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Opinnäytetyön aiheena on turvallisuus-opintojaksojen suunnittelu kaupan alan sekä hotelli- ja 
ravintola-alan perustutkinnon opiskelijoille Koulutuskeskus Salpauksessa. Opinnäytetyön tutki-
musmenetelmänä on käytetty konstruktiivista tutkimusta. Kirjallisuusselvityksen avulla kartoitet-
tiin yrityksiin, kaupan alaan sekä hotelli- ja ravintola-alaan ja niiden henkilöstöön kohdistuvia 
turvallisuusriskejä. Selvityksen pääpaino oli rikos- ja vahinkoriskeissä. Lisäksi kartoitettiin erilli-
sellä, kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan asiantuntijoille tehdyllä haastattelututkimuksella, 
mitä osa-alueita kyseisten alojen turvallisuuskoulutuksissa tulisi painottaa. Sekä kirjallisuuskat-
sauksesta että kyselytutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta luotiin turvallisuus -opintojaksojen 
sisältökuvaukset sekä painotukset opintojakson eri osa-alueiden välillä. Lisäksi suunnitteluun 
otettiin mukaan pedagoginen näkökulma eli kuvattiin opetuksessa käytettävät opetusmenetel-
mät pääpiirteissään.  
  
Nuorisoasteen ammatillisessa peruskoulutuksessa olevilla oppilailla on hyvin vähän kokemusta 
käytännön työelämästä ja tuleviin työtehtäviinsä liittyvistä riskeistä. Työn yhtenä päätavoitteena 
oli, että työssä suunnitellut turvallisuus-opintojaksot vastaavat sisällöltään mahdollisimman hy-
vin kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön todellisia turvallisuuskoulutustarpeita. 
Tavoitteena oli myös, että suunniteltuja opintojaksoja voidaan tarjota jatkossa vapaasti valittavi-
na opintoina Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeleville kyseisten alojen opiskelijoille. Opiskeli-
joilla on valittavanaan vapaasti valittavia opintoja yhteensä 10 opintoviikkoa kyseisten alojen 
perustutkintojen kokonaismäärästä eli 120 opintoviikosta. Tässä työssä turvallisuus-opintojaksot 
on suunniteltu viiden ja kymmenen opintoviikon laajuisiksi opintojaksoiksi. Molemmille aloille 
suunnitellut opintojaksot ovat nimeltään ”yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus” -
opintojaksoja. Kaupan alalle sekä hotelli- ja ravintola-alalle suunniteltujen opintojaksojen sisällöt 
ja osa-alueiden painotukset poikkeavat kuitenkin jonkin verran toisistaan. Syntyneisiin sisältö- ja 
painotuseroihin vaikuttaa muun muassa se, mitä turvallisuusriskejä kyseisiin aloihin ja niiden 
henkilöstöön tämän selvityksen mukaan kohdistuu sekä mihin osa-alueisiin turvallisuuskoulu-
tuksissa tulisi kyseisten alojen asiantuntijoiden mukaan painottaa. 
 
Työssä onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Suunnitellut opintojaksot otetaan käyttöön Koulutus-
keskus Salpauksessa. Kaupan alalle suunniteltua opintojaksoa tarjotaan alan opiskelijoille jo 
kevään 2010 aikana ja hotelli- ja ravintola-alalle suunniteltu opintojakso tulee opintotarjontaan 
tulevana syksynä. Työn laatija toimii laadittujen opintojaksojen yhtenä pääopettajana. Suunnitel-
tujen opintojaksojen sisältöjä voidaan käyttää soveltaen myös muissa kaupan alan sekä hotelli- 
ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa, kuten kyseisten alojen aikuiskoulutuksessa sekä 
työelämäsektorille suunnattavissa turvallisuuskoulutuksissa. Lisäksi kirjallisuuskatsauksesta ja 
haastattelututkimuksesta saatuja tietoja voidaan hyödyntää myös sellaisenaan vastaavien tur-
vallisuuskoulutusten ja -opintojaksojen suunnittelussa. 
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The purpose of the thesis is to plan study modules in security for students in Business and Hotel 
and Restaurant Services at Salpaus Further Education (Koulutuskeskus Salpaus). The research 
method is based on constructive research. The literary survey was used to study security risks 
that threaten companies, business, hotel and restaurant industry and their staff. The main em-
phasis of the survey was risks of crime and damage. In addition, a separate interview study for 
experts in Business and Hotel and Restaurant Services was used to find out what aspects 
should be emphasized in the safety training sessions in these occupational fields. The content 
descriptions of the security courses and course priorities between the different fields are based 
on information from both the literature review and survey. The pedagogical aspect was also 
included in the planning, which means that the teaching methods used in training were de-
scribed in general terms.  
 
Students in vocational upper secondary education and training have very little practical experi-
ence of working life and risks related to their future duties. One of the main objectives was that 
the security courses planned in the thesis match the real training needs of staff in Business as 
well as Hotel and Restaurant Services. Another objective was that the planned courses could 

be offered as elective studies for students in these fields of education at Salpaus Further Educa-
tion. The students can choose 10 credits of elective studies of the total 120 credits in vocational 
qualification. In this thesis, security courses are planned to be 5 and 10 credits in duration. 
Courses designed for both Business and Hotel and Restaurant Services are called “Security for 
staff in Business and Customer Service”. The contents and emphasis in these fields, however, 
differ somewhat from each other. The differences are, among other things, affected by what 
security risks according to the survey threaten staff in those fields, and which aspects of security 
should be stressed in the training sessions according to the experts in these areas. 
 
The thesis was successful. The planned courses will be introduced in Salpaus Further Educa-
tion. The courses are already offered to business students already in the spring of 2010, and 
next autumn for students in Hotel and Restaurant Services. The writer of this thesis will be work-
ing as one of the main teachers on these study modules. The contents of the planned courses 
can also be applied to other security training sessions in Business as well as Hotel and Restau-
rant Services, such as in the adult education and working life sector. In addition, the information 
obtained from the literary survey and interviews can be used as such for planning security train-
ing courses and study modules. 
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1 Johdanto 

Tämän Laurea -ammattikorkeakouluun laaditun opinnäytetyön aiheeksi on valittu turvallisuus-

opintojaksojen suunnittelu kaupan sekä hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon opiskelijoille 

Koulutuskeskus Salpauksessa. Työn laatija toimii Koulutuskeskuksen Heinolan toimipisteen 

turvallisuusalan opettajana. Opinnäytetyön aiheesta on sovittu Koulutuskeskus Salpauksen 

Heinolan yksikön vs. koulutusjohtajan kanssa, joka on toiminut opinnäytetyön ohjaajana työ-

elämän puolelta.  

Työ rajattiin siten, että turvallisuus -opintojaksot suunniteltiin kaupan alan sekä hotelli- ja 

ravintola-alan nuorisoasteen ammatillisen peruskoulutuksen tarpeisiin Koulutuskeskus Salpa-

uksessa. Salpaus järjestää muun muassa matkailu- ja ravitsemusalan koulutusta Lahdessa ja 

hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupan- ja liiketalouden koulutusta Heinolassa. Työssä suunni-

teltuja turvallisuus-opintojaksoja on tarkoitus jatkossa tarjota kyseisten alojen opiskelijoille. 

Opintojaksoja tarjotaan aluksi Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipaikan kaupan alan 

opiskelijoille ja myöhemmin myös hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille. Ensimmäisen kerran 

uutta koulutusta annetaan kaupan alalle jo keväällä 2010. Suunniteltu opintojakso on nimel-

tään Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus. Molemmille aloille tarjottavat turvalli-

suus-opintojaksot ovat laajuudeltaan viisi ja kymmenen opintoviikkoa. Opintojaksojen sisäl-

löt, eri osa-alueiden painotukset sekä käytettävät opetusmenetelmät on määritelty molem-

mille aloille erikseen.  

Koska muilla aloilla tarvittavan turvallisuuskoulutuksen sisältö poikkeaa joiltain osin tässä 

työssä käsiteltävistä aloista, rajattiin muut koulutusalat kokonaan laaditun suunnitelman ul-

kopuolelle. Työssä ei myöskään käsitellä kaupan alalle tai hotelli- ja ravintola-alalle annetta-

vaa aikuiskoulutusta eikä oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää, työelämäsektorille suun-

nattua turvallisuuskoulutusta. Työn eri kirjallisuuslähteistä ja haastattelututkimuksesta saatu-

ja tietoja voidaan kuitenkin hyödyntää myös työelämään suunnattavissa ja aikuiskoulutuksena 

annettavissa turvallisuuskoulutuksissa. Tällöin on otettava koulutusta suunniteltaessa huomi-

oon muun muassa opiskelijoiden aikaisempi työkokemus, mahdollisesti jo saatu turvallisuus-

koulutus, työpaikkakohtaiset eroavaisuudet turvallisuusriskien ja niihin varautumisen osalta 

sekä yksittäisen opiskelijan ja koko opiskelijaryhmän koulutukselle asettamat tavoitteet. 

Työn alkupuolella, toisessa luvussa kuvataan työn keskeiset käsitteet. Tämän jälkeen kuva-

taan lyhyesti Koulutuskeskus Salpaus, työn tausta ja tarkoitus sekä työssä käytetyt menetel-

mät. Luvuissa kuusi ja seitsemän esitellään Suomen koulujärjestelmää sekä ammatillista pe-

ruskoulutusta yleisellä tasolla. Luvussa kahdeksan esitellään ihmis- ja oppimiskäsityksiä ja 

luvussa yhdeksän käydään läpi opetuksen suunnitteluun ja opetusmenetelmiin liittyviä asioita. 

Luvuissa 10 ja 11 kerrotaan opetussuunnitelmasta, opetuksen suunnittelusta ja oppimismene-

telmistä Koulutuskeskus Salpauksessa. Luvussa 12 kuvataan lyhyesti koulutussuunnittelun koh-

teena olevat alat ja tutkinnot. Luvussa 14 käydään aluksi läpi eri kirjallisuuslähteiden perus-
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teella yrityksiin ja niiden henkilöstöön kohdistuvia turvallisuusriskejä yleisellä tasolla. Tämän 

jälkeen on selvitetty eri kirjallisuuslähteiden perusteella erityisesti kaupan alaan sekä hotelli- 

ja ravintola-alaan, niiden henkilöstöön ja asiakkaisiin kohdistuvia turvallisuusriskejä. Molem-

pien alojen turvallisuusriskien kartoituksessa pääpaino on ollut rikos- ja vahinkoriskeissä. Lu-

vun 14 loppupuolella on arvioitu, miten eri kirjallisuuslähteistä löydetyt riskit tulisi huomioida 

kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa. Luvussa 15 esitellään 

turvallisuus-opintojakson osa-alueista ja niiden painotuksista syksyllä 2009 tehtyä haastattelu-

tutkimusta ja sen tuloksia. Työn loppuosassa, luvussa 16 kuvataan edellä mainittujen kirjalli-

suusselvityksien ja haastattelututkimuksen pohjalta suunnitellut turvallisuus – opintojaksojen 

sisällöt ja painopistealueet sekä käytettävät opetusmenetelmät pääpiirteissään. 

Laurean opinnäytetyöohjeen mukaan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opis-

kelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön 

asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tulisi ohjeen mukaan palvella opiskelijan ammatillista 

kasvua ja osaamisen kehittymistä sekä työelämää ja aluekehitystä. (Laurea -

ammattikorkeakoulu 2008, 3.) Työssä on saavutettu nämä opinnäytetyölle asetetut tavoitteet.  

2 Työn keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti työn keskeisimmät käsitteet, joita ovat turvallisuus, ammatil-

linen peruskoulutus ja ammatillinen perustutkinto, hotelli- ja ravintola- ala, kaupan ala sekä 

opintojakso. Työssä käytettyjä muita käsitteitä on kuvattu tarpeellisilta osin työn muissa lu-

vuissa. 

Ammatillinen peruskoulutus ja -perustutkinto 

Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta, joka an-

taa laaja-alaisia ammatillisia perusvalmiuksia ja kestää noin 3 vuotta. Ammatillinen peruskou-

lutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Ammatillinen perustutkinto on 

kolmivuotinen (120 opintoviikkoa), sisältäen työssä oppimista vähintään 20 opintoviikkoa. 

Aikuisten ammatillinen perustutkinto on sen aikuissovellus, joka vastaa tavoitteiltaan nuorten 

koulutusta. Aikuisilla koulutuksen pituus vaihtelee riippuen aikaisemmasta koulutuksesta ja 

työkokemuksesta (Koulutuskeskus Salpaus 2010.) 

Hotelli- ja ravintola-ala 

Hotelli- ja ravintola-alalla tuotetaan ja myydään vapaa-aikaan tai työhön liittyviä hotelli-, 

ravintola-, viihde- ja kokouspalveluja kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Palveluilla yllä-

pidetään ja edistetään ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista elämänlaatua. Hotelli- ja ravintola-

alalla on yhtymäkohtia matkailu- ja cateringaloihin. 2000-luvun vaihteessa majoitus- ja ravit-

semisala työllisti Suomessa noin 70000 henkilöä. (Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2006.) 

Hotellit ja muut majoitusliikkeet tarjoavat koti- ja ulkomaalaisille asiakkailleen vapaa-aikaan 

ja työhön liittyviä majoituspalveluja, joihin liittyy usein myös ravintola-, kokous- ja ohjelma-
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palveluja. Majoituspalveluja tarjotaan mm. lomahotelleissa, kongressihotelleissa, kylpylöissä, 

motelleissa, lomakylissä ja maatilamajoituksessa. (Ammattinetti 2008.) Hotelli- ja ravintola-

alalla toimii hotelleja, baareja, pubeja, ravintoloita, sopimusruokailuyrityksiä, pikaruokara-

vintoloita, noutoruokapaikkoja, kahviloita ja bistroja. Ala on palvelualan merkittävä työllistä-

jä. Ala työllistää tällä hetkellä yli 7,8 miljoonaa henkilöä Euroopan unionissa. (Euroopan työ-

terveys- ja työturvallisuusvirasto 2008.) 

Kaupan ala 

Kauppa työllistää Suomessa 310 000 henkeä ja se muodostaa yli kymmenesosan bruttokansan-

tuotteestamme. Kauppa on yksi suurimmista toimialoista tuotannolla mitattuna. Kauppa ja-

kaantuu vähittäiskauppaan ja tukkukauppaan sekä tuotevalikoiman puolesta päivittäistava-

raan, erikoistavaraan ja tekniseen kauppaan. Kaupan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudes-

sa. (Suomen kaupan liitto 2010.) Kaupallinen työ muodostuu seuraavista osa-alueista: kiinteis-

töjen myynti ja välitys, myyntityö, mainos- ja markkinointityö sekä pankki-, vakuutus- ja ra-

hoituspalveluala. Kaupan alalla on tarjolla monipuolisia tehtäviä, jotka vaihtelevat asiakas-

palvelusta myyntiin, ostamiseen, markkinointiin, esimies- ja johtotehtäviin sekä hallinnollisiin 

tehtäviin. Alalla työskennellään myös muissa kuin myyntiin tai ostamiseen liittyvissä tehtävis-

sä, esimerkiksi kuljetuksen, varaston, tietotekniikan, viestinnän, oikeudellisen neuvonnan ja 

hallinnon tehtävissä. (Ammattinetti 2008.) 

Opintojakso 

Tutkinnon tai opintokokonaisuuden osa, jonka laajuus on vähintään yksi opintoviikko (Koulu-

tuskeskus Salpaus 2010). 

Turvallisuus 

Maslowin tarvehierarkian mukaan turvallisuus on ihmisen yksi tärkeimmistä perusarvoista. 

Turvallisuuden tarpeet ovat toisena heti perustarpeiden jälkeen. Jotta yksilö voi toimia nor-

maalisti, tulee yksilön tarpeet olla tyydytettynä. Maslowin mukaan niihin kuuluvat yksilön 

turvallisuus rikoksilta, taloudellinen turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä suojaverkosto 

onnettomuuksien ja sairauksien varalta. (Wagner 2009.) Sisäasiainministeriön sisäisen turvalli-

suuden määritelmän mukaan turvallisuus muodostuu oikeuksista, vapauksista sekä turvallises-

ta yhteiskunnasta ilman rikollisuutta, häiriöitä, onnettomuuksia tai yhteiskunnallisista ja kan-

sainvälisistä ilmiöistä aiheutuvia pelkoja ja turvattomuutta. (Sisäasiainministeriö 2008, 5.) 

Leppäsen (2006) mukaan turvallisuus on riskien ja vahingoittumattomuuden välissä oleva tun-

netila, johon vaikuttaa kaksi tekijää: tiedossa olevat riskit ja vahingoittumisen todennäköi-

syys. Mitä kauempana riskit ovat vahingoittumattomuudesta, sitä voimakkaampi on turvalli-

suuden tunteemme.  
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3 Koulutuskeskus Salpaus 

Koulutuskeskus Salpaus antaa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta useammalla paikka-

kunnalla Päijät-Hämeessä. Koulutuskeskuksella on toimintaa Lahden ja Heinolan lisäksi Asik-

kalassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Oppilaitos järjestää nuorisoasteen koulutuk-

sen lisäksi myös aikuiskoulutusta. Koulutuskeskus on osa laajempaa Päijät-Hämeen koulutus-

kuntayhtymää, johon kuuluu Salpauksen lisäksi Lahden ammattikorkeakoulu ja Tuoterengas 

(Kuvio 1). (Koulutuskeskus Salpaus 2009.) 

 

Kuvio 1. Päijät-Hämeen Koulutuskonserni kuntayhtymän organisaatio (PHKK) 

Vuosittain Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelee lähes 19 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa. 

Opettajia ja muuta henkilöstöä on noin 850. Salpauksen budjetti on noin 70 miljoonaa euroa. 

Henkilöstökulut ovat n. 60 % luokkaa. Ammatilliseen perustutkinnon järjestämislupa oppilai-

toksella on 5250 henkilölle. Oppisopimuskoulutuksessa on keskimäärin 1700 henkilöä, aikuis-

koulutuksessa 12 000 henkilöä ja lukiokoulutuksessa yli 200 henkilöä. Perustutkintoja Salpauk-

sessa on lähes 40, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja lähes 100. Lisäksi Koulutus-

keskus Salpauksella on oma lukiotutkinto. (Koulutuskeskus Salpaus 2009.) 

4 Työn tausta ja tarkoitus 

Työn laatimisen taustalla on viime aikoina syntynyt tarve täydentää Koulutuskeskus Salpauk-

sen eri ammattialojen vapaavalintaisten opintojen tarjontaa. Yhtenä tärkeänä syynä tähän on 

kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan tulevien työntekijöiden turvallisuuskoulutuksen 

lisääntynyt tarve. Vastaavaa turvallisuuskoulutuksen lisääntynyttä tarvetta on havaittu mm. 

sosiaali- ja terveysalalla.  
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Muun muassa eri tiedotusvälineissä on otettu silloin tällöin esille se tosiasia, että palvelualoil-

la työskennellään lisääntyvässä määrin yksin. Muun muassa erilaiset uhkatilanteet, näpistykset 

ja ryöstöjen määrä ovat lisääntyneet palvelualoilla viime vuosina. (Yle 2009.) Myös rakennus-

paloista ja vesivahingoista yrityksille aiheutuvat kustannukset ovat olleet selvässä nousussa 

viime vuosina (Finanssialan keskusliitto 2009). Turvallisuuskoulutusta halutaan edellä maini-

tuista syistä lisätä maamme koulujärjestelmän eri tasoille mm. eri ministeriöiden ja valtio-

neuvoston toimesta (Sisäasiainministeriö 2008, 16). 

Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan yritysten työntekijöihin kohdistuva väkivalta on Suo-

messa verraten harvinaista, mutta väkivallalla uhkailua esiintyy. Eniten uhkailua koetaan 

aloilla, joihin liittyy asiakaspalvelua. Työtekijöiden uhkaaminen väkivallalla kohdistui useim-

miten palvelualan yrityksiin. Myös yritysten avainhenkilöt joutuvat ajoittain uhkailun kohteek-

si. (Keskusrikospoliisi 2008, 4.) Kaupan alalla myymälävarkaudet ovat näkyvä ongelma. Myy-

mälöissä on tarjolla runsaasti haluttua omaisuutta, ja rikoksia estävät tai valvovat mekanismit 

ovat usein pienissä kaupan alan yrityksissä verraten heikkoja ja kalliiksi koettuja. Myös moti-

voituneita rikoksentekijöitä on runsaasti. Lisäksi Suomalaisiin tavarataloihin ja erikoismyymä-

löihin kohdistuu ammattimaista, ulkomailta johdettua järjestäytynyttä omaisuusrikollisuutta. 

(Keskusrikospoliisi 2008, 8-9.) 

Kauppaan kohdistuu huomattava määrä petoksia ja maksuvälinepetoksia. Kauppaan ja muihin 

palvelualoihin kohdistuvassa petosrikollisuudessa ammattimaisesti toimivien tekijöiden ja 

järjestäytyneen rikollisuuden merkitys on huomattava. (Keskusrikospoliisi 2008, 16–17.) Kan-

sainvälistenkin havaintojen mukaan henkilöstön tekemät tai henkilöstön myötävaikutuksella 

toteutetut rikokset ovat useilla aloilla yleistyneet. Yritysten palvelukseen on myös hakeuduttu 

rikollisessa tarkoituksessa, ja henkilökuntaa on kiristetty tai painostettu osallistumaan rikolli-

seen toimintaan. (Keskusrikospoliisi 2008, 5.) 

