusta, koska tällaset kundit joutuu harvemmin vääntötilanteisiin. 

 

Esimerkin (40) kopulalause poke on harmaa jätkä samastaa lausekkeet [poke] ja [harmaa 

jätkä]. Esimerkin (41) viimeisen lauseen subjekti tällaset kundit saa merkityksensä edel-

tävistä lauseista: tällaset kundit ovat portsareita, jotka ovat katu-uskottavia ja joilla on 

itseluottamusta. Subjektin tällaset kundit tilalla voisi olla lauseke [tällaiset portsarit], 

jossa ensimmäiseen lauseen subjekti korvaisi lausekkeen edussanan. On huomattava, että 

esimerkeissä ei ole kyse jostakusta tietystä järjestyksenvalvojasta vaan geneerisestä jär-

jestyksenvalvojasta, joka edustaa koko ammattikuntaa.  

 

Esimerkissä (42) havainnollistuu se, miten mimmi-nimeäminen eksplikoi järjestyksenval-

vojan sukupuolta. 

 

(42) Paikkaan tuli isompi naisseurue viettämään iltaa, ja yks nainen tuli erikseen 

meille sanomaan: – Vau, täällähän on mimmit portsareina, tämähän on 

hauskaa. 

 

Mimmi on arkinen nimitys naiselle (KS 2021 s.v. mimmi). Se viittaa naispuoliseen järjes-

tyksenvalvojakaksikkoon, josta toinen on puhuja, eli kyse on tietyistä järjestyksenvalvo-

jista. Virkkeessä mimmi ei korvaa neutraalia järjestyksenvalvojan nimeämistä, vaan siinä 

esiintyy erikseen nimeäminen portsari. 
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5.11. Analyysin yhteenveto ja pohdinta 

 

Poket-teoksen sisältö on monen osallistujan valintojen summa. Sekä haastateltavat, haas-

tattelija ja kirjoittaja että kustantamon väki ovat antaneet sen sisältöön oman panoksensa. 

Kirjan lukijan on mahdotonta erottaa jokaisen tahon panosta toisistaan. Ei voi tietää, 

ovatko tekstin suorat lainaukset aitoja sitaatteja haastatteluista vai onko niitä muokattu, 

miten paljon, kuka niitä on muokannut ja miksi. Analysoidessani ydinaineistoani olen 

kuitenkin käsitellyt tekstiä kuin se olisi suoraan haastateltujen suusta. 

 

Ydinaineistoni rajaaminen perustui järjestyksenvalvojan eksplisiittisiin nimeämisiin. Va-

likoin ydinaineistooni virkkeet, joissa nimeäminen viittaa järjestyksenvalvojaan – pois 

jäivät siis esimerkiksi sanat järjestysmieskortti ja vahtimestarinhomma. Lauseketasolla 

en nimeämisiä rajausvaiheessa tarkastellut, joten aineistooni lukeutuu lausekkeita, joiden 

tarkoite on jokin muu kuin järjestyksenvalvojan ammatissa toimiva henkilö, esimerkiksi 

[portsarin työ] ja [järkkärin hommia tarjoava yritys]. 

 

Rajausperusteiden vuoksi ydinaineistostani on jäänyt pois esimerkiksi monet virkkeet, 

joissa haastateltava järjestyksenvalvoja kertoo työpaikkansa asiakkaista sekä omasta toi-

minnastaan yksikön ensimmäisessä persoonassa. Järjestyksenvalvojille on myös useita 

ei-eksplisiittisiä nimeämisiä, jotka aktivoivat järjestyksenvalvojadiskurssia mutta eivät 

kuulu ydinaineistooni. Esimerkiksi virke No, ei mennyt kuin muutama viikko tästä ta-

pauksesta, niin yks tuttu voimailijakaveri ammuttiin hengettömäksi erään sotkamolaisen 

ravintolan ovelle sisältää nimeämisen yks tuttu voimailijakaveri. Sen voi päätellä viittaa-

van järjestyksenvalvojaan vasta virkkeen lopun ovelle-sanan perusteella. Virke aktivoi 

riskidiskurssia. Virke Vanhemmilta karjuilta saa myös pätevää oppia siitä, miten tätä 

hommaa käytännössä tehdään aktivoi puolestaan sekä kokemus- että pätevyysdiskurssia. 

 

Ydinaineistossani esiintyy yhteensä 26 järjestyksenvalvojan eksplisiittistä nimeämistä. 

Neljällä yleisimmällä nimeämisellä on sama merkitys: ’ovenvartija’ tai ’eteisvahtimes-

tari’. Se on odotuksenmukaista, sillä aineistoteosta varten on haastateltu järjestyksenval-

vojia, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet nimenomaan ravintoloissa ja niiden 

ovilla. Jo kirjan nimi Poket. Miehiä ovella 1955–2008 viittaa painotukseen. 
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Järjestyksenvalvojan eksplisiittisten nimeämisten joukossa on paljon nimeämisiä, jotka 

ovat eräänlaisia variantteja toisistaan. Esimerkiksi portsari-nimeäminen toistuu yhteensä 

yhdeksässä yhdyssanamuotoisessa nimeämisessä, ja järkkäri on slangijohdos nimeämi-

sistä järjestyksenvalvoja ja järjestysmies. Nimeämisten varioituminen ei ole yllättävää. 