Sekä liike- että asuntomurtojen lukumäärä oli pitkään laskusuunnassa. Vuonna 2008 tehdyn 

Yritysten rikosturvallisuus 2008 -selvityksen mukaan suomalaisista yrityksistä kuudesosa (17 %) 

oli kuitenkin joutunut murron kohteeksi, suurista yrityksistä joka toinen. Murrot ovat yleisim-

piä rakennusalalla ja harvinaisimpia palvelualalla. Toimi- tai tuotantotiloihin kohdistuvan 

ilkivallan kohteeksi oli vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan joutunut kuudesosa yrityksis-

tä, suurista yrityksistä lähes puolet. (Keskusrikospoliisi 2008, 7-8.) 

Noin neljänneksessä yrityksistä on havaittu, että ulkopuolinen oli luvattomasti yrittänyt pääs-

tä yrityksen tietoverkkoon; suurista yhtiöistä lähes joka toisessa on havaittu tällainen yritys. 

(Keskusrikospoliisi 2008, 12.) Liiketilat, tuotteet sekä yritysten henkilöstö ja heidän omaisuu-

tensa voivat joutua myös mielenilmausten ja vahingontekojen kohteiksi. Useilla toimialoilla 

on havaittu järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutuminen lailliseen liiketoimintaan. Rikolliset 

ovat mukana esimerkiksi rakennus-, telakka-, siivous- ja ravintola-alan yrityksissä tai alihank-

kijoissa. Pimeän työvoiman käyttäminen kuuluu yrityksiin kohdistuvan ja niissä toteutettavan 
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rikollisuuden kasvaviin ilmiöihin. Tuoteväärennösten levittäminen lailliseen kauppaan on ny-

kypäivänä yleistynyt. (Keskusrikospoliisi 2008, 20–21.) Finanssialan keskusliiton tietojen mu-

kaan vuonna 2008 menehtyi tulipaloissa 90 ihmistä. Palo- ja vuotovahinkojen vakuutuksista 

maksetut korvausmäärät ovat olleet nousussa viime vuosina. Vesivahingot ovat rakennuskan-

nan vanhenemisen ja virheellisten rakennustekniikoiden vuoksi selvästi lisääntyneet. (Finans-

sialan keskusliitto 2009.) Kattavampi selvitys yrityksiin kohdistuvista rikos- ja vahinkoriskeistä 

on esitetty jäljempänä tässä työssä. 

Työnantajan toimia työntekijöidensä turvallisuuden parantamiseksi ohjaavat erilaiset lait, 

joista yksi tärkeimmistä on työturvallisuuslaki. Työturvallisuuslain 14 §:ssä edellytetään muun 

muassa, että työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaa-

ratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus 

huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- 

ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä 

turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien 

muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön otta-

mista. Lisäksi laissa mainitaan erikseen mm: ”työnantajan on huolehdittava, että työntekijäl-

le annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutu-

van turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi”. (Työturvallisuuslaki 

2002/738.)  

Kaikki työnantajat eivät kuitenkaan joko kykene tai halua toteuttaa edellä mainittuja työnan-

tajavelvoitteita mm. taloudellisista syistä tai muiden resurssien puuttuessa. Esimerkiksi uusi-

en työntekijöiden perehdytys turvallisuusasioihin voi jäädä vähäiseksi tai viivästyä paljonkin. 

Turvallisuuskoulutuksen lisäämistä ammatilliseen peruskoulutukseen voidaan pitää hyvin pe-

rusteltuna etenkin sellaisilla aloilla, joihin kohdistuu erilaisia rikos- ja vahinkoriskejä muita 

aloja enemmän. Suuri osa kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan työtehtävistä on juuri 

erilaisia asiakaspalvelutehtäviä, joihin kohdistuu etenkin monia rikosriskejä, vahinkoriskejä 

unohtamatta (Keskusrikospoliisi 2008). 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto koostuu 120 opintoviikosta, josta 20 

opintoviikkoa on ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia. Oman alan ammatillisia opintoja 

on yhteensä 90 opintoviikkoa. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu 10 opintoviikkoa vapaasti valit-

tavia opintoja, jotka voivat olla myös muita kuin oman ammattialan opintoja, kunhan opiske-

lijan perustiedot ja -taidot ovat riittävät kyseisiin opintoihin. (Opetushallitus 2005.) Näihin 

vapaasti valittaviin opintoihin on tarkoitus saada mukaan turvallisuus -opintojaksoja, joita 

opiskelija voi halutessaan valita ja parantaa siten tulevissa työtehtävissä tarvittavaa turvalli-

suusosaamista.  

Ensisijainen turvallisuus -opintojaksojen tarve on kaupan alan sekä hotelli – ja ravintola-alan 

perustutkintojen koulutuksessa. Tässä työssä suunniteltujen turvallisuus-opintojaksojen on 
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tarkoitus vastata syntyneeseen tarpeeseen mahdollisimman hyvin.  Opintojaksojen suunnitte-

lu- ja kehittämistyö tukeutuu Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteisiin, Koulutus-

keskus Salpauksen jo olemassa oleviin opetussuunnitelmiin sekä Koulutuskeskus Salpauksessa 

aiemmin järjestetyistä erilaisista turvallisuuskoulutuksista saatuihin kokemuksiin. 

Opintojaksojen suunnittelussa päätavoitteena on arvioida kaupan alan sekä hotelli- ja ravinto-

la-alan opiskelijoille annettavan turvallisuuskoulutuksen painopistealueet, jotta koulutuksissa 

osattaisiin painottaa juuri niitä turvallisuuden osa-alueita, joihin liittyvät kyseisillä aloilla 

todennäköisimmät riskitilanteet. Opintojakson suunnittelun pääpaino on rikos- ja vahinkoris-

keissä. Pelkästään esimerkiksi työergonomiaan ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat saavat 

tässä työssä hyvin vähän painoarvoa, koska niihin liittyviä asioita käydään oppilaille suhteelli-

sen hyvin läpi kyseisten alojen perusopintojen yhteydessä.  

Eri kirjallisuuslähteiden ja haastattelututkimuksen perusteella pyritään selvittämään mitä 

kyseisten alojen turvallisuus-opintojaksoihin tulisi sisältyä, jotta annettava turvallisuuskoulu-

tus vastaisi kyseisiin aloihin kohdistuvia turvallisuusriskejä ja sitä kautta myös alojen turvalli-

suusosaamisen tarpeita. Kokonaisuutta täydennetään pedagogisella osuudella eli määritellään 

kunkin turvallisuuden osa-alueen opettamisessa käytettävät opetusmenetelmät pääpiirteis-

sään. Tarkempi opetuksen suunnittelu tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisesti, riippuen mm. 

opetettavasta kohdejoukosta, heidän lähtötasostaan, opettajan asiantuntijuudesta sekä opin-

tojakson alussa määriteltävistä jakson oppimistavoitteista.  

5 Työssä käytetyt menetelmät 

Tämä on konstruktiivinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on luoda uusia turvallisuus -

opintojaksoja tarjottavaksi Koulutuskeskus Salpauksen kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-

alan oppilaille. Ratkaisujen tueksi on tehty lyhyt kirjallisuusselvitys yrityksiin ja niiden työn-

tekijöihin kohdistuvista riskeistä yleensä sekä erillinen kirjallisuusselvitys kaupan alaan ja 

hotelli- ja ravintola-alaan kohdistuvista riskeistä. Toisena menetelmänä työssä on käytetty 

haastattelutukimusta, jolla on kartoitettu kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan turvalli-

suudesta vastaavien henkilöiden mielipiteitä siitä, mitä sisällöllisiä osa-alueita kyseisen alan 

turvallisuus-opintojaksoissa tulisi painottaa. Lisäksi on haastateltu kahta Koulutuskeskus Sal-

pauksen kyseisten alojen kokenutta opettajaa, jotta mukaan on saatu myös alan opettajien 

näkemykset. Näin on pyritty löytämään mahdollisimman pitkälle todellisiin osaamistarpeisiin 

pohjautuvat perusteet suunniteltavien turvallisuuskoulutusten painopistealueiden valinnalle.  

Työelämälähtöinen kehittämistyö 

Työelämän kehittämistöissä opiskelijat soveltavat oppimaansa käytäntöön ja ennen kaikkea 

oppivat paljon uutta. Kehittämistyössä opitaan suunnitelmallisuutta, järjestelmällisyyttä, 

itsenäistä ajattelua ja kriittisyyttä. Lisäksi saadaan valmiuksia tiedonhankintaan ja hankitun 

tiedon arviointiin, opitaan hyödyntämään uusinta tieteellistä kirjallisuutta, tutkimuksia ja 
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muita julkaisuja sekä syvennytään kirjallisen ja suullisen ilmaisun harjoittamiseen. Tärkeitä 

opittavia taitoja ovat myös ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, rohkeus 

tarttua asioihin ja viedä ne päätökseen. Parhaimmillaan kehittäjät osaavat itsenäisesti löytää 

kehittämiskohteen, luoda siihen ratkaisun usein yhdessä toisten kanssa ja toteuttaa luodun 

ratkaisun käytännössä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 14.) 

Verkostoitumisesta on tullut entistä keskeisempi osaamisalue työelämässä. Yksilölliset ominai-

suudet sellaisenaan eivät enää yksin määrää kehitystä, vaan erityisen tärkeitä ovat sosiaali-

nen pääoma ja ihmissuhdeverkostot. Aidot työelämän kehittämishankkeet voivat antaa tärke-

ää osaamista tulevaisuuden työntekijöille. Asiantuntemuksen jakaminen ja uuden tietämyksen 

siirtäminen osaksi työyhteisöjen ja ammatillisten verkostojen toimintaa ovat keskeisimpiä 

tavoitteita työelämän kehittämistöissä. Kehittämishankkeen tuotteena voi olla tuottaa uusia 

tuotteita, palveluja, toimintamalleja tai työkulttuuria. Kehittämistyö rakentuu työelämästä 

käsin ja sen eteenpäin vieminen edellyttää kumppanuutta ja vastuullisuutta yhdessä toimimis-

ta ja tekemistä. Keskeisiä piirteitä ovat autenttisuus, kumppanuus, kokemuksellisuus ja luo-

vuus. Kokemuksellisuus on kokemusten keräämistä ja jakamista. Tutkimuksellisuudella tarkoi-

tetaan muun muassa tutkivaa ja kriittistä työotetta, tutkimukseen perustuvan tiedon sovel-

tamista ja uuden tiedon luomista tutkimuksellisin keinoin. Kehittämistyön innoittajana on 

yhdessä havaittu muutoksen tarve; halutaan muutosta, muttei vielä tiedetä varmasti mitä se 

tuottaa. (Ojasalo ym. 2009, 15–16.) 

Tutkimuksellinen kehittämistyö asettuu tieteellisen tutkimuksen ja arkiajattelun välimaas-

toon. Tieteellisessä tutkimuksessa olennaista on tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja 

niihin vastaaminen yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen. Arkiajatteluun perustuva ke-

hittäminen taas perustuu kehittäjän omiin perustelemattomiin näkemyksiin ja päätelmiin. 

Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämisyössä siten, että kehittäminen etenee järjestelmällises-

ti, analyyttisesti ja kriittisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että omat ratkaisut ja tuotettu tieto 

rakentuvat olemassa olevan tiedon päälle. Tähän kuuluu ymmärrys siitä, mitä tarkoitetaan 

teorian ja käytännön vuoropuhelulla. Kehittämistyössä tulisi näkyä kyky siirtää teoriapainot-

teista tietoa käytäntöön. (Ojasalo ym. 2009, 17–21.) 

Kehittämistyö voidaan jäsentää muutostyön prosessiksi. Ensin selvitetään kehittämishaastei-

den selvittäminen, niitä koskevien tavoitteiden asettaminen ja laaditaan suunnitelma tavoit-

teisiin pääsemiseksi. Toinen vaihe on suunnitelman toteutusvaihe. Lopuksi arvioidaan miten 

muutosprosessissa on onnistuttu. Opiskelijan kehittämistyö voi olla myös vain pieni osa orga-

nisaation muutostyön kokonaisuutta. Kehittämistyö voi silloin koskea esimerkiksi vain yhtä 

prosessin vaihetta. Lisäksi on valittava sopiva lähestymistapa kehittämistyön eteenpäin viemi-

seksi. Erilaisia lähestymistapoja ovat mm. tapaustutkimus, toimintatutkimus, konstruktiivinen 

tutkimus, innovaatioiden tutkiminen ja tuottaminen, ennakointi sekä verkostotutkimus. (Oja-

salo ym. 2009, 23, 36–40.) 
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Tutkimusmenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty tutkimusmenetelmänä konstruktiivista tutkimusta, jonka 

tavoitteena on käytännön ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio eli jokin konkreettinen 

tuotos, esimerkiksi ohje, käsikirja, malli, menetelmä tai suunnitelma. Konstruktiivisessa tut-

kimuksessa muutos kohdistuu siis johonkin konkreettiseen kohteeseen. Muutos on tärkeää 

sitoa aikaisempaan teoriaan. Tiivis vuoropuhelu käytännön ja teorian välillä on konstruktiivi-

sen tutkimuksen lähestymistavalle luonteenomainen piirre. Konstruktiivisessa tutkimuksessa 

menetelmät voivat olla kirjavia, sillä lähestymistapa ei sinänsä rajaa pois mitään menetel-

mää. (Ojasalo ym. 2009, 38, 68.) 

Kehittämistyötä tukevana menetelmänä on käytetty haastattelututkimusta. Haastattelututki-

muksia on erilaisia, mm. strukturoitu, puolistrukturoitu eli teemahaastattelu ja avoin haastat-

telu. Strukturoidussa haastattelussa on etukäteen tarkkaan suunniteltu haastattelurunko, jota 

käytetään kaikissa haastatteluissa. Teemahaastattelu sopii tilanteisiin, joissa ei täysin tunne-

ta tutkimuksen kohdetta etukäteen eikä haluta ohjata vastaajia liiaksi. Teemahaastattelussa 

haastatteluteemat on suunniteltu huolellisesti etukäteen, mutta sanamuodot, kysymysten 

järjestys ja painotukset voivat vaihdella haastattelusta toiseen. Myöhempiä haastatteluja 

voidaan tarvittaessa muokata edellisten haastattelujen mukaan, jos niissä ilmenee jotain 

mielenkiintoisia asioita, jota ei etukäteen osattu ottaa huomioon. (Ojasalo ym. 2009, 41–42.) 

Tässä työssä on käytetty haastattelumenetelmänä strukturoitua haastattelua, mutta mukana 

on myös teemahaastattelun piirteitä siltä osin, että haastatteluvaiheessa haastateltavalla oli 

mahdollista liittää vastauksiin mukaan sellaisiakin asioita, joita ei ollut mukana etukäteen 

laaditun haastattelulomakkeen kysymyksissä. Haastattelussa tehtyjä numeerisia arviointeja 

perusteltiin ja täydennettiin sanallisilla vastauksilla. Tällöin voidaan puhua sekä määrällisestä 

että laadullisesta tutkimuksesta. Haastateltujen henkilöiden kohdejoukko oli pieni, joten 

haastattelututkimuksen tuloksia voidaan pitää lähinnä kirjallisuuskatsausta täydentävänä ja 

opintojaksojen sisältöjen suunnittelua tukevana tutkimuksena. Koska haastatellut henkilöt 

valittiin tarkkaan harkiten ja he edustavat omien alojensa asiantuntijoita, voidaan otosta 

kuitenkin pitää tässä tapauksessa käyttötarkoitukseen nähden riittävänä. 

6 Suomen koulutusjärjestelmä 

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin (Kuvio 2). Yleensä vain alemman 

asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. Aikuiskoulutusta on 

tarjolla kaikilla koulutusasteilla. Koulutukselle määritellään tavoitteet kunkin koulutussekto-

rin lainsäädännössä. Lainsäädännön ohella laadunvarmistukseen kuuluvat opetussuunnitelmien 

ja näyttötutkintojen perusteet, koulutuksen järjestämis- ja toimiluvat sekä ulkoinen arviointi. 

Tärkeä osa laadunvarmistusta ovat opettajien kelpoisuutta koskevat säädökset. (Opetushalli-

tus 2010.) 
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Kuvio 2. Suomen koulutusjärjestelmä (Opetushallitus 2010) 

Opetushallituksen (2010) mukaan Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu: 

 Yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta, jota ennen lapsilla on oikeus 

osallistua vuoden kestävään esiopetukseen 

 Peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukio-

koulutus 

 Korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa  

Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla. (Opetushallitus 2010.) 

7 Ammatillinen peruskoulutus Suomessa 

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimus-

koulutuksena tai näyttötutkintona. Ammatillisena lisäkoulutuksena voi suorittaa näyttötutkin-

toina ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillista koulutusta järjestetään kahdeksalla 

koulutusalalla. Perustutkintoja on 1.1.2009 alkaen 54 ja koulutusohjelmia 118. Ammatillista 

peruskoulutusta järjestetään pääosin oppilaitoksissa, mutta ammatillisia perustutkintoja suo-

ritetaan myös oppisopimuskoulutuksena. (Opetusministeriö 2009.) 
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Ammatillista koulutusta järjestetään Opetusministeriön (2009) mukaan seuraavilla aloilla: 

 Humanistisella ja kasvatusalalla  

 Kulttuurialalla  

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla  

 Luonnontieteiden alalla  

 Tekniikan ja liikenteen alalla  

 Luonnonvara- ja ympäristöalalla  

 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla  

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla  

Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta, joka an-

taa ammattitaidon kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ammatin harjoitta-

miseen tai yrittäjäksi. Myös ylioppilaat voivat suorittaa ammatillisia tutkintoja. Heillä opiske-

luaika on keskimäärin 2 - 2,5 vuotta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa 

opiskelua ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Ammatil-

linen perustutkinto ja ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa yhtä aikaa ns. kaksoistutkin-

tona. Tällöin tutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisessa koulutuksessa ja osallistuu lisäksi 

ylioppilastutkintoon johtavaan koulutukseen. Lukiossa suoritettavia kursseja hyväksi luetaan 

ammatillisissa opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa. Ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti suo-

ritettuaan tutkinnon suorittaja saa ylioppilastutkintotodistuksen. (Opetusministeriö 2009.) 

Ammatillista koulutusta ohjaavat säädökset 

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen, opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perus-

teita sekä opetussuunnitelmaa ohjaavat valtioneuvoston kehittämissuunnitelman ohella seu-

raavat säädökset ja määräykset: laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta muutoksineen, 

laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta muutoksineen, valtioneuvoston päätös 

213/1999 tutkintojen muodostamisesta ja yhteisistä opinnoista sekä valtioneuvoston asetus A 

616/2001, Opetusministeriön asetus tutkinnoista A 513/2005, yliopistoasetus A 115/1998 ja 

ylioppilastutkintoasetus A 1000/1994, laki ja asetus ammattikorkeakouluista, asetus opetus-

toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998 sekä opetushallituksen määräykset 

ammatillisen koulutuksen tutkintokohtaisista opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perus-

teista muutoksineen. (Hätönen 2006, 8.) 

Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet 

Opetushallituksen laatimien ohjeiden mukaan ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on ko-

hottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita 

sekä edistää työllisyyttä. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammat-

titaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja, antaa valmiuksia itsenäisen ammatin 
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harjoittamiseen sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yh-

teiskunnan jäseniksi. (Hätönen 2006, 9.) 

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen tulee antaa opiskelijalle 

laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Opiskelijan tulee saada erikois-

tuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella 

siten, että hän voi tutkinnon suoritettuaan sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevis-

ta työtehtävistä muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan läpi elämän. Tulee var-

mistaa että järjestettävä koulutus vastaa työelämän ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi on erik-

seen mainittu, että opiskelijaa tulee kannustaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämi-

seen tarjoamalla hänelle monipuolisia vapaasti valittavia opintoja. (Hätönen 2006, 9.) 

Ammatillisten perustutkintojen rakentuminen 

Ammatillisten perustutkintojen rakentamisen periaatteita ovat Hätösen (2006, 11) mukaan: 

 Kaikki perustutkinnot ovat kolmivuotisia 

 Alan perustehtävien hallinta ja koulutusohjelmien mukainen erikoistuneempi osaami-

nen sekä työelämän edellyttämä ammattitaito sisältyvät opintojen tavoitteisiin 

 Koulutuksen myötä syntyy jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että 

yliopistoon  

 Tutkintonimikkeet ovat tutkinto- tai koulutusohjelmakohtaisia. Tutkinnon, koulutus-

ohjelmat ja tutkintonimikkeet ovat sitovia. Koulutuksen järjestäjä ei voi poiketa niis-

tä ilman opetusministeriön lupaa  

 Kaikkien tutkintojen ammatillisiin opintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työs-

säoppimista 

 Opiskelijan ammatillista osaamista tulee arvioida muun arvioinnin ohella myös am-

mattiosaamisen näyttöjen perusteella 

 Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen tarjonnasta opetusministeriön koulutuk-

sen järjestämisluvan pohjalta 

Ammatillisten perustutkintojen sisältö ja laajuus 

Ammatillisia perustutkinnon laajuus on yhteensä 120 opintoviikkoa, josta ammatillisia opinto-

ja on 90 opintoviikkoa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 opinto-

viikkoa ammattialasta riippuen. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ammatillisista opin-

noista, 90 opintoviikosta voidaan osoittaa 10 opintoviikkoa ja joissakin tutkinnoissa yli 10 

opintoviikkoa muihin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Taulukko 1). Nämä ammatilli-

siin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset opinnot voivat olla ammatillisia opintoja syventäviä 

tai laajentavia opintoja, yhteisiä opintoja tai lukio-opintoja. (Hätönen 2006.) Tässä opinnäy-

tetyössä suunnitellut turvallisuus -opintojaksot kuuluvat ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon 

osiin tai vaihtoehtoisesti vapaasti valittaviin opintoihin.  
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Taulukko 1. Ammatillisten perustutkintojen sisältö ja laajuus (Opetushallitus 2009). 

 

Lisäksi ammatilliseen perustutkintoon kuuluu 20 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä 

yhteisiä opintoja eli niin sanottuja yleisiä aineita, kuten äidinkieli, kielet, matematiikka jne. 

Niistä neljä opintoviikkoa on valinnaisia opintoja. Ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyy 

myös opinnäytetyön laatiminen, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. (Hätönen 2006.) 

8 IHMISKÄSITYS JA OPPIMISKÄSITYKSET 

Ihmiskäsitys on kasvatuksen ja opetuksen perusta. Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan käsitystä 

ihmisestä; millainen ihminen on ja mitkä tekijät ohjaavat hänen toimintaansa. Erilaiset nä-

kemykset opetuksesta ja oppimisesta perustuvat kasvatustieteen ihmiskäsitykseen ja – ku-

vaan. Kasvatustieteen näkemykset siitä, miten ihminen oppii ja millaiset opetusmenetelmät 

ovat tarkoituksenmukaisia, ovat ajan kuluessa muuttuneet ja monipuolistuneet. Koulutuskes-

kus Salpauksessa opetuksen ja opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on näkemys, että jokai-

nen ihminen on arvokas ja ainutkertainen. Jokaisella on oikeus opiskella ja kehittyä ammatil-

lisesti elämäntilanne, persoonallisuus ja muut lähtökohdat huomioiden. Opiskelijoilla ja hen-

kilökunnalla on oikeus Salpauksen arvojen mukaiseen vuorovaikutukseen kaikilla tasoilla. 

(Opetussuunnitelman yhteinen osa 2009, 23.) 

Oppimiskäsitykset luovat perustan oman pedagogisen ajattelun ja käyttöteorian kehittämi-

seen. Käyttöteoria on laaja ja systemaattinen opetusta koskeva opettajan henkilökohtainen 

teoria, joka luo puitteet käytännön toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. (Hannula & 

Niskanen 2004.)  
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Behavioristinen oppimiskäsitys 

Behavioristinen oppimiskäsitys on vanha ja perinteinen. Lähtökohtana on että, tieto on luon-

teeltaan objektiivista ja staattista. Hyvällä opetuksella on mahdollista tehokkaasti siirtää 

tieto opettajalta opiskelijalle. Oppimistapahtumassa opiskelijalle annetaan ärsyke, opiskelija 

reagoi ärsykkeeseen, ja saa palautteen reaktiostaan. Oppiminen tapahtuu, kun ärsykkeen ja 

vastineen välille muodostuu yhteys. Oppimistilanne suunnitellaan etukäteen mahdollisimman 

täsmällisesti. Opettaja määrittelee tiedot, jotka opiskelijan pitäisi oppia ja tavoitteen, johon 

opiskelijan tulee pyrkiä. Opetettava aines pilkotaan pieniin palasiin, vähitellen vaikeutuviin 

osiin, jolloin opiskelijan olisi helpompi omaksua aines. Jokaiselle osalle määritetään oppimis-

tavoite, joka opiskelijan pitäisi saavuttaa. Tavoitteen saavuttamista kontrolloidaan kokeilla ja 

testeillä. (Vuorinen 2001.) 

Behaviorismia on kritisoitu siitä, että opiskelija oppii käsitteet ja teoriat muistettavina fak-

toina tai irrallisina toimintakaavioina, eikä ymmärrä käsitteiden sisältöä. Opittu aines on irral-

lista ja soveltamiskelvotonta tietoa. Usein opiskelija opiskelee vain oppimistehtävän suorit-

tamiseksi tai arvosanan saamiseksi, ei oppiakseen opetetun asian. Ihmistä tarkastellaan ulkoi-

sen käyttäytymisen pohjalta eikä oteta huomioon ajattelun ja oppimisen monimutkaisuutta. 

(Vuorinen 2001.) 

Kognitiivinen oppimiskäsitys 

Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on mielessä olevien tietorakenteiden luo-

mista ja uudelleenjärjestelyä. Tiedon käsittely on kolmivaiheista: ensin tieto tulee havainto-

na aistimuistiin, sieltä se siirretään lyhytkestoiseen muistiin käsittelyä varten, ja lopuksi tieto 

siirretään pitkäkestoiseen muistiin. Asioiden merkitykset ja suhteet ovat tärkeitä. Uusi tieto 

liitetään aiemman tiedon kanssa verkostoksi. Irrallisten faktojen sijaan korostuu ongelmien 

ratkaiseminen, suunnitelmien ja teorioiden luominen ja kehittely. (Vuorinen 2001.) 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys tulee esille kognitiivisessa oppimiskäsityksessä. Opiske-

lijoilla on erilaisia kokemuksia ja tietoja, jotka rikastuttavat oppimistilannetta. Opiskelijat 

saavuttavat yhdessä työskennellen laajemman ymmärryksen kuin itsenäisesti työskennellen. 

Ihminen ei pysty testaamaan useaa monimutkaista hypoteesia yhtä aikaa, mutta ryhmätyös-

kentelyssä tällainen on mahdollista. Toisilta opiskelijoilta saatu palaute antaa uusia näkökul-

mia omien teorioiden kehittämiseen. Ajattelu ja oppiminen ovat myös tilannesidonnaista eli 

ihmisen on helpointa käyttää oppimaansa tietoa samanlaisessa tilanteessa kuin missä tieto 

opittiin. (Vuorinen 2001.)  

Humanistinen oppimiskäsitys 

Humanistisessa oppimiskäsityksessä tärkeimpänä nähdään oppijan kehittyminen kokonaisval-

taiseksi ja eheäksi ihmiseksi. Oppimista ohjaavat oppijan omat motiivit. Opettajan tehtävänä 

on luoda suotuisia oppimistilanteita sekä auttaa, tukea ja ohjata tarvittaessa oppimista ja 
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ihmisenä kasvamista. (Patrikainen 1999.) Humanistinen oppimisteoria pohjaa fenomenologi-

seen filosofiaan. Ihminen on sen mukaan aktiivinen toimija ja hänellä on oppimisestaan sekä 

vastuu että vapaus. Ihmisellä on teorian mukaan luontainen itsensä toteuttamisen tarve ja 

siten opettajan rooli on eräänlainen sivustaseuraajan ja auttajan rooli. Tässä roolissa opettaja 

asettaa oppilaille ainoastaan välttämättömät rajat ja suunnat. Opetuksessa korostetaan yksi-

lön omaa ainutlaatuista arvoa ja pyritään kunkin oppilaan kasvattamiseen persoonana. Siihen 

nähdään keinoina yksilölliset tavoitteet ja yksilöllinen arviointi. Arvioinnissa pyritään myös 

välttämään mahdollisuuksien mukaan muihin vertaamista ja siirtymään oppilaiden itsearvioin-

tiin. Opetuksen tavoitteena on oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvattaminen ja muisti-

tietoa pidetään vain kasvattamisen välineenä (Tuomola & Maijanen 1999.) Oheisessa kuvassa 

(Kuvio 3) hahmotetaan oppimiskäsitysten teoreettiset lähtökohdat kokonaisuutena. 

 

Kuvio 3. Oppimiskäsitykset (Hannula & Niskanen 2004). 

Konstruktiivinen oppimiskäsitys 

Konstruktiivinen oppimiskäsitys on samaa mieltä kuin kognitiivinen oppimiskäsitys siitä, että 

oppiminen on mielen tietoverkoston rakentamista. Konstruktiivinen käsitys korostaa oppijan 

omaa aktiivisuutta oppimisprosessissa. Oppimisen tarve syntyy opiskelijasta, hänen tietojensa 

puutteista ja aukoista. Opiskelija asettaa itse omat oppimistavoitteensa ja häntä motivoivat 
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oppimiselle asetetut päämäärät. Vastuu oppimisesta siirtyy enemmän opiskelijalle, opettajan 

rooli on toimia johdattelijana, tukijana ja neuvonantajana. Tieto luodaan kokemuksista, jo-

ten oppimisympäristön pitää olla realistinen. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan tieto 

on subjektiivista, sillä jokainen oppija luo oman tulkintansa opittavasta asiasta. Syntyvään 

tulkintaan vaikuttavat aiemmat kokemukset, tiedot ja uskomukset. Oleellista oppimistapah-

tumassa on myös omien oppimiskokemusten tulkinta ja pohtiminen. Koska oppiminen on hen-

kilökohtainen tulkinta maailmasta, oppimistuloksia on mahdotonta mitata objektiivisesti. 

(Vuorinen 2001.) 

Myös Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan konstruktiivi-

nen oppimiskäsitys, joka on käytössä oppilaitoksessa. Sen mukaan konstruktivismissa on kyse 

tiedon uudelleen rakentamisesta aikaisempaa kokemus- ja tietopohjaa hyödyntäen. Keskeise-

nä ajatuksena on, että tieto ei vaan siirry, vaan oppija rakentaa eli konstruoi tiedon itse uu-

delleen omiin kokemuksiinsa perustuen. (Opetussuunnitelman yhteinen osa 2009.) 

9 OPETUKSEN SUUNNITTELU JA OPETUSMENETELMÄT 

Peltosen (1985) mukaan opetuksen suunnittelussa on otettava huomioon opetettavan asian 

tavoitteet ja oppisisältö, opiskelijoiden aiemmat tiedot ja taidot asiasta, käytettävissä oleva 

aika ja paikka sekä koulutusmenetelmät (Kuvio 4). Opetuksen tavoitemäärittelyä ja oppi-

misympäristön suunnittelua voikin lähestyä esim. seuraavilla kysymyksillä: Keitä osallistujat 

ovat? Mihin he tähtäävät tällä koulutuksella? Mitä heidän pitää oppia? Mitä he tietävät aihees-

ta entuudestaan? (Peltonen 1985.) 

 

Kuvio 4. Opetuksen suunnitteluprosessi (Peltonen 1985) 

Kokonaisuuden hahmottaminen 

Yleensä opettajan ensimmäinen askel opetuksen suunnittelussa on selvittää, mitä opetuksesta 

on etukäteen säädetty tai sovittu. Opetussuunnitelma on se yleinen kehys, jonka pohjalta 

yksittäinen opettaja tai opettajatiimi ryhtyy suunnittelemaan opetustaan. Monessa tapaukses-
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sa koulutuksen järjestäjä antaa opettajalle myös valmiin aikataulun. Jos koulutuksen järjestä-

jällä ei ole opetussuunnitelmaa, opettajan tulee selvittää mitä koulutuksen tilaaja tai järjes-

täjä siltä odottaa. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä yksityiskohtaisempi suunnitelma. Jois-

sakin tapauksissa opettajan ensimmäisenä tehtävänä on luoda kurssin tavoitteet, sisältö ja 

rakenne alusta pitäen. Opettajan on yleensä konkretisoitava opetussuunnitelmaa ja pohditta-

va mitä se tarkoittaa hänen vastuullaan olevassa kokonaisuudessa. Pohdinnan apuna tulisi olla 

ainakin yleinen kuva tulevista opiskelijoista, heidän taustastaan ja opiskeluhistoriastaan (Ku-

vio 5). Esimerkiksi ryhmää jo opettaneita opettajia voidaan konsultoida taustojen selvittämi-

seksi. Opiskelijoiden tausta tarkentuu siinä yhteydessä kun opettaja suunnittelee opetusta 

yhdessä oppilaiden kanssa. (Pruuki 2008, 32–33.) 

 

Kuvio 5. Oppimisprosessin suunnittelun lähtökohdat (Silander & Koli 2003, 26) 

Tavoitteiden asettaminen 

Opetustavoitteiden tarkoituksena on ohjata opiskelua opittavan asiakokonaisuuden rakentee-

seen ja oleellisimpiin tekijöihin. Näitä ovat asian yleiset periaatteet ja alkuideat. Tavoitteita 

pohdittaessa on hyvä miettiä opetettavien asioiden kokonaisuutta. Tavoitteita määriteltäessä 

täytyy tehdä sisällöllisiä rajanvetoja. Hyvä koulutus muodostaa sisällöllisesti ehjän kokonai-

suuden. Parhaimmillaan tavoitteilla ohjataan koulutettavaa kytkemään oppimansa asia laa-

jempiin asiakokonaisuuksiin. Oppimista ohjataan suuntaamaan oleellisimpiin tekijöihin ja 

keskeisiin periaatteisiin. (Engeström 1996.)  

Tavoitteet ilmaisevat sen, mihin opetuksella ja opiskelulla pyritään. Tavoitteet on yleensä 

ilmaistu opetussuunnitelmassa, mutta niiden täsmentäminen on opettajan ja opiskelijoiden 

yhteinen tehtävä. Mikäli opettajia on useita, on syytä sopia yhdessä tavoitteista, jotta oppi-

mista osataan viedä riittävän samaan suuntaan. Myös opiskelijalla on oikeus tietää, minkälai-

sia tavoitteita kouluttava organisaatio tai opettaja on asettanut ja opiskelijan on merkityksel-

listä osallistua tavoitteiden asetteluun. Tavoitteellisuus edistää opiskelijan oppimistulosten 

saavuttamista ja kehittää hänen taitojaan ohjata omaa oppimistaan. Tavoitteiden asettami-

nen voidaan aloittaa luontevasti opiskelijan odotusten kartoittamisesta. Opiskelijan tavoittei-

ta voidaan tarkentaa siinä vaiheessa kun on syntynyt tarkempi kuva opetuksen luonteesta ja 

sisällöstä. Asetettujen tavoitteiden lisäksi opetuksen sisältöön vaikuttavat opettajan ja opis-
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kelijan niin sanotut piilotavoitteet, joita ei yleensä ilmaista ääneen. Tavoitteita määriteltäes-

sä voidaan kiinnittää huomiota joko oppimisen lopputulokseen tai itse opiskelu- ja oppimis-

prosessiin, jolloin puhutaan pääkäyttäytymistavoitteista ja prosessitavoitteista. Ensimmäises-

sä ilmaistaan se oppiminen, joka opiskelijalla on tietyn työskentelyn, jakson tai koulutuksen 

päätyttyä ja prosessitavoitteet taas antavat konkreettisempia viitteitä siitä, mitä opetuksessa 

tulee tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Pruuki 2008, 34–36.) 

Orientaatioperusta 

Engeströmin (1996) mukaan opettajan tehtävä on laatia orientaatioperusta eli kehikko, jonka 

avulla oppija tulkitsee ja jäsentää opittavaa. Orientaatioperusta kuvaa opittavat asiat ja nii-

den väliset suhteet, yleiset toimintaperiaatteet ja syy-seuraus – suhteet. Orientaatioperusta 

voi olla pelkistetty kaavio tai mallipiirros, jota täydennetään keskustellen. Se voi olla myös 

kysymyssarja tai suoritusohje. Orientaatioperusta voidaan tehdä koko koulutukselle tai kulle-

kin aihealueelle erikseen. Parhaimmillaan opettaja aktivoi oppijansa muodostamaan itse 

orientaatioperustan pyytämällä esimerkiksi vastausta esitettyyn ongelmaan. Orientaatioperus-

taa täydennetään oppimisen edistyessä ja se voi toimia myös itsearvioinnin välineenä. Pruukin 

(2008, 51) mukaan orientaatiovaiheessa opettajan tulee käyttää työtapoja, jotka auttavat 

opiskelijaa palauttamaan mieleensä aikaisempaa tietoa, kokemuksia ja käsityksiä opiskelta-

vasta asiasta tai ilmiöstä. Opiskelijat saavat tätä kautta tärkeitä virikkeitä, mutta myös opet-

taja saa paremman käsityksen siitä mihin suuntaan opetuksessa on syytä edetä. Opetuksen 

aloittaminen aiemmin opitusta kohottaa yleensä myös oppimismotivaatioita. 

Opetussisällön valinta ja jaottelu 

Opetussisällön valintakriteereitä ovat sisällön sopiva määrä ja vaikeustaso. Opettajan on pää-

tettävä opetussuunnitelman valossa, mikä on jakso kannalta keskeistä sisältöä, mikä on vä-

hemmän tärkeää ja minkä voi jättää opiskelijan oman harrastuneisuuden varaan. Sisällön 

tulisi olla mahdollisimman merkityksellistä sekä opittavan asian tai ilmiön että opiskelijan 

tilanteen kannalta. (Pruuki 2008, 41–42.) Tiedon määrä ei ole tärkeä, vaan sen laatu. Tarvi-

taan tietoa, joka on itsenäisen ajattelun ja luovan toiminnan perusta ja väline, ei niiden este. 

(Engeström 1996, 102.) 

Sisällön valinnassa voidaan käyttää apuna ydinainesanalyysiä, jossa opiskeltavat tiedot ja 

taidot jaotellaan kolmeen ryhmään, joita ovat ydinaines, täydentävä aines ja erityisaines. 

Ydinaines sisältää ne välttämättömät ja keskeiset asiat, jotka kaikkien opiskelijoiden tulee 

hallita ja johon valtaosa opiskeluun varatusta ajasta käytetään. Täydentävä aines on ydinai-

nekseen liittyviä yksityiskohtia ja laajennuksia, joihin opetuksessa voidaan viitata, mutta joita 

ei painoteta. Erityisaines on ydinaineksen ja täydentävän aineksen ylittävää ainesta, joka jää 

yleensä opiskelijan oman harrastuneisuuden varaan. Opettajan suorittama opetuksen sisällön 

ennakkopohdinta ei kuitenkaan riitä. Opettajan on oltava avoin opiskelijoiden näkemyksille, 

sillä heillä on yleensä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ja ajatuksia, jotka on tärkeää ottaa poh-
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dittavaksi. Konstruktiivisuus edellyttää, että opetuksessa lähdetään liikkeelle opiskelijan ky-

symyksistä, aikaisemmasta tiedosta ja kokemuksista. (Pruuki 2008, 42.) 

Opetuksen sisällön rakentumista seuraa opetuksen juonen rakentaminen asiasisällöstä. Tämä 

tarkoittaa, että oppiaines muodostaa loogisen kokonaisuuden eikä ole sirpaleinen. Juoni voi 

rakentua ajalliselle jatkumolle historiasta nykypäivään tai toisinpäin. Sisällöllisesti taas voi-

daan edetä yksityiskohdista kokonaisuuden hahmottamiseen tai päinvastoin. (Pruuki 2008, 

43.) Engeströmin (1996, 115) mukaan opetuksen etenemisjärjestystä mietittäessä hyvä sääntö 

on edetä "yksinkertaisesta monimutkaiseen, tutusta tuntemattomaan, havainnollisesta käsit-

teelliseen, yksittäistapauksesta yleistyksiin ja periaatteisiin". Tätä kutsutaan deduktiiviseksi 

lähestymistavaksi. 

Oppimisen ohjaus ja tukeminen sekä opiskelijan motivointi 

Oppimisen ohjauksella ymmärretään laajasti kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan edistää op-

pimista. Ohjauksessa on tärkeää aktivoida oppijaa ja saada hänet käyttämään ja tuottamaan 

metakognitiivisia prosesseja ja itse ohjaamaan omaa toimintaansa. (Silander & Koli 2003, 80.) 

Karkeasti jaotellen oppimisen ohjaaminen ja tuki voi olla fyysistä, psykologista ja sosiaalista. 

Miellyttävällä fyysisellä ympäristöllä hyvine akustiikkoineen ja ergonomisine työskentelytiloi-

neen edesautetaan positiivisen oppimisilmapiirin syntymistä. Jos rakenteet eivät anna myö-

ten, voi pienilläkin muutoksilla, esim. tuolien ja pöytien sijoittelulla myötävaikuttaa luotta-

muksellisen ja tasa-arvoisen vuorovaikutusfoorumin kehittymiseen. Opetuksen sisällölliset 

elementit tieto- ja taitoaineksineen, oppimateriaaleineen sekä käytettävine opetusmenetel-

mineen ja -välineineen ovat perinteisesti kuuluneet opettajan keskeiseen didaktiseen ammat-

titaitoon. Pääpaino on monesti ollut valmiiksi jäsennetyn ja rajatun tietoaineksen välittämi-

sessä opiskelijoiden tietoisuuteen. Oppimisprosessin eteneminen on kuitenkin huomattavan 

monisyinen tapahtumaketju, josta tietoaines muodostaa vain osan. Psykologinen tuki kattaa 

koko oppimisprosessin ja edellyttää opettajalta laaja-alaista didaktista ajattelu- ja toiminta-

kykyä. Sosiaalinen tuki voi olla yhtä hyvin opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta kuin 

kanssakäymistä opettajien ja/tai ohjaajien kanssa. (Tampereen yliopisto 2005.) 