Aineistoteokseni kieli on värikästä, rentoa ja osittain puhekielistä. Slangijohdokset ovat 

yksi puhekielen piirre, ja ydinaineistoni slangijohdokset ovat kantasanojaan lyhyempiä. 

Yhdyssanamuotoisilla nimeämisillä erotellaan usein pienempiä ryhmiä suuremmasta, esi-

merkiksi nais-, bodari- ja vakioportsarit portsareista. Jotkin yhdyssanamuotoiset ni-

meämiset myös luonnehtivat tarkoitettaan tarkemmin kuin sanat, joista niiden voi katsoa 

varioituneen. Esimerkiksi portsarin variantit portsarikaveri ja portsarikokelas korostavat 

puhujan suhdetta järjestyksenvalvojaan ja järjestyksenvalvojan työkokemuksen määrää.  

 

Päihdediskurssissa korostuu nimenomaan alkoholin käyttö. Merkittävimmät näkökul-

mat ovat järjestyksenvalvojien alkoholinkäyttö töissä ja vapaa-ajalla sekä juopuneet asi-

akkaat ja työskentely heidän kanssaan. Päihdediskurssi on osin limittäinen muutosdis-

kurssin kanssa, sillä sen kautta järjestyksenvalvojien alkoholinkäytön muuttuminen tulee 

näkyviin: aiemmin järjestyksenvalvojat ovat käyttäneet alkoholia työaikana. Nykyäänkin 

alkoholin käyttö vaikuttaa olevan yleistä järjestyksenvalvojien ammattikunnassa, mutta 

se kuuluu vapaa-aikaan. 

 

Kokemusdiskurssissa vallitsee kahtiajako kokeneiden ja aloittelevien järjestyksenval-

vojien välillä. Se on vahvasti limittäinen pätevyys- ja kunnioitusdiskurssien kanssa. Jär-

jestyksenvalvojan pätevyys rakentuu osaltaan kokeneisuudesta, jonka tekijöitä ovat jär-

jestyksenvalvojan työhistoria sekä ikä. Aloittelevia ja työpaikassa uusia järjestyksenval-

vojia nimitetään portsarikokelaiksi, ovipojiksi ja ovitytöiksi.  

 

Poket-teos on kirjoitettu 20:n eri järjestyksenvalvojan haastattelujen pohjalta. Haastatel-

luista yksi on nainen ja yksi muita nuorempi, haastatteluhetkellä vasta pari vuotta alalla 

toiminut portsari. Taulukossa 5 vertaan kirjassa ilmoitettuja järjestyksenvalvojien synty-

mävuosia painetun kirjan ilmestymisvuoteen 2008. 
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TAULUKKO 5. Aineistossa haastateltujen iät vuonna 2008. 

ikä lukumäärä 

26 1 

30 2 

32 1 

37 1 

40 1 

45 1 

46 2 

47 3 

48 1 

50 1 

54 1 

61 1 

65 2 

76 1 

80 1 

keskiarvo 48,6 yhteensä 20 

mediaani 47  

 

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa luettelen haastateltujen järjestyksenvalvojien iät 

vuonna 2008 pienimmästä suurimpaan. Toisessa sarakkeessa oleva luku ilmaisee, mon-

tako tietyn ikäistä henkilöä haastateltujen joukossa on. Haastatelluista nuorin on vuonna 

2008 täyttänyt 26 ja vanhin 80 vuotta. Joukon keski-ikä oli 48,6 ja mediaani-ikä 47. Ei 

siis ole yllättävää, että kokeneisuus nousee ydinaineistossani arvoonsa. 

 

Motivaatiodiskurssissa tulee esiin monenlaisia syitä hakeutua järjestyksenvalvojaksi ja 

pysyä ammatissa. Taloudellinen toimeentulo nousee esiin vahvimmin. Sen ohella maini-

taan kutsumus suojeluammattiin sekä työn mielekkyys. Lisäksi mainitaan yksinomaan 

itseen liittyviä motivaattoreita, kuten oman egon kohottaminen, mutta niihin suhtaudu-

taan kielteisesti.  
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Vastuudiskurssissa järjestyksenvalvojan vastuut näyttäytyvät kahtalaisina. Toisaalta jär-

jestyksenvalvoja on vastuussa järjestyksestä ja asiakasturvallisuudesta työpaikallaan sekä 

omasta ja kollegoidensa turvallisuudesta. Näkökulma on ymmärrettävä, sillä lainkin (Fin-

lex 2021a luku 3 § 29) mukaan järjestyksenvalvojan ensisijainen tehtävä on edistää toi-

mialueensa yleisön turvallisuutta. Toisaalta hänellä on vastuu työpaikkansa maineesta ja 

taloudellisesta menestyksestä. Niihin vaikuttavat erityisesti järjestyksenvalvojan verkos-

tot sekä asiakaspalvelutaidot. Vaikuttaa siltä, että vastuu työpaikan menestyksestä on osit-

tain järjestyksenvalvojien itse itselleen asettamaa ja jonkinlainen ylpeydenaihe. 