Opiskelijan motivoitumisen edellytyksenä on opiskelijoiden lähtötason ja nykyisen osaamisen 

huomioon ottamista. Motivoivassa oppimisessa on tärkeää: suunnitella sisältö kiinnostavaksi, 

mielenkiinnon herättäminen kurssin sisällön kautta, kytkeä opetettava asia jatkuvasti käytän-

töön, antaa opiskelijalle mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön, antaa opiskelijalle pa-

lautetta mahdollisimman usein sekä olla itse motivoitunut asian opettamiseen. (Virtanen & 

Knuuttila 2001, 14.) 

Oppimistyylit ja -strategiat 

Myös opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit ja – strategiat on syytä ottaa huomioon opetuksen 

suunnittelussa. Tuomolan ja Maijasen (1999) mukaan oppimistyyliä voidaan luonnehtia tavak-
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si, jolla oppilas käyttää henkistä kapasiteettiaan. Oppimistyyli on osittain älykkyydestä riip-

pumaton. Oppimistyyliä voidaan siis luonnehtia spontaanisuudella, jolla tehtävää ja tilannetta 

käsitellään. Visuaalis-verbaalisen tyylin omaavat ihmiset oppivat parhaiten luettavaa visuaa-

lista informaatiota. Luokkahuoneissa heille sopivat parhaiten visuaaliset esitysvälineet kuten 

musta taulu tai PowerPoint -esitykset. He hankkivat tietoa kirjoista ja tekevät muistiin-

panoja. Visuaalis-nonverbaalisen tyylin omaavat ihmiset oppivat parhaiten, jos informaatio 

esitetään visuaalisesti ja kuvallisessa muodossa. Luokkahuoneissa heille sopii parhaiten ope-

tus, joka tapahtuu sellaisilla materiaaleilla kuten filmit, videot, kartat ja kaaviot. Auditiivis-

verbaalisen tyylin ihminen oppii parhaiten, kun informaatio esitetään "ääneen". Luokkahuo-

neissa he kuuntelevat mielellään luentoa ja osallistuvat ryhmäkeskusteluihin. Kosketus-

lihasaistimus tyylin ihmiset oppivat parhaiten, kun saavat tehdä jotain "käsillään". Luokkahuo-

neessa he oppivat uudet materiaalit parhaiten, kun saavat kosketella ja kokeilla materiaaleja. 

He oppivat parhaiten fyysisesti aktiivisissa oppimistilanteissa. (Tuomola & Maijanen 1999.)   

Pruuki (2008, 26) jaottelee oppimistyylit hieman eri tavalla. Hänen mukaansa voidaan erottaa 

suuntautumaton, toistamissuuntautunut, merkityssuuntautunut ja soveltamissuuntautunut 

tyyli. Suuntautumattomalle oppimistyylille on ominaista, että opiskelija ei pysty erottamaan 

olennaista epäolennaisesta eikä pysty muodostamaan kokonaiskuvaa. Toistamisorientoituneet 

pyrkivät opettelemaan keskeiset asiat ulkoa. Merkitysorientoitunut opiskelija keskittyy asioi-

hin, jotka hän itse kokee tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Soveltamissuuntautunut opiskelija kiin-

nittää huomiota asioihin, joilla hän näkee yhteyden käytännön elämään eli pyrkii soveltamaan 

tietoa käytäntöön. 

Pruukin (2008, 25.) mukaan oppimisstrategialla tarkoitetaan sitä tapaa tai keinoa, jolla yksilö 

suorittaa tietyn oppimistehtävän tai kokonaisuuden. Oppimisstrategiat on jaettu perinteisesti 

pintasuuntautuneeseen ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Pintasuuntautunut opiskelija 

kiinnittää huomiota asian tai ilmiön pinnallisiin ominaisuuksiin ja pyrkii muistamaan ne sellai-

senaan. Syväsuuntautunut opiskelija pyrkii ymmärtämään kokonaisuuden ja olennaisen sisäl-

lön sekä merkityksen. Hän pyrkii tietojen soveltamiseen, vertailuun ja analysointiin, jolloin 

uusi tieto suhteutetaan aikaisempaan tietoon. Opettaja voi tukea opiskelijan syväsuuntautu-

neisuutta edistämällä avointa vuorovaikutusta sekä ohjaamalla opiskelijoita tarkastelemaan 

opiskelumateriaalista pääasioita ja pohtimaan sovellusmahdollisuuksia. Yksittäisten asioiden 

muistamista ei tällöin edellytetä. 

Oppimistilanteet 

Oppimistilannetta voi luonnehtia siten, että siihen liittyy aina jokin tietty oppimisen kannalta 

keskeinen teema, oppimisen tavoitteet, oppimistehtävät, oppimisessa käytettävät tietoläh-

teet, mahdolliset oppimisaihiot, annettava ohjaus sekä lopuksi arviointi. Yksittäinen oppimis-

tilanne suunnitellaan tiettyyn oppimisprosessin vaiheeseen laajuudeltaan ja vaatimuksiltaan 



 

 

23 

 

 

optimaaliseksi, ottaen huomioon oppijat ja heidän aikaisempi tietämyksensä ja osaamisensa. 

(Silander & Koli 2003, 27.)  

Oheisen kuvan (Kuvio 6) mukaan oppimistilanne voi sisältää pelkkää opetusta tai oppimisteh-

täviä tai yhtä lailla oppimistilanteeseen voi liittyä sekä opetusta, erilaisia oppimistehtäviä 

että erillistä ohjausta. Useat oppimistilanteet ja niiden yhteydessä käytettävät erilaiset op-

pimismenetelmät ovat osa oppimisprosessia, jonka kautta oppija etenee kohti tavoitteeksi 

asetettua osaamisen tasoa. 

 

Kuvio 6. Oppimistilanteiden suunnittelu oppimisprosessissa (Silander & Koli 2003) 

Opetusmenetelmät 

Mikään opetusmenetelmä itsessään ei ole hyvä tai huono. Toiset sopivat paremmin ja toiset 

taas huonommin tavoitteiden saavuttamiseen ja erilaisiin tilanteisiin. Opetusmenetelmien 

valinnassa täytyy ottaa huomioon oppijat ja heidän käsityksensä hyvästä oppimisesta, aihe 

jota opiskellaan, ympäristö jossa opiskellaan sekä kouluttaja joka ohjaa oppimista. Tärkeim-

pänä kriteerinä opetusmenetelmien valinnassa tulisi kuitenkin olla koulutuksen tavoitteet eli 

se, millaiseen oppimiseen koulutuksella pyritään. Opetusmenetelmien hyvyyteen ja huonou-

teen vaikuttaa myös se, miten niitä sovelletaan ja millaisia painotuksia ne saavat ohjaajan 

otteessa. (Kupias 2005, 27.) Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat: opiskelijan taso, tot-

tumukset ja motivaatio, opettajan valmiudet sekä kokeilunhalu ja kokemus erilaisista ope-
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tusmuodoista, opetettava aihe sekä kurssin sisältö ja tavoitteet, eri opetusmenetelmien käyt-

tömahdollisuudet sekä menetelmien vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus. (Virtanen & 

Knuuttila 2001, 11.)  

Opettajakouluttaja Pirinen on kuvannut havainnollisesti opetusmenetelmiä ja niiden valintaan 

vaikuttavia tekijöitä oheisessa kuvassa (Kuvio 7). Kuvan mukaan opetusmenetelmän valintaan 

vaikuttavat opiskelijaryhmä ja sen koko, opetettava aihe ja sen tavoitteet, resurssit ja opis-

keluympäristö, käytettävissä oleva opiskeluaika, käytettävä arviointitapa sekä opettaja ja 

hänen ihmis- ja oppimiskäsityksensä. Tältä pohjalta on päätettävä tapauskohtaisesti, olisiko 

kyseisessä opetustilanteessa parasta käyttää opettajajohtoisia, yhteistoiminnallisia, ajattelu-

taitoihin perustuvia vai ongelmanratkaisuun perustuvia menetelmiä tai mahdollisesti useam-

pia edellä mainituista opetusmenetelmäryhmistä. 

 

Kuvio 7. Opetusmenetelmien valintaan vaikuttavia tekijöitä (Pirinen 2006). 

Engeströmin (1996, 120–130) mukaan ulkoista viestintää keskeisempää opetusmenetelmissä on 

oppijan sisäinen työ: palveleeko menetelmä motivointia, orientointia, aiemmin opitun mie-

leen palauttamista, uuden tiedon välittämistä, systematisointia, harjoittelua, soveltamista, 

kontrolloimista vai vaikkapa kertaamista. Vuorisen (2001, 50–53) mukaan monipuolinen ope-

tusmenetelmien käyttö edistää oppimisprosessia, koska oppimisprosessi käyttää hyödyksi eri 

oppimistyyleihin sisältyvää oppijan sisäistä energiaa ja vaihteleva käyttö lisää usein vuorovai-

kutusta sekä opettajan ja oppilaiden välillä että oppilaiden kesken. 

Erilaisten opetusmenetelmien kirjo on suuri. Erilaisia opetusmenetelmiä on listattu muun 

muassa Mykrän ja Hätösen (2008, 19–34) kirjassa Opas opetusmenetelmistä, jonka mukaan 



 

 

25 

 

 

kouluttajalähtöisiä opetusmenetelmiä ovat luentojen lisäksi kokonaisuuden hahmottaminen, 

kysymykset oppimisen edistämisessä ja opetuskeskustelu. Itsenäisen työskentelyn menetelmi-

nä mainitaan kirjoittamalla oppiminen ja oppimispäiväkirja (Mykrä & Hätönen 2008, 70–75).  

Ryhmissä työskentelyn menetelmiä ovat Mykrän ja Hätösen (2008, 35–68) mukaan: 

 Porinaryhmät 

 Kumuloituva ryhmä 

 Reflektiivinen ryhmätyö 

 Aivoriihi 

 Väittely 

 Roolipeli 

 Tapaus- eli case -opetus 

 Näyttelykävely  

Kupias (2005, 27–119) on listannut kirjassaan Oppia opetusmenetelmistä pääosin samoja me-

netelmiä kuin Mykrä ja Hätönenkin, mutta lisäksi hän on maininnut ainakin aktivoivan luen-

non, aktivoivan kyselyn ja oppimistehtävät. Hyppönen (2006, 5-14) on listannut edellä mainit-

tujen menetelmien lisäksi Teknillisen korkeakoulun opetusmenetelmämateriaalissaan eri me-

netelmiä seuraavasti: 

 Opetuskävely 

 Askel askeleelta keskustelu 

 Kalamalja 

 Cros-over groups 

 Yksilöllinen työskentely 

 Aktivoivat kirjoitustehtävät 

 Kyselevä opetus 

 Oheislukemistot 

 Käsitekartat 

 Porinaryhmä 

 Opetuskeskustelu 

 Tietopohjainen kokoaminen 

 Alkukoe 

 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

 Symposium 

 Paneelikeskustelu 

 Ryhmätyö 

 Ongelmaperustainen oppiminen 

 Projektityöskentely 
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 Pelit 

 Muistitekniikat opetuksessa 

 Argumentointi – väittely 

 Luova työ 

 Draamapedagogiikka 

 Osallistujat opettavat toisiaan 

 Yhteenvedot  

Vuorisen (2001) kirjassa Tuhat tapaa opettaa on mainittu muutamia opetusmenetelmiä edellä 

mainittujen lisäksi, esimerkiksi: lukeminen, tarinan kerronta, haastattelu sekä ongelmanrat-

kaisutehtävät. Lisäksi Vuorinen on nostanut esille kuvien ja elokuvien sekä piirtämisen, maa-

laamisen ja musiikin käytön opetusmenetelminä. Tutustumiskäynnit eri kohteisiin on mainittu 

yhtenä menetelmänä. Myös Pruukin (2008) kirjasta Ilo opettaa löytyy hyvä kokoelma erilaisia 

opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmät voidaan jaotella myös niiden vaativuuden mukaan 

sekä sen mukaan, painotetaanko menetelmässä enemmän yksilö- vai ryhmätyöskentelyä. Ky-

seistä jaottelua on havainnollistettu oheisessa kuvassa (Kuvio 8).  

 

Kuvio 8. Opetusmenetelmien jaottelua (Teknillinen korkeakoulu 2009). 

Hyvin valittu opetusmenetelmä lisää opiskelumotivaatiota sekä antaa opettajalle ja opiskeli-

jalle palautetta omasta suorituksesta. Hyvällä opetusmenetelmällä opetetaan sisällön lisäksi 

myös kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, tiedon käsittelyä ja muokkaamista sekä 

lukemis- ja keskustelutaitoja. (Virtanen & Knuuttila 2001, 11–12.) 
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Opetustyyli ja opettajan asiantuntijuus 

Opetus muodostuu sekä käytetyistä opetusmenetelmistä että opetustyylistä. Opetustyyli vai-

kuttaa opiskelijoiden opiskelumotivaatioon sekä saavutetun oppimisen laatuun ja muotoon 

vähintään yhtä voimakkaasti kuin käytetty opetusmenetelmä. Opetusmenetelmät viittaavat 

opettajan käyttämiin tekniikoihin. Opetustyyli sen sijaan kuvaa opettajan tapaa ilmaista itse-

ään opetuksen aikana. Se liittyy keskeisesti opettajan identiteettiin, persoonaan ja luontee-

seen. Eri opettajat voivat käyttää samoja opetusmenetelmiä samojen asiasisältöjen opettami-

seen, mutta opettavat kuitenkin eri tavalla. Eri opettajat tukevatkin erilaista opiskelua ja 

ohjaavat opiskelijoita erilaisiin oppimisprosesseihin. Pelkkien opetusmenetelmien tarkastelu 

johtaa helposti opetuksen yhdenmukaistamiseen. Kiinnitettäessä huomio opetusmenetelmien 

ohella opetustyyliin, huomioidaan myös opettajan ja opetustilanteiden yksilöllisyys. Opetus-

menetelmä ei vielä tee hyvää opetusta, vaan siihen vaikuttaa keskeisesti myös opettajan 

identiteetti. (Jarvis 2002, Hyppönen & Linden 2009, 12.) 

Opettajan asiantuntijuus ei edellytä, että hän tietäisi ja muistaisi kaiken opetettavasta asias-

ta. Asiantuntijuus merkitsee ennen kaikkea kokonaisuuksien ymmärtämistä ja kykyä hakea 

tietoa eri lähteistä. Opettajan tulee kuitenkin hallita alaa selvästi enemmän kuin hän opetuk-

sessaan tarvitsee. Opettaminen ei edellytä pelkästään oman ammattialan tuntemusta, vaan 

myös kohtuullinen yleissivistys on opettajalle suureksi hyödyksi. (Pruuki 2008, 44.) 

Opetusmateriaalit 

Opiskelussa käytetään yleensä oppimateriaalia, jonka opettaja suunnittelee ja valmistaa. 

Käytössä voi olla oppikirja, jonka saatavuus on hyvä varmistaa etukäteen, ellei koulutuksen 

järjestäjä tarjoa sitä opiskelijoille. (Pruuki 2008, 61.) Oppimateriaalit voidaan jakaa Silande-

rin ja Kolin (2003, 60–66) mukaan esimerkiksi seuraaviin tyyppeihin: 

 Autenttiset materiaalit, kuten aidot raportit, muistiinpanot yms. 

 Jäsennetyt materiaalit, kuten tietosanakirjat, tiedelehdet yms. 

 Sisältöpohjaiset oppimateriaalit ja opetussovellukset, kuten aihepiiriä käsittelevät 

oppikirjat, multimediasovellukset yms. 

 Oppimisprosessia ohjaavat kontekstisidonnaiset oppimateriaalit ja opetussovellukset 

(esim. tietokonesovellukset, jotka toimivat oppijan edistymisen mukaan) 

 Oppimisprosessia ohjaavat kontekstivapaat oppimateriaalit ja opetussovellukset 

 Työkaluohjelmat, kuten taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmat  

Oppimateriaalilla voi olla Silanderin ja Kolin (2003, 71–72) mukaan erilaisia tehtäviä: kognitii-

vinen aktivointi, kontekstin luominen, ongelman asettaminen, hypoteesin testaaminen, tieto-

lähde, tiedonrakentelu, reflektio sekä testaus tai arviointi. Kouluttaja luo ohjeillaan ne ”sil-

mälasit”, joiden läpi oppimateriaalia tarkastellaan. Sama materiaali voi palvella useita eri 
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tarkoituksia. Oppimateriaalia ja sen laadintaa koskevat myös tekijänoikeudet, jollei toisin ole 

ilmoitettu.  

Oppimisympäristö ja opetusvälineet 

Parhaiten oppiminen sujuu autenttisessa ympäristössä, kun opiskelija oppii esimerkiksi jonkin 

taidon harjoittelemalla sitä käytännössä. Useimmiten opetustila on kuitenkin luokka tai sali. 

Tilan muoto, sisustus ja koko eivät ole yhdentekeviä, mutta tilaakin tärkeämpää on, miten 

siellä ollaan ja ryhmittäydytään. Esimerkiksi tuolien sijainti on opiskelijan tullessa sisään en-

nakoiva viesti opetuksesta. Opettajan on suunniteltava etukäteen, mitä teknisiä välineitä hän 

tarvitsee opetuksessa ja mahdollisesti myös hankittava ne. Jos opettaja tarvitsee jotain tiet-

tyä välinettä, on niiden toimivuus tarkistettava etukäteen niin, että opiskeluun tarkoitettua 

aikaa ei kulu välineiden käyttökuntoon saattamiseen. (Pruuki 2008, 61.) 

Arviointi ja palaute 

Arvioinnin avulla selvitetään, missä määrin opiskelija etenee asetettujen tavoitteiden suun-

taan ja missä määrin hän on saavuttanut ne. Tavoitteiden ja arvioinnin on oltava sopusoinnus-

sa, joten opettajan on tavoitteiden asettamisen yhteydessä pohdittava myös arviointia. Kes-

kusteltaessa opiskelijoiden kanssa opiskelun sisällöstä, on keskusteltava myös arvioinnista. 

Opiskelijalla on oikeus tietää kuka arvioi ja millä perusteilla. Arvioinnilla on sekä opiskelua ja 

oppimista suuntaava että kontrolloiva tehtävä. Kontrollointi liittyy siihen, onko opiskelija 

saavuttanut opinnoille asetetut tavoitteet. Arvioinnista saadaan lisäksi viitteitä mihin suun-

taan koulutusta tulisi kehittää, mitkä asiat koulutuksessa toimivat hyvin ja mitkä eivät. Opis-

kelijan tulee myös itse arvioida omaa oppimistaan opintojen kuluessa, samoin kuin opettajan 

omaa opetustaan. (Pruuki 2008, 56–57.) 

Palautteen avulla opettaja ilmaisee opiskelijalle arvionsa opiskelijan toiminnasta ja oppimi-

sen etenemisestä. Vastaavasti opiskelija ilmaisee opettajalle arvionsa oppimisestaan ja saa-

mastaan opetuksesta. Opiskelijan palautteen pohjalta opettaja voi suunnata opetustaan siten 

että se palvelee mahdollisimman hyvin opiskelijaa. Palautetta on syytä kerätä suullisesti työs-

kentelyn aikana ja lopuksi vielä kirjallisesti. Vastaavasti opettajan on tärkeää antaa opiskeli-

jalle palautetta sekä oppimisesta että muusta toiminnasta. Koska palautteella on tärkeä mer-

kitys opiskelijalle, se on syytä antaa rakentavasti. Myös opettajan kyky vastaanottaa palautet-

ta ja kritiikkiä on tärkeää opiskeluilmapiirin kannalta. (Pruuki 2008, 58–59.)  

Erilaisista opetuksen arviointimenetelmistä on kirjoittanut muun muassa Hyppönen (2005). 

Hän mainitsee muun muassa ulkopuolisen arvioinnin, keskustelut opiskelijoiden kanssa, kysy-

mykset opiskelijoille, opettajan omat havainnot, opintosuoritusten arvioinnin (tentit, rapor-

tit, esseet yms.), kyselylomakkeet, vertaisopettajan havainnot, opettajan päiväkirjan, kurssi-

työryhmän, haastattelut sekä opiskelijoiden ja opettajan itsearvioinnin. (Hyppönen 2005.)    
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10 Opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu Salpauksessa 

Uuteen koulutusajatteluun kuuluu, että oppilaitos itse tuottaa opetussuunnitelmat opetushal-

lituksen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Viime kädessä opetussuunnitelmassa on 

nähtävissä se, miten koulutuspolitiikka ja koululaeissa ilmaistut tavoitteet toteutuvat käytän-

nössä opetuksen ja oppimisen tasolla. Opetussuunnitelma siis konkretisoi koulutasolla kaiken 

sen, mitä koulutuksen tavoitteeksi on asetettu. Hyvin laadittu opetussuunnitelma käsittää 

kaikki ne prosessit, jotka ovat koulutuksen perustana. (Helakorpi 2001, 94.) 

Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 14§) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hy-

väksyä koulutusta varten opetussuunnitelma, jonka tulee perustua ammatillisen perustutkin-

non perusteisiin. Sen tulee sisältää toimenpiteet koulutukselle asetettujen tehtävien ja ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma on julkinen asiakirja, 

joka säätelee ja ohjaa toteutettavaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toi-

mintaa. (Turvallisuusalan perustutkinto 2006, 12.) 

Opetussuunnitelmalla voidaan nähdä Helakorven (2001, 95) mukaan seuraavia tarkoituksia: 

 Konkretisoi ja kokonaistaa koulutuksen vuosisuunnittelun, mm. ajoituksen, moduloin-

nin sekä opettaja- ja tilaresurssit 

 Yhtenäistää ja ohjaa oppilaitoksen pedagogista kieltä ja työtä 

 On pohjana opettajien yhteistyölle ja työnjaolle 

 On pohjana koulutuksen ja opetuksen seurannassa ja arvioinnissa 

 On tiedoksi opiskelijalle opetuksen tavoitteista ja toteutuksesta sekä pohjana yksilöl-

lisille opetussuunnitelmille 

Opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten laaditun yhteisen osan 

ja tutkinnoittain eriytyvät osat. Opetussuunnitelma on tehtävä koko tutkinnolle ja kaikille 

niille koulutusohjelmille, joita koulutuksen järjestäjä tarjoaa. Opetussuunnitelmassa tarken-

netaan tarpeen mukaan alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta opetussuunnitelman 

perusteissa määrättyjen opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelma 

sisältää myös valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot. (Hätönen 2006, 21.) 

Opiskelijan oikeusturvan takaamiseksi opetussuunnitelman tulee antaa opiskelijalle riittävät 

tiedot tutkintoon sisältyvistä tutkinnon osista ja opinnoista, arvioinnista ja opintojen suorit-

tamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opetussuunnitelma toimii myös sisäisen ja ulkoisen arvioin-

nin pohjana ja antaa mahdollisuuden arvioida koulutuksen järjestäjän toteuttaman koulutuk-

sen vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskeli-

ja voi saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet, saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa 

ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen kaikkina työpäivinä, myös 

työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen aikana. (Turvallisuusalan perustutkinto 

2006, 12.) 
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Opetussuunnitelman yhteinen osa Salpauksessa 

Opetussuunnitelman yhteinen osa toimii oppilaitoksen pedagogisen strategian asiakirjana ja 

johtamisen välineenä. Yhteinen osa linjaa ja esittelee Koulutuskeskus Salpauksen yhteisiä 

toimintaperiaatteita opetuksen järjestämiseksi. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määri-

tellään yhteisiä periaatteita opetuksen ja tutkinnon järjestämiseksi, käytettävät menettelyta-

vat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. Yhteisessä osassa on kuvattu myös pedago-

ginen toimintajärjestelmä, joka ohjaa oppilaitoksen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden 

toimintaa. (Opetussuunnitelman yhteinen osa 2009, 8.) 

Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää ainakin koulutuksen järjestämisen ammatillisena 

peruskoulutuksena, työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävänä koulutuk-

sena ja oppisopimuskoulutuksena sekä koulutuksen järjestämisen lähi-, etä-, monnimuoto-

opetuksena ja verkko-opetuksena. Yhteinen osa sisältää suunnitelmat ja toimintatavat tutkin-

non osan tai osien suorittamiseksi sekä opiskelijan mahdollisuudet täydentää opintojaan ja 

suorittaa koko tutkinto. Lisäksi yhteinen osa sisältää muun muassa opintojen tarjonnan yhteis-

työssä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa, toimenpiteet opetukseen liitty-

västä yhteisöllisyyttä vahvistavasta toiminnasta sekä yhteiset toimintatavat opiskelijan arvi-

oinnin toteuttamisesta ja suunnitelman henkilöstön kehittämisestä. (Turvallisuusalan perus-

tutkinto 2006, 12.) 

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 

Hätösen (2006, 80) mukaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tulee tehdä suunni-

telma seuraavista asioista tutkinnoittain: 

 Opintojen järjestäminen 

 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat ja ammatillisten tutkinnon osien tarkenne-

tut tavoitteet, sisällöt sekä opinnoissa eteneminen 

 Tutkinnon osien muodostuminen: opintojaksot, projektit, muut opiskeltavat kokonai-

suudet ja työssä oppiminen 

 Opiskelijan arvioinnin toteuttaminen 

 Tutkinnon osien arviointi siten että se sisältää ammatillisten tutkinnon osien arvioin-

tikriteerit ja – menetelmät sekä kaikki arvosanojen saamiseksi vaadittavat opintosuo-

ritukset 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja 

ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien (yhteisten opintojen) järjestäminen yhteistyössä 

muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, 

oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon 

ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuk-
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sen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorit-

taa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien 

tutkinnon osien eli yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen 

näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. (Turvallisuusalan perustutkinto 2006, 13.) 

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää ainakin tutkinnon muodostumisen pakolli-

sista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitutkintoa täydentävistä tutkin-

non osista sekä opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen sekä vapaasti valittavien 

tutkinnon osien tarjonnan. Tutkintokohtainen osa sisältää suunnitelman ammatillista osaamis-

ta yksilöllisesti syventävien tutkinnon osien järjestämisestä, suunnitelman tutkinnon osien 

arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä sekä suunnitelman ammatillisten tutkinnon 

osien arvioinnista siten, että se sisältää toimielimen hyväksymän suunnitelman ammattiosaa-

misen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Lisäksi tutkintokohtainen osa sisältää paikal-

lisesti tarjottavat tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arvi-

ointikriteerit sekä ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisten lisä-

osien tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. (Turvallisuusalan perustutkinto 2006, 

13.) 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §) on säädetty opiskelijan mahdollisuu-

desta yksilöllisiin opintojen valintoihin ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 

811/1998, 3 §, 4 §, 12a §) opinnoista tiedottamisesta, opinto-ohjauksesta ja osaamisen tun-

nustamisesta. Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän 

tulee laatia opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli 

HOPS, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. (Turvallisuusalan perustutkinto 2006, 13.) 

Hätösen (2006, 42) mukaan opiskelija ja opettaja tekevät yhteistyössä opetussuunnitelman 

tavoitteista ja opiskelijan omista tavoitteista lähtevän suunnitelman, jossa otetaan huomioon 

opiskelijan tausta ja tavoitteet ja jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu. Se 

on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka tukee urasuunnittelua ja itsearviointia. Henkilö-

kohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään yksilölliset tavoitteet, opintojen suorittami-

nen suoritustavat ja ajoitus sekä ammattiosaamisen näytöt ja muu arviointi. 

Vapaasti valittavat ja valinnaiset opinnot 

Koulutuksen järjestäjälle on säädetty laissa velvoite olla yhteistyössä alueella toimivien am-

matillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien, kuten perusope-

tuksen, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuk-

sen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjän yhteistyövelvollisuuteen liittyy läheisesti 

myös kaksi muuta ammattikoulutuslain säännöstä. Ensiksikin koulutuksen järjestäjällä on vel-

vollisuus laatia opiskelijoiden yksilöllisiä valintoja mahdollistava opetussuunnitelma. Toiseksi 
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opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta 

vastaavat aikaisemmin suorittamansa vastaavat opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvi-

oiduksi ja tunnustetuksi. Säännökset muodostavat kokonaisuuden jolla pyritään koulutusjär-

jestelmän verkottumisen kautta laajentamaan opiskelumahdollisuuksia. (Hätönen 2006, 45–

46.) Opetussuunnitelman perusteissa on Hätösen (2006) mukaan määritelty valinnaiset opin-

not kolmella eri tavalla:  

 Vapaasti valittavat opinnot  

 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosiin sisältyvät valinnaiset opinnot 

 Ammatillisiin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset opinnot  

Opetussuunnitelman perusteissa on 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja. Koulutuksen 

järjestäjän tulee muun muassa luoda mahdollisuudet laajaan ja monipuoliseen valintaan ja 

osaamisen tunnustamiseen. Ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisia 

opintoja 4 opintoviikkoa. Koulutuksen järjestäjän on tarjottava yhteisistä opinnoista valtio-

neuvoston päätöksen mukaiset valinnaiset opinnot ja laadittava niille tavoitteet, jotta opiske-

lijat voivat suorittaa valinnan. Tarjonnan suunnittelun avuksi voidaan tehdä kartoitus siitä, 

miten paljon eri opintoja halutaan opiskella. (Hätönen 2006, 46–47.) 

Ammatillisista opinnoista voidaan opetussuunnitelman perusteissa osoittaa 10 – 20 opintoviik-

koa muihin valinnaisiin opintoihin, edellyttäen että tutkinnossa voidaan saavuttaa lain edel-

lyttämät tavoitteet. Nämä ammatillisiin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset opinnot voivat 

olla ammatillisia opintoja syventäviä tai laajentavia opintoja, yhteisiä opintoja tai lukio-

opintoja. Jos opiskelija haluaa esimerkiksi laaja-alaistaa ammattitaitoaan, hänen on mahdol-

lista valita opintoja toisesta tutkinnosta. Jos opiskelijan intresseissä on hankkia oman alansa 

erityisosaamista, hän voi valita ammattitaitoa syventäviä ja erikoistavia opintoja. Opiskelijan 

valintamahdollisuuksiin vaikuttaa luonnollisesti tarjonta. (Hätönen 2006, 46–47.) 

Valinnaisuuksien tarjonnassa kannattaa korostaa muun muassa valintoja toisista ammatillisista 

tutkinnoista ja yli alojen tehtäviä ammatillisten opintojen valinnaisuuksien tarjontaa. Tämä 

tutkintojen ammatillisten opintojen valinnaisuuden tarjonta onnistuu erityisesti silloin, kun 

koulutuksen järjestäjä tarjoaa opintoja monilla aloilla ja monista eri tutkinnoista. Opetus-

suunnitelma on tiedottamisen väylä opiskelijoille ja sen tulee olla sellaisessa muodossa, että 

opiskelijan on helppo hahmottaa opetussuunnitelmasta valintamahdollisuudet. Opetussuunni-

telman avulla opiskelija voi suunnitella opintojensa kulun ja seurata opintojensa etenemistä. 

(Hätönen 2006, 48–49.) 

11 Salpauksessa käytettävät oppimismenetelmät 

Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan (2009) mukaan erilaisten ope-

tusmenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijan oppimista, aktivointia ja motivointia. 
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opiskelijan oppimisprosessi tulee ymmärtää laajana kokonaisuutena, jota ei tulisi rajata pel-

kästään yksittäiseen opetustilanteeseen. (Opetussuunnitelman yhteinen osa 2009, 41.) 

Käytettävät oppimis- ja opetusmenetelmät tulee valita oppimistavoitteiden mukaan. Valinnat 

on aina suhteutettava tutkinnon perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoit-

teisiin. Erilaisia opetusmenetelmiä on käytettävä opetuksessa monipuolisesti. Oppimisen nä-

kökulmasta hyvään lopputulokseen voidaan päästä useallakin erilaisella opetusmenetelmällä. 

Opiskelijan henkilökohtainen oppimisprosessi ja aiemmat tiedot, kokemukset ja asenteet ovat 

jokaisella opiskelijalla hyvin erilaiset. Opetusmenetelmiä suunniteltaessa, kehitettäessä ja 

valitessa on pidettävä mielessä, että opetuksesta ei välttämättä seuraa oppimista. Siksi tut-

kinnon perusteissa esitettyjen ammattitutkintovaatimusten lisäksi suunnittelussa kannattaa 

huomioida oppimis- ja opiskelijalähtöisyys: Opiskelija oppii tekemällä oppimistekoja oman 

oppimisensa eteen. Mitä keskeisempiä, työelämälähtöisempiä ja motivoivampia oppimistehtä-

viä onnistutaan rakentamaan, sitä varmemmin opetuksesta seuraa myös oppimista. (Opetus-

suunnitelman yhteinen osa 2009, 41.) 

Opetussuunnitelman yhteisen osan (2009, 41–43) mukaan Salpauksessa käytetään oppimis- ja 

opetusmenetelminä muun muassa: työssäoppimista, yhteistoiminnallista oppimista, portfolioi-

ta ja verkko-oppimista. Lisäksi merkityksellisiä kokemuksia käytetään yhtenä oppimis- ja ope-

tusmenetelmänä, samoin kuin yrittäjämäistä oppimista. Työssä oppiminen on muun muassa 

työpaikalla tapahtuvaa harjoittelua sekä yksittäisten työtehtävien ja – menetelmien oppimista 

oppilaitoksessa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on opiskelua yhdessä toisten kanssa yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistoiminnallisen oppimisen sijaan voidaan puhua myös yh-

teistyöhön perustuvasta tai jopa yhteistyöoppimisesta. Portfolio voi olla työ- tai näytesalkku, 

johon opiskelija kerää aineistoa. Se on opiskelijan tekemistä töistä, luonnoksista, suunnitel-

mista ja valmiista tuotteista koostuva mielekäs kokoelma, joka kertoo hänen työskentelys-

tään, edistymisestään ja saavutuksistaan yhdellä tai useammalla alueella. Siinä on mukana 

opiskelijan omakohtaista pohdintaa.  

Verkko-oppiminen tarkoittaa tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa, aikaan ja paikkaan sitou-

tumatonta oppimista. Tietoverkkoa voidaan käyttää tiedon jakelukanavana sekä kaikkien op-

pimisprosessiin osallistuvien toiminta- ja vuorovaikutuskanavana. Merkityksellisten kokemus-

ten analyysissä on kyse ajattelun pohjana olevien olettamusten tunnistamisesta ja tavoitteena 

on oppijan ajattelun kehittyminen kriittisen reflektiiviseksi. Yrittäjämäinen oppiminen yhdis-

tää erilaisia oppimismenetelmiä, kuten ongelmaperustaista oppimista, tekemällä oppimista, 

projektioppimista, riskin oppimista ja yhteistoiminnallista oppimista. Opettajan rooli on toi-

mia opiskelijan oppimisprosessin ohjaajana ja tukena. Opiskelijan rooli on toimia tarvittavan 

tiedon etsijänä, prosessoijana ja sen soveltajana käytäntöön. Yrittäjämäisen toimintatavan 

tarkoitus on kehittää työelämässä vaadittavia taitoja. Opettajan tulee tukea voimakkaasti 

opiskelijan omatoimisuutta ja antaa vastuu oppimisesta opiskelijalle itselleen. Opiskelija 

määrittelee itse tavoitteet oppimiselleen. (Opetussuunnitelman yhteinen osa 2009, 43–44.) 
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12 Suunnitteluun liittyvät koulutusalat ja tutkinnot 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti ne ammattialat ja ammatilliset perustutkinnot, joiden opis-

kelijoille tässä työssä suunniteltuja turvallisuus-opintojaksoja on tarkoitus tarjota. Suunnitel-

lut opintojaksot on tarkoitettu kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon 

opiskelijoiden tarpeisiin.  

Kaupan perustehtävä on perinteisesti ollut tuotteiden hankinta, varastointi ja jakelu. Tieto-

tekniikan mukanaan tuoman kehityksen myötä toimintaympäristö on muuttunut. Viivakoodit, 

scannerit, asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmät, sähköinen kauppa ja radio-

taajuussiru ovat esimerkkejä uuden teknologian sovelluksista, joiden ansiosta kaupan ala on 

kehittynyt hyvinkin innovatiiviseen suuntaan. Kuluttajien tarpeiden moninaistumisen myötä 

erilaisten tuotteiden valikoima on kasvanut merkittävästi. Vain noin 30 % nykyajan tavaroista 

ja palveluista tunnettiin 100 vuotta sitten. Kauppa on Suomen kansantalouden kolmanneksi 

suurin toimiala sekä tuotannolla että työllisyydellä mitaten. Palkansaajien määrä on kasvanut 

voimakkaasti. Kaupan ala työllistää Suomessa yli 300 000 työntekijää, joista noin puolet toimii 

vähittäiskaupassa, kolmannes tukkukaupassa ja loput autokaupassa ja autojen huollossa ja 

korjauksessa. Suomessa toimii kymmenittäin kauppakeskuksia. (Euroopan työterveys- ja työ-

turvallisuusvirasto 2010.) 

Majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta on asiakaspalvelutyötä ja edellyttää alan työntekijöiltä 

hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakkaiden kanssa että työyhteisön jäsenten välillä. Keskeis-

tä alan työssä on vastata asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Työn tavoitteena on edistää 

asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua tarjoamalla myönteisiä elämyksiä, virkistystä sekä 

viihtyisä ja turvallinen ympäristö. Alan työssä tavoitellaan myös taloudellista kannattavuutta. 

Työntekijän työterveyden ja työturvallisuuden näkökulmasta on huomioitava, että työ on 

kiireistä, henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa ja lisäksi väkivallan uhka on monille arkipäivää. 

Epäsäännölliset työajat, lisääntyvä yö- ja viikonlopputyö, osa-aikatyö sekä työn kausiluontei-

suus lisäävät henkistä kuormitusta. Alalla altistutaan melulle ja vielä toistaiseksi jonkin ver-

ran myös tupakansavulle. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2010.) 

Majoitus- ja ravitsemisalalla on noin 1 500 majoitusyritystä, 8 600 ravintolayritystä ja 7 500 

kunnallista keittiötä. Ala työllistää noin 90 000 työntekijää. Työllisyys on pysynyt lähes ennal-

laan 2000-luvun alusta lähtien, vain nopean kasvun yrityksissä henkilöstön määrä on lisäänty-

nyt merkittävästi. Työntekijöistä 3/4 on naisia ja vajaa 50 % alle 35-vuotiaita. Ala on työvoi-

mavaltainen, osa-aikatyö ja vuokratyövoima ovat alalla merkittävässä asemassa. Huolimatta 

siitä, että hotelli- ja ravintolaketjuilla on hallitseva markkinaosuus, ala on pienyrittäjävaltai-

nen. Peräti 82 %:ssa alan yrityksistä on alle viisi työntekijää. Alalla on noin 1 800 maahan-

muuttajien omistamaa yritystä, mikä on suhteellisesti enemmän kuin millään muulla toimi-

alalla kauppaa lukuun ottamatta. Noin puolet näistä yrityksistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. 
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Ne ovat usein miesten omistamia pieniä anniskeluravintoloita ja kahviloita, joissa ei ole ulko-

puolista palkattua työvoimaa. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2010.) 

Myös matkailualalla ja elintarvikealalla on joitakin työtehtäviä, jotka ovat luonteeltaan hyvin 

samankaltaisia kaupan alan ja hotelli- ja ravintola-alan työtehtävien kanssa. Tässä työssä 

suunnitellut turvallisuus-opintojaksot ovat pääosin käyttökelpoisia myös kyseisten alojen am-

matillisia perustutkintoja ajatellen. Esimerkiksi matkailupalvelujen tuottajan työtehtävät ja 

catering-alan palveluvastaavan tehtävät muistuttavat osin hotelli- ja ravintola-alan työtehtä-

viä. 

12.1 Liiketalouden ja hallinnon ala 

Liiketalouden ja hallinnon alalla Koulutuskeskus Salpauksessa annetaan peruskoulupohjaista ja 

ylioppilaspohjaista liiketalouden perustutkintokoulutusta, jossa ammattinimikkeenä on mer-

konomi. Valittavana olevat koulutusohjelmat ovat asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjel-

ma, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusoh-

jelma sekä asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma. Koulutusta järjestetään Lahdessa ja 

Heinolassa Tutkintojen opiskeluaika on peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla kolme vuotta ja 

ylioppilailla ja ammatillisen tutkinnon suorittaneilla vähintään kaksi vuotta. (Opintotarjonta-

opas 2009, 35.) 

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 

Liiketalouden perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset 

valmiudet toimia kaikissa liiketaloudellista osaamista vaativissa yleistehtävissä kuten asiakas-

palvelussa ja toimistopalvelussa eri elinkeinoelämän toimialoilla. Merkonomi on liiketalouden 

moniosaaja, joka osaa soveltaa opittuja taitoja käytännön työtehtäviin. Kaupan ja hallinnon 

alalla koulutetut työskentelevät kaikilla elinkeinoelämän aloilla kaupallista ja hallinnollista 

osaamista vaativissa tehtävissä, joita ovat eri alojen asiakaspalvelu, myynti-, markkinointi- ja 

taloushallinto, kirjasto- ja informaatiopalvelutehtävät sekä tietojenkäsittelyä vaativat tehtä-

vät. He voivat toimia myös yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. (Liiketalouden 

perustutkinto, merkonomi 2006 ja 2010.) 

Alan vaatimuksiin kuuluu kyky ja kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita vaihtuvissa tilanteissa 

ja tehtävissä sekä asiakaspalveluhenkisyys, kielitaito, vastuuntunto ja yritteliäisyys. Kiinnos-

tus tietojärjestelmien hallintaan ja tiedon hankintaan sekä tietotekniikan hyväksikäytön 

osaaminen kuuluvat alan vaatimuksiin. Samoin vaatimuksiin kuuluvat ulospäin suuntautunei-

suus, täsmällisyys sekä luovuus ja joustavuus päivittäin vaihtuvissa tilanteissa erilaisten asiak-

kaiden kanssa. (Opintotarjonta-opas 2009, 35.) 
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12.2 Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikeala 

Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealalla Koulutuskeskus Salpauksessa annetaan peruskoulu-

pohjaista ja ylioppilaspohjaista matkailualan sekä hotelli- ja ravintola-alan peruskoulutusta. 