 

Asiakasturvallisuuden ja -palvelun näkökulmat tulevat esiin myös Spencerin, Tomperin 

ja Ranta-ahon tutkimustuloksissa. Niissä järjestyksenvalvojan ensisijaisiksi työtehtäviksi 

nousevat asiakaspalvelu ja turvallisuuden tuottaminen (Spencer 2007: 42, 50; Tomperi 

2017: 41; Ranta-aho 2018: 59). Spencerin mukaan järjestyksenvalvojat painottavat asia-

kaspalvelussa asiakassuhteiden ylläpitoa, kun taas kyselylomakkeiden kokonaisvastauk-

sissa korostuivat ovivahdinta ja narikan hoito. Järjestyksenvalvojien vastauksissa turval-

lisuuden tuottamiseen lukeutuvat terveys-, palo- ja turvallisuusvalvonta sekä konfliktien 

ratkaiseminen. Kokonaisvastauksissa konfliktien ratkaisun lisäksi korostui ravintolan 

sääntöjen valvonta. (Spencer 2007: 42, 50.) 

 

Riskidiskurssissa vahvimmin nousevat esiin sekä järjestyksenvalvojan kokema että te-

kemä väkivalta. Järjestyksenvalvojiin kohdistuvaa väkivaltaa tekevät pääosin työpaikko-

jen asiakkaat. Järjestyksenvalvojien tekemä väkivalta kohdistuu niin ikään työpaikan asi-

akkaisiin. Painotukset ovat odotuksenmukaisia, sillä kokonaisaineisto on painottunut ra-

vintoloissa työskenteleviin järjestyksenvalvojiin. 

 

Järjestyksenvalvojan kohtaamaan väkivaltaan lukeutuvat sanallinen häirintä ja uhkailu 

sekä seksuaalinen häirintä. Fyysinen väkivalta on tyypillisesti lyömistä tai kimppuun käy-

mistä, jolle ei ydinaineistossani anneta varsinaista määritelmää. Järjestyksenvalvojien ko-

keman fyysisen väkivallan äärimmäinen muoto on tappo. 

 

Mäkisen tutkimissa keskustelupalstateksteissä turvallisuuden ylläpitoa lähestytään työn 

vaarallisuuden kautta. Mäkinen on nostanut aineistosta esiin vaarallisuus- ja vaaratto-

muuspuheeksi määrittelemänsä keskustelun, joka vertautuu määrittelemääni riskidiskurs-

siin. Se korostaa vartijan työn vaarallisuutta, aggressiivisia toimenpiteiden kohteita ja 
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ponnistuksia, joita vartijat joutuvat työssään tekemään. (Mäkinen 2007: 38.) Samat aiheet 

ovat pinnalla riskidiskurssissa. Vaarallisten kohtaamisten rinnalla kulkee kuitenkin edel-

lytys, että vartijan pitää pystyä selvittämään vaikeat tilanteet puhumalla (Mäkinen 2007: 

39). Määrittelemässäni riskidiskurssissa samanlaista näkökulmaa ei ole, mutta asiakas-

palvelutaidot nousevat esiin muissa diskursseissa.  

 

Susanna Puumi (2020) määrittelee aggressiivisen käyttäytymisen kehittymisen vaiheet. 

Väkivaltatilanne kehittyy erimielisyydestä sanalliseen ja fyysisen uhan kautta fyysiseen 

kontaktiin, jossa uhkaaja käy uhrin päälle tarkoituksenaan vahingoittaa tätä. Väkivaltati-

lanne voi kuitenkin ohittaa väkivaiheet ja eskaloitua erimielisyydestä suoraan fyysiseksi 

väkivallaksi. (Puumi 2020: 21.) Riskidiskurssissa ilmiö tunnistetaan myös. Sitä sanoite-

taan esimerkkivirkkeessä (16). Sellaisessa tilanteessa uhkaaja on yleensä päihteiden vai-

kutuksen alaisena (Puumi 2020: 21), kuten ravintolaympäristössä yleisö tavallisesti on. 

Alkoholin tai huumeiden käyttö lukeutuukin tyypilliseen fyysisen väkivallan tekijän pro-

fiiliin (Di Martino, Hoel & Cooper 2003: 14). Omissa tuloksissani korostuu alkoholin 

käyttö. Huumausaineita tai niiden käyttöä ei mainita kuin kerran. Lisäksi riskitekijöitä 

ovat nuoruus, miessukupuoli, lapsuuden ongelmat, vaikea mielenterveysongelma sekä se, 

että henkilö on käyttäytynyt väkivaltaisesti myös aiemmin (Di Martino ym. 2003: 13). 

 

Yksityisen turvallisuusalan toimijat, eli järjestyksenvalvojat ja vartijat, joutuvat väkival-

lan kohteeksi noin 2 500 kertaa vuodessa eli huomattavasti useammin kuin poliisit ja yli 

kolme kertaa todennäköisemmin kuin vartijat. Lisäksi ravintoloissa ja baareissa työsken-

televälle riski on suurempi kuin monissa muissa paikoissa. (Aaltonen ym. 2017: 952; 

Paasonen & Aaltonen 2020: 167.) Työturvallisuuskeskuksen raportissa järjestyksenval-

voja ja vartija nimetään yksiksi työväkivallan riskiammateista (Piispa & Hulkko 2020: 

7). 