Valittavana on useita tutkintoja. Hotelli- ja ravintola-alan perustutkintoja järjestetään am-

mattinimikkeillä ravintolakokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija. (Koulutuskeskus Salpaus 

2009.) 

Lisäksi Salpauksessa järjestetään matkailualan perustutkintoja ammattinimikkeillä matkailu-

palvelujen tuottaja ja matkailuvirkailija sekä catering – alan perustutkintoja ammattinimik-

keillä suurtalouskokki ja palveluvastaava. Elintarvikealan perustutkinto on leipuri-kondiittori. 

(Opintotarjonta-opas 2009, 38–43.) Tässä yhteydessä kuvataan kuitenkin tarkemmin ainoas-

taan hotelli- ja ravintola-alan perustutkintoja, joiden tarpeisiin tässä työssä suunnitellut tur-

vallisuus – opintojaksot on pääasiassa tarkoitettu. 

Hotelli- ja ravintola- alan perustutkinto, tarjoilija 

Kyseessä on Koulutuskeskus Salpauksen järjestämä hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, 

asiakaspalvelun koulutusohjelma. Ammattinimikkeenä on tarjoilija. (Tarjoilija 2009.) Asiakas-

palvelun koulutusohjelman suorittanut tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä eri-

laisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipai-

koissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, 

pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija 

kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee 

asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän 

toimii työssään kestävän toimintatavan ja hygieniavaatimusten mukaisesti, noudattaa annis-

kelumääräyksiä sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä. (Tarjoilija 2009.) Työ vaatii fyysistä 

kestävyyttä ja edellyttää sopeutumista vaihteleviin työaikoihin ja työtahtiin. Ravintoloissa on 

usein vuorotyötä ja kiirettä. Työ edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ja – 

kulttuuristen ihmisten kanssa. (Opintotarjonta-opas 2009, 55.) 

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, kokki 

Kyseessä on Koulutuskeskus Salpauksen järjestämä hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, 

kokin koulutusohjelma. Ammattinimikkeenä on ravintolakokki. Kokin koulutusohjelman suorit-

tanut osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin 

toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, 

henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopalvelu-

yritykset sekä matkustajalaivat. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa mau-

kasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa ruuan esille 

joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Työ vastaa muutoin luonteeltaan hyvin pit-

källe tarjoilijan työtä. (Kokki 2009.) 
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Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, vastaanottovirkailija 

Kyseessä on Koulutuskeskus Salpauksen järjestämä hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, 

hotellipalvelujen koulutusohjelma. Ammattinimikkeenä on vastaanottovirkailija. Vastaanotto-

virkailija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliik-

keissä, erilaisissa matkailu-, kokous ja kongressi- tai kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluja 

tarjoavissa yrityksissä. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisään 

kirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja 

sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan 

hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. (Vastaanottovirkailija 2009.) 

13 Turvallisuuden käsitteistöä 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti muutamia työn sisältöön liittyviä keskeisiä asioita. Niitä ovat 

työn alkuosassa kuvattujen keskeisten käsitteiden lisäksi uhka, vaara, riski, yritysturvallisuus 

sekä riskienhallinta. Työn kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tärkeää ymmärtää ky-

seisten käsitteiden tarkoitus.  

Uhka, vaara ja riski  

Uhan käsite on lähellä riskiä ja vaaraa. Uhka liitetään yleensä tulevaisuuteen ja sitä pidetään 

jossain määrin epämääräisenä. Sen sijaan vaara on konkreettinen ja useimmiten myös objek-

tiivisesti havaittava. Vaara voidaan ajatella tilana, jossa turvallisuutta uhkaava riski on toteu-

tunut tai toteutumassa. Vaara on tavallisesti tiedostettu. Se on tila, jossa yksi tai useampi 

henkilö altistuu vaaratilanteen aiheuttamille seurauksille. (Niemelä 2000.) Rautiaisen ja Siis-

kosen (2005) mukaan vaaralla tarkoitetaan tilannetta, joka voi aiheuttaa tai saada aikaan 

haitallisen tapahtuman. Riski voidaan määritellä, että se on uhkaan liittyvä vahingon toden-

näköisyyden ja vakavuuden yhteisvaikutus. Eli uhka aiheuttaa riskin. (Rautiainen & Siiskonen 

2005, 294.)  

Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin 

voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Jos riskeihin ei ole osattu, huomat-

tu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat 

käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa. Riskejä otetaan usein 

myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi liiketoiminnas-

sa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien ottamista. Yrityksen 

riskit voidaan jakaa eri riskilajeihin, joita ovat muun muassa liikeriskit, henkilöriskit, sopimus- 

ja vastuuriskit, tietoriskit, tuoteriskit, ympäristöriskit, rikosriskit ja paloriskit. (Pk-yrityksen 

riskienhallinta 2009.) 
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Yritysturvallisuus 

Yritysturvallisuus EK Oy:n (2009) mukaan yritysturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen turvalli-

suusasioiden kokonaisvaltaista toteutusta. Se on johdon vastuulla olevaa päivittäistä yritys-

toimintaa, joka varmistaa yrityksen lailliset toimintaedellytykset, toiminnan, tuotannon ja 

palveluiden häiriöttömyyden, jatkuvuuden sekä turvallisen toimintaympäristön. Käytännön 

yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan yrityksen henkilöstöä, 

omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikolliselta 

toiminnalta. Näin yritysturvallisuus on luonteva osa yrityksen riskienhallintaprosessia. 

Elinkeinoelämän keskusliiton Tiihosen (2004) mukaan yritysturvallisuus on:  

 Yrityksen tavoitteita tukevaa toimintaa turvallisen ja häiriöttömän tuotannon, toi-

minnan, asioinnin ja työskentely-ympäristön turvaamiseksi  

 Laadukasta yhteistyötä yrityksen henkilöstön, omaisuuden, tiedon, maineen ja ympä-

ristön turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 

 Toimintaa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden sekä rikollisen toiminnan en-

nalta ehkäisemiseksi ja valmiuksien luomiseksi (Tiihonen 2004.) 

Yritysturvallisuus on keskeinen osa yrityksen johtamista ja kilpailukykyä. Henkilöstö on avain-

asemassa, ja sen vuoksi turvallisuusasenteisiin tulee kiinnittää suurta huomiota tietoisuutta 

parantamalla, perehdyttämisellä, kouluttamisella ja käytännön harjoituksilla. Turvallisuus ja 

turvallisuuden tunne ohjaavat merkittävästi ihmisen käyttäytymistä niin vapaa-aikana kuin 

työpaikoilla. Turvallisuuskulttuuri, johon koko yrityksen henkilöstö on sitoutunut, luo mahdol-

lisuuden henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön, koska liiketoiminnan tehokkuus voi to-

teutua vain turvallisissa olosuhteissa ja ympäristössä. (Yritysturvallisuus EK Oy 2009.) 

Jokainen yritys on turvallisuuden kannalta yksilöllinen ja siksi sen on itse harkittava toimin-

tamallinsa huomioiden oma liiketoimintansa ja toimintaympäristönsä. Yritysten riski joutua 

rikoksen kohteeksi on lisääntynyt huume-, väkivalta-, talous- ja tietorikollisuuden kasvun, 

rikollisuuden kansainvälistymisen sekä ammattimaisuuden seurauksena. Myös henkilöstön riski 

joutua väkivaltatilanteisiin on lisääntynyt erityisesti palvelualan työtehtävissä. Tämä korostaa 

hyvän viranomais- ja muun sidosryhmäyhteistyön merkitystä niin alueellisesti kuin paikallises-

tikin. (Yritysturvallisuus EK Oy 2009.) 

Yritysturvallisuus EK Oy:n (2009) mukaan yritysturvallisuus voidaan jakaa 11 osa-alueeseen, 

joita ovat henkilöturvallisuus, työturvallisuus, toimitilaturvallisuus, pelastustoiminta ja palo-

turvallisuus, rikosturvallisuus, tietoturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, ulko-

maantoimintojen turvallisuus, valmiussuunnittelu ja poikkeusoloihin varautuminen, ympäris-

töturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen (Kuvio 9). Turvallisuusjohtaminen liittää muut osa-

alueet yhdeksi johdettavaksi kokonaisuudeksi ja sillä ohjataan muita osa-alueita. (Lanne 

2007). Yritysturvallisuuden osa-alueiden sisällöt on kuvattu tarkemmin liitteessä (Liite 1). 
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Kuvio 9. Yritysturvallisuuden osa-alueet (Yritysturvallisuus EK Oy 2009) 

Yritysten riskienhallinta 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan yrityksen toimintaa riskien ja niiden vaikutusten vähentämi-

seksi. Vaikutukset voivat olla esimerkiksi henkilövahinkoja, aineellisia vahinkoja, taloudellisia 

menetyksiä tai toiminnan keskeytyksiä. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 294.) Riskienhallinta on 

työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhal-

linnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien va-

hinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön 

tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan (Kuvio 10). Hyvä riskienhal-

linta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Riskienhal-

linnan keinoja ovat riskin välttäminen, riskin pienentäminen, riskin siirtäminen esimerkiksi 

vakuutuksilla sekä riskin pitäminen omalla vastuulla. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2009.) 

 

Kuvio 10. Riskienhallintaprosessi (Pk-yrityksen riskienhallinta 2009.) 

Riskienhallinnan merkitys on kasvanut jatkuvasti yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristön 

nopeiden muutosten ja niihin liittyvän epävarmuuden lisääntyessä. Samalla yritysten ja yh-
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teiskunnan toiminnan haavoittuvuus on kasvanut, kun välttämättömät järjestelmät integroi-

tuvat laajoiksi verkoiksi ja tahallisen vahingonteon tai tahattoman vikaantumisen vaikutukset 

ulottuvat yhä laajemmalle. (VTT 2009.)  

14 Kirjallisuusselvitys aloihin kohdistuvista turvallisuusriskeistä 

Tässä luvussa on selvitetty suhteellisen kattavasti yrityksiin, kaupan alaan sekä hotelli- ja 

ravintola-alaan kohdistuvia turvallisuusriskejä kirjallisuusselvityksen avulla. Selvityksen pää-

asiallisina lähteinä on käytetty tuoreimpia kirja- ja Internet -lähteitä. Kirjallisuusselvityksen 

perusteella saadaan melko kattava kuva yrityksiin, kaupan alaan sekä hotelli- ja ravintola-

alaan kohdistuvista turvallisuusriskeistä. Kirjallisuusselvityksen pääpaino on rikos- ja vahinko-

riskeissä. Työntekijöihin kohdistuvia muita turvallisuusriskejä, kuten työergonomisia seikkoja 

tai työtapaturmia ei tässä yhteydessä käsitellä muilta kuin niiltä osin, jotka liittyvät rikos- ja 

vahinkoriskeihin. 

14.1 Yrityksiin ja niiden henkilöstöön kohdistuvat turvallisuusriskit 

Tässä luvussa selvitetään yrityksiin ja niiden työntekijöihin kohdistuvia turvallisuusriskejä eri 

lähteiden perusteella. Koska kaupan alan tai hotelli- ja ravintola-alan turvallisuusriskejä ei 

ole kirjallisissa lähteissä kaikilta osin eritelty, tuodaan tässä osiossa esiin aluksi yrityksiin ylei-

sellä tasolla kohdistuvia turvallisuusriskejä. Kirjallisuuslähteinä on käytetty pääasiassa Keskus-

rikospoliisin vuosittain laatimaa Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden ti-

lannekuvaa 2008 ja 2009 sekä Finanssialan keskusliiton julkaisemia tuoreimpia vahinkotilasto-

ja. Kokonaisuutta on täydennetty muun muassa Tilastokeskuksen rikostilastoilla. 

14.1.1 Yrityksiin ja niiden henkilöstöön kohdistuvat rikosriskit 

Keskuskauppakamarin julkaiseman ”Yritysten rikosturvallisuus 2008 – riskit ja niiden hallinta” 

-julkaisun mukaan Suomessa ei ole käytettävissä luotettavaa tietoa yrityksiin kohdistuvan 

rikollisuuden kokonaismäärästä. Yrityksiin kohdistuvia rikoksia ja väärinkäytöksiä ei omaisuus-

rikoksia lukuun ottamatta erikseen tilastoida. Omaisuusrikoksistakin esimerkiksi myymälävar-

kaudet voivat jäädä tilastoimattomaksi piilorikollisuudeksi, koska osa vähäisemmistä teoista 

jää ilmoittamatta. Yrityskyselyt tuovat esiin piilorikollisuutta ja poliisin rikollisuustietoihin 

nähden vertailukelpoista tilastoaineistoa. (Keskuskauppakamari 2008, 6.)  

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tuli vuonna 2008 poliisin tietoon 876 000 rikosta, mikä on 

kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia koko määrästä on noin 

kolmannes. (Tilastokeskus 2009.) Keskuskauppakamarin ja Helsingin seudun kauppakamarin 

yritysturvallisuuskyselyyn vastanneet 1286 yritystä arvioivat yrityksiin kohdistuvien rikosriski-

en kehitystä vuosina 2005 – 2008. Yrityksistä neljännes (24 %) arvioi, että rikosten määrä on 

kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana ja tästä kaksi prosenttia arvioi, että rikosten määrä 

on lisääntynyt paljon. Suurista yrityksistä 28 prosenttia ilmoitti, että yrityksiin kohdistuvat 

rikokset ja väärinkäytökset ovat lisääntyneet vuosina 2005 - 2008. Edelliseen mittauskertaan 
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verrattuna osuus on kuitenkin laskenut suurten yritysten kohdalla 40 prosentista 28 prosent-

tiin. Suuret yritykset kokevat joutuvansa keskimääräistä useammin rikosten ja väärinkäytös-

ten kohteeksi. Kaiken kaikkiaan valtaosa (72 %) yrityksistä kuitenkin arvioi, että tilanne ei ole 

huonontunut, vaan rikosten määrä on pysynyt ennallaan. (Keskuskauppakamari 2008, 6-7.) 

Keskusrikospoliisin julkaisema Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilan-

nekuva 2008 sekä Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva, syksy 

2009 antavat suhteellisen kattavan ja ajantasaisen kuvan Suomalaisiin yrityksiin kohdistuvista 

rikoksista. Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuvan 2009 ri-

kosuhkia on nostettu esiin myös arvostetun turvallisuusalan lehden ”Turvallisuus” artikkelissa, 

jonka otsikkona on: ”onnistunut suojaus vaatii rikollisuuden seurantaa”. Artikkelissa tode-

taan, että rikollisuutta hyödyntävän tilannekuvan 2009 – raportti antaa tärkeää tietoa maam-

me rikollisuuden huolestuttavasta tilasta (Koskivirta 2009, 13). 

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuvien kokoamisesta on vas-

tannut Keskusrikospoliisi. Aineiston tuottamiseen ja sisällön muokkaamiseen tilannekuvatyö-

ryhmässä ovat osallistuneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Finnse-

curity ry, Keskuskauppakamari, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Kaupan Liitto, Suomen Yrittäjät ja Suomen Vartioliikkeitten 

Liitto ry, AKAVA ry, Finanssivalvonta sekä keskusrikospoliisin eri yksiköiden lisäksi suojelupo-

liisi, sisäasiainministeriön pelastusosasto, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, Tullihallitus ja 

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke. (Keskusrikospoliisi 2009, 3.) 

Yrityksen johdon ja muun henkilökunnan turvallisuustietoisuuden ylläpito tulee Keskusrikospo-

liisin (2008, 23) raportin mukaan huomioida riittävän tehokkaasti. Samoin turvallisuuskoulu-

tukseen ja tiedottamiseen panostaminen on tärkeää. Yrityksille tulisi myös laatia selkeät oh-

jeet rikosten ennaltaehkäisyä varten sekä niitä tilanteita varten, joissa yritys epäilee jo jou-

tuneensa väärinkäytöksen tai rikoksen kohteeksi. 

Pahoinpitely, väkivalta ja uhkailu 

Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten sekä laittomien uhkausten kokonaismäärä on 

ollut pitkään kasvussa ja myös yksityisellä turvallisuusalalla kohdattava väkivalta näyttää li-

sääntyneen. Väkivaltatilanteissa on usein osapuolena huumeiden ja päihteiden käyttäjiä. 

Suunnitelmallinen uhkailu ja kiristys voi entistä todennäköisemmin kohdistua myös yrityksissä 

avainasemissa oleviin henkilöihin. Yritysten rikosturvallisuus -kyselyyn vuonna 2008 vastan-

neista 1 286 yrityksestä viidennes (21 %) ilmoitti työntekijöihin kohdistuneesta uhkailusta. 

Vuodesta 2005 uhkailu oli lievästi vähentynyt. Eniten uhkailua koetaan aloilla, joihin liittyy 

asiakaspalvelutehtäviä. Työtekijöiden uhkaaminen väkivallalla kohdistui useimmiten palvelu-

alan yrityksiin, joista joka neljäs ilmoitti, että jotakin sen työntekijää oli uhkailtu kolmen 

viimeisen vuoden aikana. Uhkatilanteet liittyvät usein päihtyneiden tai huumausaineita käyt-
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tävien asiakkaiden tai muiden henkilöiden kohtaamiseen palvelutilanteissa. (Keskusrikospoliisi 

2009, 2, 6.) 

Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä on ollut pitkään kasvusuunnassa: 

pahoinpitelyrikosten määrä oli 21 % suurempi vuonna 2008 kuin vuonna 2005, törkeiden teko-

muotojen osalta lisäys oli 8,5 %. Alkuvuoden 2009 pahoinpitelyrikosluvut ovat kuitenkin edel-

lisvuotisia hieman alhaisemmat. Sen sijaan liikekeskuksissa tapahtuneeksi kirjatut poliisin 

tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset ovat vähentyneet vuosituhannen vaihteesta lähtien tasai-

sesti, vuodesta 2005 vuoteen 2008 noin 23 %. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosien 

2005–2006 pahoinpitelyrikoksista tekemän selvityksen mukaan kaikista poliisin tietoon tulevis-

ta pahoinpitelyrikoksista kahdeksan prosenttia tapahtuu asiakaspalvelutilanteissa. Viime vuo-

sina poliisin tietoon on tullut vuosittain 30 000–35 000 pahoinpitelyrikosta. Asiakaspalvelusuh-

teissa tapahtuneita rikoksia on kirjattu toisin sanoen 2500–3000 joka vuosi. Törkeiksi pahoin-

pitelyiksi tai henkirikoksen yrityksiksi niistä on kirjattu runsaat kaksi prosenttia eli 100–150 

tapausta vuosittain. (Keskusrikospoliisi 2009, 5-6.) 

Henkirikosten seurantajärjestelmän mukaan vuoden 2002 kesäkuun alusta vuoden 2007 joulu-

kuun loppuun Suomessa surmattiin työtehtävissä yksitoista henkilöä, keskimäärin siis kaksi 

vuodessa. Pääosa surmatuista toimi julkisen sektorin palvelutehtävissä, heistä viisi sellaisissa 

ammateissa, joihin kohdistuu korostunut väkivallan uhka. Sellaisia ammatteja ovat muun mu-

assa poliisi, koulukotiohjaaja ja vanginvartija. Yksityisen sektorin vaarallisin ammatti surmat-

tujen määrällä mitaten on jo pitkään ollut taksinkuljettajan ammatti. Uusi henkirikostyyppi 

Suomessa ovat työyhteisöissä tapahtuneet joukkomurhat vuosina 2007 ja 2008, jotka kumpikin 

tapahtuivat oppilaitoksissa. (Keskusrikospoliisi 2009, 4.) 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 julkaiseman Työolobarometri - lokakuu 2008 mukaan 

15 prosentissa työpaikoista joku työpaikan henkilöstöstä oli joutunut väkivallan kohteeksi 

vuonna 2008. Väkivallan kohteeksi joutuminen oli yleisempää kuntien ja valtion työpaikoilla 

kuin yksityisellä palvelusektorilla tai teollisuudessa. Yhteensä väkivallan tai sen uhkan koh-

teeksi oli joutunut seitsemän prosenttia kaikista palkansaajista. (Keskusrikospoliisi 2009, 5.)  

Kansallisten uhritutkimusten mukaan vuonna 2006 väkivallan yleisimmät muodot olivat uhkai-

lu, töniminen ja liikkumisen estäminen. Vain 0,3 % oli joutunut aseellisen väkivallan kohteeksi 

(Sirén, Kivivuori, Kääriäinen & Aaltonen 2007, 5). Uhritutkimusten mukaan väkivaltaan liitty-

vät vammat kohdistuvat miehillä enimmäkseen pään alueelle ja naisilla keskivartaloon. Vam-

moista suurin osa on mustelmia ja haavoja sekä seuraavaksi eniten venähdyksiä ja murtumia 

(Tiirikainen, Lounamaa & Sihvonen 2005, 35 ja 37). Kansallisten uhritutkimusten mukaan ni-

menomaan naisten työelämässä kohtaama väkivalta ja väkivallalla uhkaaminen on lisääntynyt 

viime vuosikymmenten aikana huomattavasti. Vuonna 1980 työikäisestä naisväestöstä yksi 

prosentti ilmoitti kokeneensa väkivaltaa työssä edellisen vuoden aikana, vuonna 2006 osuus 

oli lähes neljä prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan vuonna 2008 
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naisista peräti 11 % oli joutunut työpaikallaan väkivallan kohteeksi. (Keskusrikospoliisi 2009, 

5.)  