 

Järjestyksenvalvojista 58 % on kohdannut työssään fyysistä väkivaltaa ja 40 % aseistet-

tuja uhkauksia (Paasosen & Aaltosen 2020: 163 mukaan Tutenges ym. 2015). Vartiointi- 

ja suojelutyössä miehet kokevat väkivaltaa useammin kuin naiset (Piispa & Hulkko 2020: 

11). Riskikin on naisilla pienempi (Paasonen & Aaltonen 2020: 167–168). Siihen viita-

taan myös ydinaineistossani. Riskidiskurssissa todetaan, että miespuoliset järjestyksen-

valvojat kokevat enemmän väkivaltaa kuin naispuoliset kollegansa. Myös seksuaalinen 

häirintä vaikuttaa kohdistuvan yksinomaan miesjärjestyksenvalvojiin. Naissukupuoli 
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näyttäytyy ydinaineistossani väkivaltaa ehkäisevänä tekijänä, mutta järjestyksenvalvojan 

naissukupuoli voi tehdä asiakaskohtaamisista myös arvaamattomia. Joissain tapauksissa 

naispuolisen järjestyksenvalvojan ei tartte sanoa kun yksi väärä lause, niin mies raivos-

tuu. 

 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna väkivalta kasautuu 25–34-vuotiaille. Osa-aikaiset työntekijät 

kokevat väkivaltaa kaksi kertaa niin paljon kuin kokoaikaiset työntekijät. Sen syyksi ar-

vioidaan osa-aikaisten työntekijöiden heikommat koulutukselliset valmiudet. (Piispa & 

Hulkko 2020: 11.) Koulutuksella ja kokemuksella on merkitystä väkivallan riskiin: hen-

kilöt, joilla niitä on vähän, ovat alttiimpia väkivallalle kuin kollegansa. Muita yksilötason 

riskitekijöitä ovat nuoruus ja univormun käyttö, henkilön ulkomuoto ja käyttäytyminen 

sekä asenteet ja persoonallisuus. Univormu voi joissain tapauksissa olla myös väkivallan 

kohtaamista ehkäisevä tekijä. (DiMartino ym. 2003: 14; DiMartinon ym. 2003: 14 mu-

kaan Balloch ym. 1998.) 

 

Väkivallan kohteeksi joutumisen riskiä työssä kasvattavat yksin ja öisin työskentely, asia-

kaspalvelutehtävät, rahan ja arvotavaran käsittely, järkyttyneiden tai ahdistuneiden hen-

kilöiden kohtaaminen ja asiakkaiden kokema epäoikeudenmukaisuus. Lisäksi työn väli-

aikaisuus ja muut epävarmuustekijät ovat riskitekijöitä. (DiMartino ym. 2003: 16–17.)  

 

Aineistoteokseni kieli on hyvin värikästä ja asenteellista. Esimerkiksi riskidiskurssin esi-

merkkivirkkeessä (16) käytetään ilmaisuja tulee vähän lättyyn ja itkeminen, jotka ovat 

kontekstissaan asiakasta vähätteleviä ja sarkastisia. Virkkeessä ja riskidiskurssissa 

yleensä asetutaan järjestyksenvalvojan puolelle, mikä on ymmärrettävää, kun tekstin pu-

hujana on järjestyksenvalvoja. On mielenkiintoista, miten toisissa virkkeissä käytetään 

tämän tapaista todella värikästä ja vähättelevää kieltä ja toisissa asetutaan asiakkaiden 

puolelle ja heitä ymmärretään. Sellaisia virkkeitä ovat esimerkiksi vastuudiskurssin esi-

merkkivirkkeet (11) ja (14). Niitä on kuitenkin vähän verrattuna virkkeisiin, joissa asiak-

kaasta piirtyy negatiivinen kuva. 

 

Edellä mainittuun uhkailuun liittyen riskidiskurssissa nousevat voimakkaasti esiin perät-

tömät järjestyksenvalvojia vastaan nostetut syytteet sekä sellaisilla uhkailu. Riskidiskurs-

sissa ilmenee siis vaikea ristiriita järjestyksenvalvojan tehtävän ja asiakkaiden 
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suhtautumisen välillä: järjestyksenvalvoja pitää yllä järjestystä ja turvallisuutta joskus 

voimakeinoinkin, mutta yleisön on hankala hyväksyä niitä. 

 

Paasosen ja Aaltosen informanteista 63 % kertoi olleensa todistajana oikeudessa vähin-

tään kerran. Asianomistajana kertoi olleensa 19 % informanteista ja vastaajana eli syytet-

tynä 5 %. (Paasonen & Aaltonen 2020: 169.) Tulokset viittaavat siihen, että järjestyksen-

valvoja on oikeudessa yleensä todistajana esimerkiksi kahden asiakkaan välisessä väki-

valtatapauksessa. Kuitenkin asianomistajina olleiden määrä on myös hyvin suuri: miltei 

joka viides tutkimuksen informanteista on ollut asianomistaja oikeudessa. 

 

Aaltosen ja muiden aineistossa mukana olevista tapauksista, joissa järjestyksenvalvojaa 

tai vartijaa epäillään väkivallasta, noin 80 %:ssa tapahtumapaikkana on ollut baari tai 

yökerho. Tyypillisessä tilanteessa päihtynyttä asiakasta poistavaa tai asiakkaiden välistä 

tappelua lopettavaa järjestyksenvalvojaa epäillään voimakeinojen käytön liioittelusta. 

(Aaltonen ym. 2017: 956.) 

 

Kunnioitusdiskurssissa kunnioitus ja epäkunnioitus ilmenevät järjestyksenvalvojien ja 

asiakkaiden välillä mutta myös järjestyksenvalvojien kesken. Kunnioitusdiskurssissa to-

detaan useaan otteeseen, että aiemmin asiakkaat kunnioittivat järjestyksenvalvojia ny-

kyistä enemmän. 

 

Järjestyksenvalvojista kunnioitusta saavat yksilöt tai ryhmät sekä tietyt ominaisuudet. 

Toisinaan järjestyksenvalvojia mainitaan nimeltä, ja joskus muistellaan esimerkiksi omia 

entisiä työtovereita. Kunnioitettavia ominaisuuksia ovat muiden muassa hyvä fyysinen 

kunto, vahvuus, kovuus, hyvä käytös, työkokemus ja puhetaito. Epäkunnioitettavina näyt-

täytyvät nuoruus ja kokemattomuus. Kokemattomuus korostuu järjestyksenvalvojan eks-

plisiittisissä nimeämisissä ovityttö ja ovipoika. 

 

Aikuisten ihmisten tytöttely ja pojittelu on vähättelevää. Riitta Pirinen (2006) käsittelee 

väitöstutkimuksessaan naisurheilijoiden tytöttelyä, joka luo kuvaa naisten urheilemisesta 

koomisena, heikkotasoisena ja vähäarvoisena (Pirinen 2006: 41). Pirinen toteaa, että ai-

kuisia naisia tytötellään usein mutta miehiä pojitellaan vain harvoin (Pirinen 2006: 52). 

Kuitenkin virkkeen kontekstissa tulkitsen ovipoika-nimeämisellä olevan samanlainen 

funktio kuin ovitytöllä. Molemmat nimeämiset trivialisoivat eli vähäarvoistavat tässä 
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tapauksessa ammatissa aloittelevia järjestyksenvalvojia ja antavat heistä yksinkertaisen 

ja epäpätevän kuvan. 

 

Toisinaan kunnioitus pitää ansaita. Esimerkiksi työpaikassa aloittavan, nuoren järjestyk-

senvalvojan on ikään kuin todistettava kollegoilleen kyvykkyytensä työssä. Eri sukupuo-

let nousevat esiin kunnioitusdiskurssissa. Naisia ei haluta työpariksi, tai heille asetetaan 

tarkkoja vaatimuksia. Toisaalta miespuoliset järjestyksenvalvojat kohtaavat enemmän 

väkivaltaa asiakkaiden taholta. 

 

Tulokseni ovat samansuuntaisia Mäkisen vartijoista tekemän tutkimuksen kanssa. Mäki-

sen aineiston positiivisiksi määritellyt vartijan nimeämiset kuvastavat kovuutta, mie-

heyttä ja ammattilaisuutta. Sellaisia ovat muiden muassa ammattilainen, kundi ja taiste-

lija parisi (sic). Mäkisen mukaan keskusteluista ilmenee, että ammattikunta arvostaa am-

mattilaisuutta, kokemusta sekä kykyä selvitä vaikeista tilanteista kunnialla. Kesätyönte-

kijöitä puolestaan arvostellaan vähäisen työkokemuksen vuoksi. (Mäkinen 2007: 37.) 

 

Kunnioitusdiskurssin limittäisyys muiden diskurssien kanssa korostuu erityisesti suh-

teissa riski-, kokemus- ja sukupuolidiskursseihin. Niin kuin totesin edellä, järjestyksen-

valvojan sukupuoli ja kokemattomuus voivat olla epäkunnioituksen syitä. Riskidiskurssin 

kohdalla toin esiin asiakkaiden järjestyksenvalvojaa vastaan nostamat syytteet ja sellai-

silla uhkailun. Katson sen ja muun ydinaineistossani ilmenevän vastustuksen kielivän jär-

jestyksenvalvojan tekemien päätösten ja hänen auktoriteettiasemansa kyseenalaistami-

sesta. Spencerin tutkimuksen mukaan järjestyksenvalvojalta vaaditaan sosiaalisia taitoja, 

jotta asiakas vapaaehtoisesti tottelisi järjestyksenvalvojan ohjeita. Lisäksi asiakassuhtei-

den hallinta sekä järjestyksenvalvojan luonne ja esiintyminen korostuvat vastauksissa. 

(Spencer 2007: 59, 95–96.) Spencerin haastattelemien järjestyksenvalvojien mukaan asi-

akkaiden myöntyväisyyttä ohjeisiin ja käskyihin lisäävät kohteliaisuus, kunnioitus, koh-

tuullisuus, avuliaisuus ja sosiaaliset taidot (Spencer 2007: 43). 

 

Pätevyysdiskurssi koostuu kahdesta osa-alueesta: muodollinen pätevyys ja muu päte-

vyys. Se limittyy vahvasti kokemusdiskurssiin, kuten olen edellä todennut. Ydinaineis-

tossani puhuja toisinaan kertoo päätyneensä järjestyksenvalvojaksi siten, että häntä on 

pyydetty työhön ja hän on jäänyt sille tielle. Kenenkään henkilökohtaisesta muodollisesta 

pätevyydestä ei ole puhetta, vaan koulutuksesta puhutaan yleisesti ja kritisoiden. Sen 
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sijaan työhön valinnan syiksi nostetaan esimerkiksi menestys painonnostossa ja se, että 

muut ovimiehet pitivät tulokasta sopivana työhön. 