Sirén ja Honkatukia (2005) ovat käsitelleet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa raportissaan muu-

tama vuosi sitten. Raportti perustuu vuosien 1980 - 2003 kansalliseen uhrihaastattelututki-

mukseen. Tutkimuksen mukaan työpaikkaväkivallan vuoksi eniten huolissaan olevat naisten 

ammattiryhmät ovat palvelualoilla kodinhoitaja ja sairaanhoitaja, mutta heti seuraavina tule-

vat myymälänhoitajat/pienkauppiaat, perushoitajat, myyjät/kassanhoitajat ja tarjoilutyönte-

kijät. (Sirén & Honkatukia 2005.) Prosentuaaliset erot eivät ole kuitenkaan näiden alojen vä-

lillä kovin suuret, kuten oheisesta taulukosta voidaan havaita (Taulukko 2). 

Taulukko 2: Työpaikkaväkivallasta huolissaan olevat naisten ammattiryhmät 2003   

Ammattiryhmä % Työntekijöistä 

Kodinhoitaja ja kotiavustaja 62 

Sairaanhoitaja 57 

Myymälänhoitaja, pienkauppias 54 

Perushoitaja, lähihoitaja 53 

Myyjä, myymäläkassanhoitaja 49 

Tarjoilutyöntekijä 45 

Poliisin tietoon tulleiden laittomien uhkausten kokonaismäärä on pitkään ollut kasvussa. 

Vuonna 2008 poliisin tietoon tuli 34 % enemmän laittomia uhkauksia kuin vuonna 2005. Uhkai-

lua kohdistuu esimerkiksi finanssialaan, mutta useissa tapauksissa yksittäiset työntekijät ovat 

haluttomia tekemään rikosilmoitusta. (Keskusrikospoliisi 2009, 5-6.) 

Yksi yrityksiin kohdistuva väkivaltarikollisuuden muoto on avainhenkilöiden uhkailu; vuoden 

2008 Yritysten rikosturvallisuus -kyselyyn vastanneista kahdeksan prosenttia kertoi, että yri-

tyksen avainhenkilöjä tai heidän läheisiään oli uhattu viimeisen kolmen vuoden aikana. Avain-

henkilöihin kohdistunut uhkailu oli lisääntynyt edellisestä mittauskerrasta vuonna 2005 suuris-

sa yrityksissä 13 prosentista 24 prosenttiin. Yrityksen avainhenkilöön kohdistuva rikos, onnet-

tomuus tai rikosepäily vaikeuttaa yrityksen toimintaa ja voi vaikuttaa kielteisesti yrityksen 

maineeseen, minkä vuoksi avainhenkilöihin kohdistuvat riskit on syytä ottaa yritysten toimin-

nassa huomioon. Vuonna 2009 tapahtui ensimmäinen Suomessa poliisin tietoon tullut suuryri-

tyksen omistajatahon lähipiiriin kohdistunut kiristystarkoituksessa tehty ihmiskaappaus. (Kes-

kusrikospoliisi 2009, 7.) 

Keskusrikospoliisin ohjeiden mukaan henkilöihin kohdistuvien uhkailu- ja väkivaltatilanteiden 

käsittely työntekijöitä perehdytettäessä ja/tai muutoin koulutustilaisuuksissa on tärkeä keino 

yrityksen henkilöturvallisuuden kehittämisessä. Myös suojamekanismeista tiedottaminen sekä 

uhkailutapauksien läpikäyminen työpaikoilla toimivat ennalta estävästi. Henkilöstölle on syytä 

tiedottaa myös siitä, että järjestäytynyt rikollisuus pyrkii toiminnassaan eri tavoin hyödyntä-

mään laillista liiketoimintaa. Henkilöturvallisuuden toimintamallien kehittämistä ja omaksu-
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mista tulisi tukea ohjeistuksella ja koulutuksella kaikissa henkilöstöryhmissä. (Keskusrikospo-

liisi 2009, 9.)  

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n (2004) laatimien ohjeiden mukaan työnantajien tulisi yh-

teistyössä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa aloittaa ja tukea työpaikoillaan oh-

jelmia, joilla työntekijöille annetaan tiedotusta ja koulutusta työpaikkaväkivallan ennaltaeh-

käisemisestä, organisaation olemassa olevista toimintaohjelmista ja strategioista sekä työnte-

kijöille annettavasta tuesta, mikäli työpaikkaväkivaltaa esiintyy (Kansainvälinen työjärjestö 

ILO 2004, 19).  

Ryöstöt 

Rikoslaissa ryöstö kuvataan teoksi, jolla anastetaan tai otetaan käyttöön toisen irtainta omai-

suutta käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa. Ryöstö on törkeä, jos siinä käytetään 

apuna ampuma- tai teräasetta tai se tehdään erityisen julmalla tai raa’alla tavalla tai jos 

kohde joutuu hengenvaaraan. (Rikoslaki 1989/39.) Keskusrikospoliisin (2009) mukaan poliisin 

tietoon tulevista ryöstörikoksista joka viides kohdistuu liikeyrityksiin tai liikkeenharjoittajiin, 

törkeistä ryöstöistä puolet. Maassamme on tilastoitu viime vuosina 1 500-2 500 ryöstörikosta 

vuosittain (Kuvio 11). Liikeryöstöjen vuotuinen määrä on siten ollut vuosittain 300–500. On 

todennäköistä, että määrä vastaa varsin hyvin todellista loppuun vietyjen liikeryöstöjen mää-

rää, koska ilmoitusaste on niissä korkea. (Keskusrikospoliisi 2009, 6.) 

 

Kuvio 11. Poliisin tietoon tulleet ryöstöt 1988 - 2008 (Tilastokeskus 2009) 

Yritykseksi jääneistä ryöstöistä poliisille ei sen sijaan ilmoiteta kuin osa. Liikeryöstöistä 35 

prosenttia kohdistuu kioskeihin, 30 prosenttia elintarvikeliikkeisiin ja 10 prosenttia grillikios-

keihin. Takseihin ilmi tulevista liikeryöstöistä kohdistuu vain kolmisen prosenttia. Kaikista 

liikeryöstöistä 75 prosenttia on aseellisia. Ryöstöistä kaikkiaan vajaassa 10 prosentissa joku 

yrityksen työntekijöistä saa lääkärin hoitoa vaativia vammoja. Kaiken kaikkiaan siten vuosit-

tain sattuu 30–50 sellaista liikeryöstöä, jossa kohteena olevan yrityksen työntekijöistä ainakin 

joku saa hoitoa vaativia vammoja. Työtehtävissä ryöstörikoksen uhriksi joutuvat ovat tyypilli-
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simmin elintarvikeliikkeiden kassoilla ja kioskeissa yksin työskenteleviä naisia. Rikolliset toi-

mivat yleensä yksin ja ovat huomattavan usein päihtyneitä. Pääosa rikoksista tapahtuu liik-

keiden sulkemisaikaan tai öisin ja erityisen riskialttiita ovat pienet yhden tai korkeintaan kah-

den työntekijän yksiköt. (Keskusrikospoliisi 2009, 6-7.)  

Myymälävarkaudet ja näpistykset 

Poliisin tietoon tulleiden varkausrikosten kokonaismäärä on laskussa (Kuvio 12). Vuonna 2008 

poliisin tietoon tuli yhteensä 74 078 varkausrikosta. Muutos edellisvuodesta 2007 oli -2 %. 

Törkeitä varkauksia oli 2 217 kappaletta eli 3 %. (Tilastokeskus 2009.) Rikoslain mukaan var-

kaus on törkeä, jos kohteena on erittäin arvokas omaisuus, anastamisella aiheutetaan uhrille 

erityisen tuntuvaa vahinkoa, rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai 

hädänalaista tilaa, rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampu-

ma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä tai rikok-

sentekijä murtautuu asuttuun asuntoon. (Rikoslaki 1989/39.) 

 

Kuvio 12. Poliisin tietoon tulleet varkausrikokset 1988 - 2008 (Tilastokeskus 2009) 

Näpistysten määrä on viimeisten vuosien aikana noussut tasaisesti (Kuvio 13). Vuoden 2008 

kokonaismäärästä eli 70 190 teosta myymälävarkauksia ja -näpistyksiä oli valtaosa eli 48 800 

kappaletta. (Tilastokeskus 2009.) Rikoslain mukaan näpistys on sellainen varkaus, joka, ottaen 

huomioon anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuutena 

ottaen vähäinen teko (Rikoslaki 1989/39). 

Erilaisiin myymälöihin kohdistuneiden varkaus- ja näpistysrikosten ja niiden yritysten osuus 

kaikista poliisin tietoon tulleista varkausrikoksista ja niiden yrityksistä on noussut tasaisesti 

1990-luvun lopun noin 20 prosentista vuosien 2006 – 2008 hieman yli 30 prosenttiin. Myymä-

löihin kohdistuneiden poliisin tietoon tulleiden varkausrikosten ja niiden yritysten määrä on 

kohonnut alle 40 000:sta lähes 49 000:een vuonna 2008. Myymälöissä on tarjolla runsaasti 

haluttua omaisuutta, mutta rikoksia estävät tai valvovat mekanismit ovat usein pienissä kau-
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pan alan yrityksissä verraten heikkoja ja kalliiksi koettuja. Myös motivoituneita rikoksenteki-

jöitä on runsaasti. Yritysten rikosturvallisuus 2008 -selvityksen mukaan noin joka kymmenes 

yritys havaitsi myymälöissä, tuotannossa, kuljetuksissa tai varastoinnissa epätavallista hävik-

kiä vuosina 2005–2008. Hävikki on suurempi ongelma keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Suu-

rissa yrityksissä epätavallista hävikkiä havainneiden yritysten osuus kasvoi 26 prosentista 30 

prosenttiin. Hävikki oli selvästi suurinta muihin aloihin verrattuna rakennusalalla ja kaupan 

aloilla. Hävikin osuus on kaupan alalla kuitenkin laskussa, mikä on todennäköisesti seurausta 

kaupan omista hävikin hallintatoimenpiteistä. (Keskusrikospoliisi 2009, 2, 8.) 

 

Kuvio 13. Poliisin tietoon tulleet näpistykset 1988 - 2008 (Tilastokeskus 2009) 

Varastetut tuotteet ovat usein suhteellisen kalliita, haluttuja ja pienikokoisia tuotteita, jotka 

on helppo myydä edelleen. Tyypillisesti näpistelijöiden kohteena ovat myös elintarvikkeet, 

alkoholi, vaatteet ja polttoaineet. Merkkivaatteita anastetaan kausiluontoisesti muotisesonki-

en mukaan ja usein tilaustyönä ja ulkomailla edelleen myytäviksi. Tuotteiden huono sijoittelu 

myymälässä lisää varkausriskiä. Myymälävarkauksissa on kaupan tietojen mukaan tekijöitä 

useista eri ryhmistä. Mukana on ensikertalaisia, tilaisuuden tullen anastavia, päihde- ja muita 

ongelmaisia, hädänalaisia, huumeidenkäyttäjiä sekä ammattimaisesti varastavia henkilöitä ja 

ryhmiä. Ensikertalaisten joukossa erottuvat nuoret henkilöt, ja tilaisuuden tullen varastavat 

myös varakkaat. Narkomaanien, parien tai ryhmien ja erityisesti systemaattisesti kiertelevien 

ulkomaalaisrikollisten varkaudet ja murtovarkaudet liittyvät usein organisoituun rikollisuu-

teen, joka on rikostiedustelutietojen mukaan tyypillisesti kohdistettua, tilauksiin perustuvaa 

rikollisuutta. (Keskusrikospoliisi 2009, 12.) 

Pohjoismaissa on liikkeellä selvästi aiempaa enemmän tilauksista erilaisia varkausrikoksia 

tekeviä ulkomaisia rikollisryhmiä. Ajankohtaiseen varkausrikollisuuteen kuuluvat joukolla teh-

dyt pienmyymälöihin ja kioskeihin kohdistuvat varkaudet. Rajat ylittävää sarjamaista omai-

suusrikollisuutta, erityisesti törkeää murto- ja varkausrikollisuutta Suomessa ja muissa poh-
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joismaissa harjoittavat ulkomaalaiset ovat lähinnä Viron, Liettuan, Puolan, Romanian, Bulga-

rian tai Venäjän kansalaisia. (Keskusrikospoliisi 2009, 12.) 

Elinkeinoelämän ja viranomaisten kansallista yritysturvallisuutta edistävä yhteistyöryhmä on 

laatinut vuonna 2008 toimenpideohjelman myymälävarkauksien vähentämiseksi. Siinä myymä-

lävarkauksia pyritään vähentämään muun muassa lainsäädännöllisin keinoin, kuten rikokseen 

perustuva pääsyn rajoittamisella kauppaliikkeisiin ja turva-alan toimijoiden oikeuksien lisää-

misellä. Yhtenä tärkeänä osana toimenpideohjelmaa mainitaan koulutuksen ja valistuksen 

lisääminen kouluissa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2008.) 

Murrot 

Vuonna 2008 tilastoitiin yhteensä 41 000 murtoa. Murtojen määrä on laskenut alle puoleen 

vuodesta 1994, jolloin murtoja ilmoitettiin peräti 99 000. Suurin osa murroista jää todennä-

köisesti ilmoittamatta poliisille, joten murtojen todellinen määrä on siten virallisia tilastoja 

suurempi. (Tilastokeskus 2009.) Poliisin tietoon tulleet liiketiloihin kohdistuneet murtovar-

kaudet ja niiden yritykset ovat vähentyneet 2000-luvun vaihteen noin 10 000:sta vuoden 2008 

noin 4 400 tapaukseen. (Keskusrikospoliisi 2009, 11.) Tuoreimpien Tilastokeskuksen tilastojen 

mukaan murtojen kokonaismäärä väheni selvästi vuoteen 2008 saakka, mutta vuonna 2009 

murtojen määrä pysyikin jo lähes samalla tasolla kuin vuonna 2008 (Tilastokeskus 2010). 

Vuonna 2008 asuntomurtoja tehtiin 5 985, liikemurtoja tilastoitiin 4406, murtoja muihin koh-

teisiin 14 288 ja automurtoja 16 108. Kaikkiaan murtoja tehtiin 40787. (Tilastokeskus 2009.) 

Oheisessa kuviossa kuvataan erilaisten murtojen kappalemääriä vuodesta 1988 vuoteen 2008 

(Kuvio 14). 

 

Kuvio 14. Poliisin tietoon tulleet murrot vuosina 1988–2008 (Tilastokeskus 2009) 

Vuonna 2008 tehdyn Yritysten rikosturvallisuus 2008 -selvityksen mukaan suomalaisista yrityk-

sistä kuudesosa (17 %) oli joutunut murron kohteeksi, suurista yrityksistä joka toinen. Murrot 
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olivat yleisimpiä rakennusalalla ja harvinaisimpia palvelualalla. Maksetut murto- ja varkaus-

vakuutuskorvaukset ovat pitkähkön laskusuunnan jälkeen kääntyneet jälleen hieman nousuun. 

Vuoden 2009 tammi–elokuun lukujen perusteella sekä liike- että asuntomurtojen lukumäärä 

näyttäisi jälleen olevan hieman nousussa vuoteen 2008 verrattuna. (Keskusrikospoliisi 2009, 

11.) Myös Turvallisuus – lehden 6/2009 artikkelissa kiinnitetään huomiota siihen että liikkeisiin 

tehtyjen murtojen määrä on kääntynyt jälleen nousuun parin viime vuoden aikana. (Koskivirta 

2009, 13.)  

Kasvu johtunee osittain siitä, että vankiloista on vapautunut murtovarkauksia tekeviä tapa- ja 

ammattirikollisia, mutta myös Virosta, Liettuasta, Puolasta ja Romaniasta maahan saapuneilla 

ammattimaisesti toimivilla omaisuusrikollisilla on merkittävä osuutensa sarjamaisten omai-

suusrikosten lisääntymiseen ja törkeysasteeseen. Erityisesti Liettuasta saapuvat omaisuusri-

koksia tekevät rikollisryhmät ovat osoittautuneet merkittäväksi uhaksi. Nopealiikkeiset liettu-

alaisryhmät ovat vuoden 2007 lopusta lähtien ottaneet kohteikseen erityisesti Etelä- ja Länsi-

Suomen lääneissä sijaitsevia suurehkoja kodinkone- ja elektroniikkaliikkeitä. Ammattimaisten 

omaisuusrikollisten aktiivinen tilausperiaatteella tapahtuva toiminta Suomessa jatkaa hyvin 

todennäköisesti vahvaa kasvuaan. Taloudellisten suhdanteiden heikentyminen voi suunnata 

rikollisryhmien toimintaa talousrikoksista jälleen perinteiseen omaisuus- ja huumausainerikol-

lisuuteen. Muualta EU:sta saatavissa olevien tietojen mukaan romanialaisten ja bulgarialais-

ten sarjamuotoinen rikollisuus on organisoitua ja siihen sisältyy törkeää rikollisuutta. Se on 

saanut jo entistä vakavampia muotoja myös Suomessa. (Keskusrikospoliisi 2009, 11–13.) 

Ilkivalta, vahingonteot ja perättömän tiedon levittäminen 

Toimi- tai tuotantotiloihin kohdistuvan ilkivallan kohteeksi oli vuonna 2008 tehdyn selvityksen 

mukaan joutunut kuudesosa yrityksistä, suurista yrityksistä lähes puolet. Ilkivaltaa kohdistui 

yleisimmin rakennusalan yrityksiin. Vajaassa viidenneksessä yrityksistä oli ilkivaltaa kohdistu-

nut muuhun omaisuuteen. Poliisille ilmoitettujen liikekeskuksiin kohdistuneiden vahingonte-

kojen lukumäärä on kuitenkin laskenut selvästi 2000-luvun alun noin 4 000 tapauksesta selväs-

ti alle 2 000:n vuosina 2006 – 2008. (Keskusrikospoliisi 2009, 11.) 

Kauppaa ja tiettyjä muita tuotannonaloja koskettaa myös ääri- ja yhdenasianliikkeiden toi-

minta, jonka tavoitteena on vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja häiritä liiketoimintaa. 

Tällaisissa tapauksissa liiketilat, tuotteet sekä yritysten henkilöstö ja heidän omaisuutensa 

voivat joutua mielenilmausten ja vahingontekojen kohteiksi. Varteenotettavimpia uhkia mai-

nituilla toimialoilla toimivien yritysten ja tutkimuslaitosten osalta on kuitenkin mm. merkittä-

vien taloudellisten vahinkojen aiheuttaminen pitkäaikaisella tai tehokkaasti kohdennetulla 

kansalaistottelemattomuuskampanjalla. Tahallista perättömän tiedon levittämistä yrityksestä 

häirintämielessä oli vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan edellisen kolmen vuoden aikana 

kohdannut noin neljännes yrityksistä. Ongelma kohdistuu erityisesti pieniin yrityksiin, useim-

min rakennusalalla ja kaupan ja palvelun aloilla. (Keskusrikospoliisi 2009, 28–29.) 
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Maksuvälinepetokset 

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuvan 2008 mukaan maksu-

korttirikollisuuden arvioidaan lisääntyneen viime vuosina, mutta Yrityksiin kohdistuvan ja 

niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuvan, syksy 2009 mukaan maksukorttirikollisuus on 

lisääntynyt jo jyrkästi. (Keskusrikospoliisi 2008 ja 2009)  

 

Kuvio 15. Poliisille ilmoitetut maksuvälinepetokset 2007–2009 (Tilastokeskus 2009) 

Vuoden 2009 tammi-elokuun aikana poliisille ilmoitettiin hieman yli 3 500 maksuvälinepetos-

ta. Toukokuussa 2009 maksuvälinerikosten määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan aikaan 

verrattuna hieman yli 40 %. Vuoden 2009 kesäkuussa kasvua vuoden 2008 vastaavaan ajankoh-

taan oli peräti yli 90 %. Heinäkuussa 2009 poliisille ilmoitettiin ennätysmäärä eli noin 600 

maksuvälinepetosta (Kuvio 15). Kuvion 15 alareunassa olevat lyhenteet tarkoittavat kunkin 

vuoden kuukausia tammikuusta joulukuuhun. Maksukorttien kopioinnin Suomessa aiheuttamat 

tappiot nousevat vuonna 2009 satoihin tuhansiin euroihin. Ulkomaisia järjestäytyneitä rikollis-

ryhmiä tulee Suomeen sekä kopioimaan maksukorttidataa että väärinkäyttämään aiemmin 

Suomessa kopioituja maksukortteja. Etenkin yritysten maksukorttien väärinkäytöstä voi aiheu-

tua huomattavan suuria tappioita, koska kyseisten korttien luottorajat ovat korkeat. (Keskus-

rikospoliisi 2009, 21–22.)  