 

Pätevyysdiskurssissa järjestyksenvalvojan pätevyys ei rakennu peruskoulutuksen kautta, 

vaan sen muodostavat työn ohessa oppiminen, muu harrastuneisuus, kuten kamppailu tai 

voimailu, järjestyksenvalvojan kokeneisuus sekä yksilön henkiset ominaisuudet, esimer-

kiksi itseluottamus, kärsivällisyys ja puhetaidot. Yksilön ominaisuuksien näkökulma on 

esillä myös Ranta-ahon tutkimustuloksissa. Yksittäiseltä järjestyksenvalvojalta vaaditta-

vina ominaisuuksina korostuvat esimerkiksi hyvä paineensietokyky ja valmius toimia 

haastavissa tilanteissa mutta toisaalta huumorintaju sekä sujuvat vuorovaikutustaidot 

(Ranta-aho 2018: 61). Näiden ominaisuuksien vastakohdaksi määritellään hätiköivä jär-

jestyksenvalvoja, jonka arviointikyky on huono (Ranta-aho 2018: 63). Samansuuntaisia 

ominaisuuksia nimetään pätevyysdiskurssissa: yliaggressiivisuus, äkkipikaisuus ja voi-

makeinojen käytön liioittelu ovat epäpätevän järjestyksenvalvojan ominaisuuksia. 

 

Alaluvussa 1.3. esittelin lyhyesti järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen pituusmuutok-

sia. Poket-teoksen ensimmäinen painos on julkaistu vuonna 2008. Teoksen Alkusanat-

luvussa Sakari Luoma kertoo saaneensa idean kirjasta vuoden 2007 alkupuolella. Lisäksi 

tekstissä mainitaan 24 tunnin koulutus. Se oli käytössä vuoden 2007 maaliskuuhun 

saakka, jolloin koulutus muuttui 32 oppitunnin mittaiseksi (Ahonen, sähköpostiviesti 

15.3.2022). On siis todennäköistä, että järjestyksenvalvojien haastattelut on tehty perus-

koulutuksen pituusmuutoksen molemmin puolin. Ydinaineistossani nostetaan esiin jär-

jestyksenvalvojien lisäkoulutuksen tarve. Se tuodaan esiin sekä ammatin arvostuksen että 

järjestyksenvalvojan aseistuksen ja muiden valmiuksien ja taitojen näkökulmista. 

 

Järjestyksenvalvojan koulutus on yksi osa-alue sekä Spencerin että Tomperin tutkimuk-

sissa. Tomperin tutkimuksessa käsitellään 32 tunnin koulutusta (Tomperi 2017: 15). 

Spencer kertoo kyselylomakkeessaan koulutuksen olevan viisipäiväinen (Spencer 2007: 

129). Spencerin kyselylomakkeen vastaajista huomattava enemmistö on sitä mieltä, että 

järjestyksenvalvojan työssä tarvitaan huomattavaa ammattimaista taitoa. Vain pieni osa 

asiakkaista ja baarin henkilökunnasta on valinnut vaihtoehdon ”Eri mieltä”. (Spencer 

2007: 56.) Sekä Tomperi että Spencer toteavat, ettei tutkimusten teon aikainen järjestyk-

senvalvojakoulutus ole ollut riittävä (Spencer 2007: 58; Tomperi 2017: 66, 68). 
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Muutos- ja sukupuolidiskurssi ovat ikään kuin taustalla läsnä kaikissa diskursseissa. Esi-

merkiksi kunnioitus- ja riskidiskursseissa järjestyksenvalvojan sukupuoli nousee puheen-

aiheeksi, mutta jokaisessa sukupuolidiskurssi näyttäytyy vähintään sitä aktivoivina ni-

meämisinä. Kaikissa diskursseissa käsitellään jonkin verran aihetta muutosdiskurssissa 

eli muutoksen ja eri aikojen näkökulmista.  

 

Muutosdiskurssissa merkittävimpiä aiheita ovat järjestyksenvalvojien vähentynyt alko-

holinkäyttö työssä, ravintoloiden ja yökerhojen määrän ja asiakaspaikkojen määrän 

kasvu, työn lisääntynyt vaarallisuus sekä asiakkaiden aiempaa kielteisempi suhtautumi-

nen järjestyksenvalvojiin, erityisesti kunnioituksen väheneminen. Osittain siihen liittyen 

diskurssissa nostetaan esiin se, että asiakkaat nostavat syytteitä järjestyksenvalvojia vas-

taan enemmän kuin aiemmin.  

 

Sukupuolidiskurssissa ja koko ydinaineistossani tunnistetut sukupuolet ovat mies ja nai-

nen. Sukupuolidiskurssi on läsnä jokaisessa muussa diskurssissa järjestyksenvalvojan 

eksplisiittisten nimeämisten kautta. Nimeämisten rooli on siinä merkittävämpi kuin 

muissa. 

 

Ydinaineistossani on yhteensä 26 järjestyksenvalvojan eksplisiittistä nimeämistä, joista 

kahdeksan edustaa miessukupuolta ja kolme naissukupuolta. Viisitoista nimeämistä on 

siis muodoltaan ja periaatteessa merkitykseltäänkin sukupuolineutraaleja. Nimeämisissä, 

jotka eksplikoivat järjestyksenvalvojan sukupuolen, korostuu naissukupuoli: se ekspli-

koidaan ydinaineistossani useammin kuin miessukupuoli. Sen sijaan sukupuolioletusta 

rakentavissa nimeämisissä miessukupuoli korostuu selvästi. 

 

Virkkeitä, joissa järjestyksenvalvojan sukupuoli on itse aihe tai merkittävä aiheen kan-

nalta, on sukupuolidiskurssissa melko vähän. Miessukupuoli edustuu valtaosassa diskurs-

sia aktivoivista virkkeistä. Nimeämisiä, jotka rakentavat oletusta järjestyksenvalvojasta 

miehenä, käytetään neutraaleina nimeämisinä viittaamassa järjestyksenvalvojaan. Suku-

puolineutraaleja nimeämisiä korvataan myös muilla miessanoilla, kuten kundi ja jätkä. 

 

Virkkeissä, joissa esiintyy naissukupuolta edustava nimeäminen, arvioidaan naisia ja hei-

dän kykyjään järjestyksenvalvojina tai vertaillaan heitä miespuolisiin kollegoihinsa. Li-

säksi kuvataan miespuolisten järjestyksenvalvojien ja asiakkaiden suhtautumista heihin. 
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Naissukupuoleen viittaavat sanat, kuten nainen ja mimmi, eivät korvaa muodoltaan suku-

puolineutraaleja nimeämisiä. Siksi katson, että muodoltaan sukupuolineutraaleissa järjes-

tyksenvalvojan nimeämisissä ilmenee sosiaalinen sukupuoli eli piilosukupuoli (ks. En-

gelberg 2018). Kun miessanoja käytetään konteksteissa, joissa ei ole puhe miespuolisesta 

järjestyksenvalvojasta vaan järjestyksenvalvojasta tai -valvojista yleensä, ne häivyttävät 

naiset ja heidän panoksensa sekä sulkevat heidät järjestyksenvalvojuuden ulkopuolelle 

(seksistisestä kielestä ks. Tiililä 1994; Karppinen 2002; Engelberg 2018).  

 

Myös Mäkinen erottaa aineistostaan sukupuolittunutta puhetta. Hänen tuloksissaan ko-

rostuvat ”naisen paikka” ja ”miehen paikka” sekä tiukat sukupuoliroolit. Vartijuus näyt-

täytyy työnä, joka vaatii sellaista voimaa ja henkistä kestävyyttä, jota ei naisilta löydy. 

Päinvastoin miehen tehtävä on suojella naisia. (Mäkinen 2007: 42–43.) Vastapainoksi 

Mäkinen nostaa esiin tasa-arvopuheen, jossa esimerkiksi sukupuolen sijaan yksilölliset 

ominaisuudet määrittelevät vartijan pätevyyttä (Mäkinen 2007: 44). 

 

Niin kuin aiemmin totesin, järjestysmies on esiintynyt järjestyksenvalvojan nimikkeenä 

lainsäädännössä vuoteen 1999 saakka. Nimike on voinut jäädä käyttöön historian vuoksi, 

mutta sen kantamaa oletusta järjestyksenvalvojan sukupuolesta ei voi toki ohittaa. Voi 

myös olla, että asiaan vaikuttaa edellä kuvattu miessukupuolta edustavien nimeämisten 

yleispätevä käyttö. Järjestysmies-nimike mainitaan Suomen kielen lautakunnan kannan-

otossa sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä (2007) esimerkkinä kielellisestä 

epätasa-arvosta Suomessa. Ulla Tiililä (2020: 8) huomauttaa, että sukupuolittuneiden am-

mattinimikkeiden mies-edusosat kantavat mukanaan alkuperäistä merkitystään ’miessu-

kupuolta oleva ihminen’, eikä niiden merkitys suinkaan ole haalistunut. (Tiililä 2020: 8.) 

 

Kuten aiemmin totesin, en voi tietää, missä määrin kokonaisaineistoni tekstiä on muo-

kattu kirjan tuotannon aikana. Ei kuitenkaan ole yllättävää, että miessukupuoli korostuu 

siinä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi järjestyksenvalvonta-ala on käsitykseni mu-

kaan yhä miesvaltainen. Lisäksi teosta varten haastatelluista järjestyksenvalvojista 19 on 

miehiä ja yksi nainen. Kuitenkin teoksen tuotannossa nimeämisiä olisi ollut mahdollista 

harkita useaan kertaan. Sukupuolineutraalisuuteen ei kuitenkaan selvästi ole pyritty. 

Miessukupuoli painottuu sukupuolidiskurssissa selvästi, ja järjestyksenvalvoja näyttäy-

tyy lähtökohtaisesti miehenä. Painotus ilmenee jo kirjan nimessä Poket. Miehiä ovella 

1955–2008, jossa naisen mukanaolo sivuutetaan kokonaan.   
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut järjestyksenvalvojan eksplisiittisiä nimeämisiä ja jär-

jestyksenvalvojiin liittyviä diskursseja Sakari Luoman teoksessa Poket. Miehiä ovella 

1955–2008. Analyysini pohjautuu kriittiseen diskurssianalyysiin ja erityisesti Norman 

Faircloughin (1989) esittelemään analyysimalliin. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia eksplisiittisiä nimeämisiä järjestyksenvalvojista käytetään? 

2. Millaisia järjestyksenvalvojiin liittyviä diskursseja ydinaineistossa aktivoituu? 

 

Analyysiluvussa keskityin aluksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Ydinaineistos-

sani käytetään yhteensä 26 järjestyksenvalvojan eksplisiittistä nimeämistä. Niistä ylei-

simmät ovat portsari, poke, ovimies ja vahtimestari, joiden merkitys on ’ravintolan eteis-

vahtimestari’ tai ’ovenvartija’. Portsarin frekvenssi on muita huomattavasti suurempi. 

Virallinen ammattinimike järjestyksenvalvoja on nimeämisistä viidenneksi yleisin. Muut 

21 nimeämistä esiintyvät ydinaineistossani alle kymmenen kertaa. Useat nimeämiset ovat 

eräänlaisia variantteja toisistaan. Nimeämiset toistuvat yhdyssanamuotoisissa nimeämi-

sissä, ja edelleen niiden yhdysosat vaihtelevat. Joistain nimeämisistä esiintyy slangijoh-

doksia.   

 

Toiseen tutkimuskysymykseeni olen vastannut alaluvuissa 5.2.–5.10., joissa olen esitellyt 

yhteensä yhdeksän ydinaineistossani aktivoituvaa diskurssia. Järjestyksessä yleisimmästä 

alkaen ne ovat sukupuolidiskurssi, muutosdiskurssi, pätevyysdiskurssi, kunnioitusdis-

kurssi, riskidiskurssi, vastuudiskurssi, motivaatiodiskurssi, kokemusdiskurssi ja päihde-

diskurssi. Alaluvussa 5.11. olen koonnut analyysin tulokset yhteen sekä pohtinut niiden 

taustoja ja vertaillut niitä aiempien tutkimusten tuloksiin. Diskurssit ovat keskenään hy-

vin limittäisiä. Selkeimmän kokonaisuuden muodostavat pätevyys-, kunnioitus- ja koke-

musdiskurssit. Sukupuoli- ja muutosdiskurssit ovat läsnä kaikissa diskursseissa vähintään 

taustalla. 

 

Rajasin ydinaineistoni järjestyksenvalvojan eksplisiittisten nimeämisten perusteella. 

Siinä kohtaa kiinnitin huomiota yhdyssanoihin, joissa nimeäminen esiintyy ja rajasin pois 

sellaiset, joissa sana ei viittaa läpinäkyvästi järjestyksenvalvojaan. Lauseketasolla en sa-

manlaista harkintaa tehnyt. Se olisi kuitenkin voinut olla hyödyksi, sillä rajatessani 
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aineistoa lauseketasolla olisin saanut ydinaineistokseni vain virkkeitä, joissa järjestyksen-

valvojan nimeäminen on todella ihmistarkoitteinen eikä esimerkiksi määrite lausekkeessa 

[järjestyksenvalvojan työ]. Sellaista aineistoa olisi ollut järkevää analysoida syntaktisesti, 

kun järjestyksenvalvojat olisivat olleet lauseissa pääosin subjekteja ja objekteja. 

 

Syntaktinen analyysi jäi tässä tutkimuksessa sivurooliin. Jussi Meriläinen on pro gradu- 

tutkielmassaan rajannut aineistoaan tiettyjen sanojen perusteella, kuten minä omassa tut-

kimuksessani. Olisin voinut painottaa syntaktista analyysia enemmän, niin kuin Meriläi-

nen on tehnyt. Toisaalta olen tyytyväinen tekemiini analyysivalintoihin, sillä laajempi 

syntaktinen analyysi olisi vienyt tilaa itse diskursseilta. 

 

Kuten kerroin alaluvussa 4.2., hahmottelin ydinaineistoni analyysia Excel-taulukkoon x-

merkintöjen avulla, ja lopulta kokosin eri diskursseja aktivoivat virkkeet omiksi luette-

loikseen. Toivon, että olisin x-merkkien sijasta kirjoittanut jokaisen virkkeen kohdalla 

taulukkoon, mikä jakso niissä aktivoi diskurssia. Uskon, että se olisi nopeuttanut ana-

lyysiani jonkin verran. 

 

Tulevaisuudessa haluan jatkaa Poket-teoksen analyysia erityisesti sukupuolidiskurssin 

osalta. Tutkimusaineistoa olisi myös kiinnostavaa laajentaa. Teemu Potapoffin ja Julius 

Konttisen kirjoittama Yön sankarit – Kasvoja punaisen köyden takaa (2015) on käsittääk-

seni Poket-teoksen tapainen haastattelukirja, jossa suomalaiset järjestyksenvalvojat ker-

tovat työstään ja muusta elämästään. Samanlaisuutensa vuoksi se voisi olla hyvä lisä tut-

kimusaineistoon. Myös teoksen kuvitus toisi kiinnostavan lisän analyysiin. 

 

Sukupuolidiskurssin lisäksi Poket-teokseen voisi perehtyä syvemmin esimerkiksi asiak-

kaista piirtyvän kuvan, voimakeinojen käytön ja väkivallan sanoittamisen sekä eritaus-

taisten järjestyksenvalvojien vastakkainasettelun näkökulmista. Lisäksi eri lukuja voisi 

vertailla keskenään niissä aktivoituvien diskurssien ja niiden painotusten näkökulmasta. 

Poket-teos tarjoaa runsaasti tutkimusmahdollisuuksia tämän tutkielman aiheiden ulko-

puoleltakin. Esimerkiksi sen kirjoitettu puhekieli olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe: 

mitkä puhekielen piirteet tekstiin on valittu, ja millaisia murrepiirteitä siinä esiintyy.  
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