Maksukorttirikollisuus on monimuotoista, erittäin tuottoisaa ja yleensä rajat ylittävää rikolli-

suutta, joka lisääntynee lähitulevaisuudessa tuntuvasti. Suomea on suojannut viime aikoihin 

asti se, että noin puolet suomalaisesta maksukorttidatasta on pankkikorttidataa, jota kan-

sainväliset rikolliset eivät pysty väärinkäyttämään Suomen ulkopuolella. Perinteiset pankki-

kortit kuitenkin poistuvat Suomesta, sillä EU:n maksuvälinedirektiivi poistaa kansalliset jär-

jestelmät. Tilalle tulevat debet-kortit, jotka toimivat pankkikortin tavoin kaikissa Euroopan 

maissa. Suomesta tulee tällöin oletettavasti muiden Euroopan maiden tapaan houkutteleva 
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maa korttirikollisten näkökulmasta. Lisäksi luottokorttien määrä kasvaa jatkuvasti, kun päivit-

täistavarakaupat ja tavaratalot liittävät usein omiin kanta-asiakaskortteihinsa myös luotto-

ominaisuuden. Korttien määrän kasvu lisää siten rikoksentekomahdollisuuksia. (Keskusrikospo-

liisi 2008, 16.) Keskusrikospoliisin mukaan sähköisessä muodossa olevan tiedon fyysiseen suo-

jaamiseen, tiedon syöttämisen suojaamiseen, laitteiden ja tiedon käsittelyoikeuksiin sekä 

haavoittuvuuksien toteamiseen ja nopeaan korjaamiseen tulisi kiinnittää jatkossa erityistä 

huomiota (Keskusrikospoliisi 2009, 23). 

Tietoon kohdistuva rikollisuus 

Tietoverkkorikollisuus uhkaa yritysten tietopääomaa ja toimintaa. Verkossa rikoksen toteut-

tamisen kynnys on usein alhainen, kiinnijäännin riski on olennaisesti pienempi ja toteutus on 

usein sekä helpompaa että halvempaa. Eniten ovat lisääntyneet haittaohjelmia koskevat il-

moitukset. Myös varastetun luottokorttidatan hyväksikäyttämisessä erilaisissa tietoverkon 

palveluissa on nähtävissä huomattavaa kasvua maailmanlaajuisesti. Uhkana ovat mihin tahan-

sa haavoittuvaan työasemaan Internetissä kohdistettavat identiteettikaappaukset, joiden 

avulla rikolliset keräävät rahaksi muutettavaa identiteettitietoa, kuten luottokorttinumeroita, 

verkkokauppatunnuksia, sähköpostiosoitteita tai henkilötietoja. Tietojen ei tarvitse olla haa-

voittuvan työaseman levyllä, vaan haittaohjelma kaappaa tiedon käyttäjän kirjoittaessa tieto-

ja esimerkiksi www-lomakkeelle kirjautuessaan palveluun. (Keskusrikospoliisi 2009, 11, 16.) 

Yhtenä uhkana ovat tarkasti ennalta valittuihin kohteisiin kohdistettavat hyökkäykset, joita 

hyödynnetään esimerkiksi yritysvakoilussa. Molemmissa ilmiöissä on yhteistä se, että rikolliset 

yrittävät löytää ja käyttää hyväkseen kohdejärjestelmiensä tietoturvallisuusprosessien haa-

voittuvuudet. Haavoittuvuus voi olla missä tahansa järjestelmässä, jonka avulla käsitellään 

tärkeää tietoa. Haavoittuvuus voi olla yhtälailla päivittämättömässä työasemassa kuin mobiili-

laitteissakin. Erilaiset mobiililaitteet muodostavatkin nykyisin erityisen uhan, sillä niiden päi-

vitettävyys on useimmiten paljon huonompi kuin perinteisissä tietokoneissa. Identiteettivar-

kauksien lisääntyessä uhkien välikappaleena ovat ennen kaikkea asiakkaiden hallussa olevat 

henkilökohtaiset laitteet, joiden turvallisuustilanteeseen verkkopalveluita tarjoavat yritykset 

eivät voi paljoakan vaikuttaa. (Keskusrikospoliisi 2009, 16–18.) 

Vuonna 2008 Keskuskauppakamarin tekemässä selvityksessä selvitykseen vastanneista 1 286 

yrityksestä lähes joka kymmenes oli joutunut yritysvakoilun kohteeksi, pienet yritykset use-

ammin kuin suuret. Noin neljänneksessä yrityksiä oli havaittu, että ulkopuolinen oli luvatto-

masti yrittänyt päästä yrityksen tietoverkkoon. Suurista yrityksistä lähes joka toisessa oli ha-

vaittu vastaava tunkeutumisyritys. Ajantasainenkaan virustorjunta ei välttämättä enää riitä 

torjumaan tietoverkkorikollisuuden uusimpia tekotapoja, sillä hyökkäykset toteutetaan nykyi-

sin uusilla, aiemmista versioista muunnelluilla haittaohjelmilla, joita virustorjunta ei kykene 

tunnistamaan. Rikolliset testaavat suunnittelemansa haittaohjelmat kaikilla markkinoilla ole-

villa virustorjuntaohjelmilla ennen liikkeelle laskemista. Tietoturvallisuuden huomattaviin 
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haasteisiin kuuluu lisäksi tiedonkopioinnin ehkäiseminen työsuhteen päättyessä. Kymmenes-

osassa kyselyyn vastanneista yrityksistä poislähtevä työntekijä oli kopioinut luvatta yrityksen 

tietoja. Ongelma on selvästi yleisempi suurissa yrityksissä. (Keskusrikospoliisi 2009, 17–18.) 

Ihmisten rooli on tietoturvallisuudessa tärkeä ja siksi henkilöstön kouluttaminen ja tietoturva-

riskeistä tiedottaminen vahvistavat tiedonkäsittelyn toimintatapojen turvallisuutta. Yrityksen 

tietoturvallisuutta koskevaa tilannetietoisuutta, tietoturvallisuusmenettelyjen käytännön 

toteutusta sekä tietoturvallisuuskoulutusta tukevaa ohjeistusta ja aineistoa on syytä kehittää. 

Yrityksissä tulisi tuntea tietoon kohdistuvat riskit nykyistä paremmin. Jos tietoon kohdistuvaa 

uhkaa ei ymmärretä konkreettisesti, suojautuminenkaan ei ole tehokasta. Nykyinen tietotur-

vallisuusmalli ei ota riittävästi huomioon kohdistettuja tietorikoksia. Huomio keskitetään hel-

posti havaittaviin ja helposti torjuttaviin uhkiin, jolloin yrityksen tietopääoman kannalta to-

dellista vahinkoa aiheuttava verkon avulla toteutettu yritysvakoilu jää usein kokonaan havait-

sematta. (Keskusrikospoliisi 2009, 19.) 

Järkevä tietoriskien hallinta edellyttää oikeaa käsitystä uhkista ja realistisen uhka- ja vaikut-

tavuusarvion tekemistä. Yrityksissä on syytä hahmottaa, että tietoverkkouhat tulevat sekä 

yrityksen ulko- että sisäpuolelta. Esimerkiksi salassapitosopimuksilla voidaan ehkäistä yritys-

salaisuuksien paljastumista, ja onnistuneen henkilöstöpolitiikan ja työntekijöiden sitouttami-

sen avulla osapuolten keskinäinen lojaalisuus säilyy myös työsuhteen päättyessä. Tahallisia 

tietoriskejä ehkäistään myös arvioimalla työntekijöiden luotettavuus. (Keskusrikospoliisi 2009, 

20.) 

Oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tekemät rikokset 

Kansainvälisten havaintojen mukaan henkilöstön tekemät tai henkilöstön myötävaikutuksella 

toteutetut rikokset ovat useilla aloilla yleistyneet. Etenkin suurimittaisten rikosten valmiste-

lussa ja toteuttamisessa hyödynnetään usein yritystoimintaa sekä sen laillisia rakenteita ja 

henkilöstöä. Yritysten rikosturvallisuus 2008 -selvitykseen vastanneista yrityksistä 15 %:ssa ja 

yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä 18 %:ssa työntekijä oli syyllistynyt rikokseen tai vää-

rinkäytökseen sitä yritystä kohtaan, jossa työskentelee. Tilanne on selvästi parantunut vuo-

desta 2005. Työntekijän tekemät rikokset yleistyvät yrityksen koon kasvaessa. Työntekijän 

tekemiä rikoksia ja väärinkäytöksiä oli keskimääräistä enemmän rakennusalalla ja kaupassa. 

Asiakkaisiin työntekijöiden tekemät rikokset kohdistuvat verraten harvoin. Yksi henkilökunnan 

rikollisuuden kehittyvä muoto on laajamittainen asiakastietojen tai asiakkaiden henkilö- tai 

pankkitilitietojen tai maksukortteja koskevien tietojen anastaminen, jossa järjestäytyneet 

rikollisryhmät ovat usein osallisina. Erityisesti tietojärjestelmien ja maksuliikenteen parissa 

työskentelevien henkilöiden on todettu olevan riskialttiissa asemassa. (Keskusrikospoliisi 

2009, 7.)  

Yritysten rikosturvallisuus 2008 -selvitykseen vastanneista 1 286 yrityksestä vain noin kolman-

neksessa selvitetään palkattavan henkilön taustoja. Avainhenkilöiden taustoja selvitetään 
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vain vähän useammin kuin muiden työntekijöiden, vaikka avainhenkilöiden luotettavuus on 

heille usein myönnettävien laajojen käyttö- ja kulkuoikeuksien vuoksi olennaista. Erityisenä 

riskiryhmänä pidetään poislähteviä työntekijöitä, mikä liittyy erityisesti tiedon pysymiseen 

yrityksen omaisuutena. Etenkin suurimittaisten rikosten valmistelussa ja toteuttamisessa hyö-

dynnetään usein yritystoimintaa sekä sen laillisia rakenteita ja henkilöstöä. Suunnitelmallises-

ti toimivat järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät henkilöturvallisuuden puutteita hyväkseen 

toiminnassaan ja niiden puutteiden kautta rikollisuus voi myös päästä tunkeutumaan syvälle 

yritystoiminnan rakenteisiin. (Keskusrikospoliisi 2009, 8-9.) 

Yritysten yhteistyökumppaneihin kohdistuu monenlaisia riskejä. Epäluotettavan yhteistyö-

kumppanin kanssa toimiva yritys voi joutua muun muassa erilaisten luotto-, tilaus- ja osamak-

supetosten uhriksi tai erilaisten velallisen rikosten uhriksi. On tullut esiin tapauksia, jossa 

logistiseen ketjuun, esimerkiksi huolintaliikkeiden palvelukseen, on hankkiutunut töihin rikol-

lisia tai rikollisten lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, joiden hankkimaa tietoa käytetään hyväksi 

paitsi kuljetusyrityksiin myös niiden asiakasyrityksiin kohdistuvissa rikoksissa. Yhteistyökump-

panien luotettavuus tulisi voida varmistaa mahdollisimman kattavasti. Esimerkiksi alihankkijat 

ja vuokratut työntekijät toimivat usein yrityksen tiloissa ja saavat haltuunsa yritystä koskevaa 

luottamuksellista tietoa. Alihankinta ja työntekijöiden vuokraus ovat yhä useammin kansain-

välistä toimintaa, mikä tulee ottaa huomioon yrityksiin kohdistuvan valvonnan reunaehdoista 

päätettäessä. (Keskusrikospoliisi 2009, 7, 10.) 

Sekä ulkopuolisten että oman henkilöstön tekemien rikosten torjunnassa on olennaista jatku-

va seuranta ja valvontajärjestelmien kehittäminen. Kookkaissa työyksiköissä, joissa liikkuu 

runsaasti väkeä, rikosturvallisuutta voidaan tukea yhteisten pelisääntöjen noudattamisella, 

kuten henkilökorttien esillä pitämisellä. Myös rekrytoinnilla ja henkilöstöpolitiikalla laajem-

minkin voidaan vaikuttaa merkittävästi yritysten rikosturvallisuuteen. Onnistunut henkilöstön 

sitouttaminen, yhteistyö ja työntekijöiden vaihtuvuuden välttäminen luovat hyvää työilmapii-

riä ja vähentävät halukkuutta käyttää työnantajayritystä hyväksi rikollisessa tarkoituksessa. 

(Keskusrikospoliisi 2009, 9.) 

Talousrikokset 

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamia haittavaikutuksia ja kustannuksia pide-

tään yritysjohdon parissa merkittävänä uhkana liiketoiminnalle. Suurimpina haittavaikutuksina 

on pidetty talousrikollisuuden yhteiskuntamoraalia murentavaa vaikutusta, kilpailua vääristä-

viä vaikutuksia sekä liikeyrityksille ja yhteiskunnalle koituvia taloudellisia menetyksiä. Yrityk-

set ovat talousrikollisille houkutteleva kohde. Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan 70 % 

suomalaisista yrityksistä oli joutunut talousrikoksen tai sen yrityksen kohteeksi edellisen vii-

den vuoden aikana. Vaikka yritys joutuu talousrikoksen kohteeksi, rikoksesta ei läheskään aina 

ilmoiteta poliisille. Yritykset ilmoittavat selvitysten mukaan enintään vain noin joka kolman-

nesta talousrikoksesta poliisille. Ilmoittamisaktiivisuuteen vaikuttavat erityisesti näytön esit-
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tämisen vaikeus; epävarmuus siitä, onko kyseessä rikos; ilmoittamisen kokeminen hyödyttö-

mäksi ja resurssien puute. Myös maineen, asiakkaiden tai toimiluvan menettämisen pelko tai 

rikoksentekijän vastatoimien pelko sekä ilmoittamisen kokeminen sopimattomaksi vähentävät 

halukkuutta tehdä ilmoituksia. (Keskusrikospoliisi 2008, 17.) 

Yleisimpiä yrityksiin kohdistuvia talousrikoksia ovat liike- ja asiakassuhteen pettämiseen liit-

tyvät rikokset. Eniten esiintyy etumaksumenettelyyn liittyviä rikoksia, joissa yrityksiltä pyri-

tään saamaan rahaa myöhemmin toimitettavaksi luvattua toimitusta, esimerkiksi edullista 

lainaa, vastaan. Yleisiä ovat myös luotto-, osamaksu- ja tilauspetokset, velallisen rikokset 

sekä telemarkkinointi-, postimyynti- ja rahankeräyspetokset. Keskeisiä ovat myös immateriaa-

lioikeuksiin ja kilpailutilanteisiin liittyvät rikokset. Talousrikollisuuden vuoden 2009 puolivuo-

tistilastot antoivat jo selviä merkkejä lamasta johtuvasta tilanteen vaikeutumisesta. Yksi hä-

lyttävimpiä merkkejä on avoimien talousrikosjuttujen lukumäärän kasvu, joka on edelleen 

kiihtynyt. Merkittävä muutos on ollut konkurssien lukumäärän lisääntyessä samassa suhteessa 

tapahtunut velallisen rikosten määrän huomattava kasvu, joka on ollut noin 40 prosentin 

luokkaa. (Keskusrikospoliisi 2009, 24.) 

Järjestäytynyt rikollisuus 

Järjestäytynyt rikollisuus voi hyödyntää laillista liiketoimintaa rikollisen toimintansa tukemi-

sessa ja toteuttamisessa esimerkiksi rahanpesussa ja kätkennässä. Useilla toimialoilla on ha-

vaittu järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutuminen lailliseen liiketoimintaan. Rikolliset ovat 

mukana esimerkiksi rakennus-, telakka-, siivous- ja ravintola-alan yrityksissä tai alihankkijois-

sa. Talouskriisistä johtuva yritysten ahdinko voi helpottaa järjestäytyneen rikollisuuden pää-

syä osaksi laillista liiketoimintaa, kun esimerkiksi aiemmin rehellisesti toimineita yrityksiä 

myydään maksuvaikeuksien vuoksi edulliseen hintaan. (Keskusrikospoliisi 2009, 2.)  

Myös pimeän työvoiman käyttäminen kuuluu rikollisuuden kasvaviin ilmiöihin. Rikolliset voivat 

käyttää yrityksen laillisia toimintoja hyväkseen melkeinpä missä tahansa rikoksenteon ja siitä 

saadun voiton hyödyntämisen vaiheessa. Hyödynnettävä taho voi olla joko tietämätön asiasta 

tai toimia rikollisuuden myötävaikuttajana. Myös itse rikollinen voi toimia osin laillisessa roo-

lissa. Kansainvälisten rikostiedustelutietojen mukaan merkittävät kansainvälisesti toimivat 

rikollisorganisaatiot pyrkivät kasvattamaan vaikutusvaltaansa laillisten rakenteiden puitteissa. 

(Keskusrikospoliisi 2009, 29.) 

Logistiikkatoimintoihin kohdistuva rikollisuus 

Logistiikkatoimintoihin kohdistuu monimuotoista ja mitoiltaan erilaista omaisuusrikollisuutta. 

Niihin kohdistuu sekä pieniä, monesti myös sarjoina toteutettuja varkaustapauksia että suuria 

kertaluontoisia joko tavaraerään, ajoneuvoon ja lastiin tai kalustoon kohdistuvia varkausrikok-

sia. Murtautumalla tehtyjä rikoksia kohdistuu usein sekä ajoneuvoihin että terminaaleihin. 

Suomalaisyritysten hoitamia kuljetuksia on ryöstetty toistaiseksi enimmäkseen eräissä Länsi-
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Euroopan maissa ja Venäjällä. Ryöstötapauksissa kuljettaja saattaa joutua väkivallan kohteek-

si. Itse kuljetusliiketoiminta kärsii myös petosrikollisuudesta johtuvista tappioista. Huomatta-

va ja jatkuvasti kasvava osa logistiikka-alaan kohdistuvista omaisuusrikoksista on ammatti-

maista tai järjestäytynyttä rikollisuutta. Logistiikkaketjun toimijoiden määrä on suuri, mikä 

luo helposti rikollisen toiminnan tarvitsemaa tilaa. (Keskusrikospoliisi 2009, 21.) 

Terrorismi 

Suomessa ja ulkomailla toimiviin suomalaisiin yrityksiin kohdistuvaa terrorismin uhkaa voidaan 

pitää tällä hetkellä vähäisenä ja myös ulkomaisia yrityksiä vastaan tehtävien terroritekojen 

mahdollisuutta Suomessa voidaan pitää pienenä. Suomalaisyrityksiä toimii kuitenkin jonkin 

verran myös sellaisissa maissa ja alueilla, joissa terrori-iskujen todennäköisyys voi olla huo-

mattavankin suuri. Tällöin kyseinen uhka tulee ottaa huomioon yrityksen toiminnassa. (Kes-

kusrikospoliisi 2009, 28.) 

14.1.2 Yrityksiin ja niiden henkilöstöön kohdistuvat vahinkoriskit 

Yleisimpiä ja samalla merkittävimpiä yrityksiin kohdistuvia vahinkoriskejä ovat tulipalot. Yri-

tysten osalta kyseessä on useimmiten rakennuspalo. Vesivahinkojen määrä on lisääntynyt 

huomattavasti viime vuosina yrityksissä. Lisäksi yrityksille voi aiheutua taloudellista vahinkoa 

vaihtelevista luonnonoloista, kuten pakkasen ja myrskyn aiheuttamista erilaisista vahingoista. 

Katkokset veden-, lämmön ja sähkönjakelussa voivat keskeyttää yrityksen toiminnan ja aihe-

uttaa sitä kautta erilaisia aineellisia ja taloudellisia vahinkoja.  

Pelastuslain 8 § velvoittaa yrityksiä omatoimiseen varautumiseen. Laissa määrätään muun 

muassa, että rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, viras-

to, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen 

ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäris-

tön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne 

omatoimisesti kykenevät. Lisäksi pelastuslain 28 §:ssä on säädetty jokaisen toimintavelvolli-

suudesta, joka tarkoittaa, että jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai 

muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua 

vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoi-

tuksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimintaan. (Pelastuslaki 2003/468.)  

Turvallisuustieto Oy:n Tekesin toimeksiannosta laatimassa markkinakatsauksessa Kiinteistöjen 

turvallisuustarpeet ja liiketoimintamahdollisuudet (2006) on selvitetty kiinteistön turvallisuu-

den eri osa-alueiden tärkeyttä haastattelututkimuksen avulla. Tutkimuksessa haastateltiin 26 

suurten rakennusyhtiöiden, rakennuttajien, loppukäyttäjien ja laitetoimittajien edustajaa. 

Kiinteistön turvallisuuden eri osa-alueista tärkeimmiksi koettiin henkilöturvallisuus, palo- ja 

pelastustoiminta ja tietoturvallisuus (Kuvio 16). Henkilöturvallisuuden koki tärkeäksi tai erit-
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täin tärkeäksi peräti 88 % vastaajista. Paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa piti tärkeänä tai 

erittäin tärkeänä peräti 81 % vastaajista. (Turvallisuustieto 2006, 15–17.) 

 

Kuvio 16. Turvallisuuden tärkeys kiinteistössä (Turvallisuustieto 2006) 

Rakennuspalot 

Tulipaloista aiheutuvat omaisuusvahingot ja ihmishenkien menetykset ovat mittavat. Vuosit-

tain vakuutuksesta korvataan palovahinkoja lähes kahdella sadalla miljoonalla eurolla (Kuvio 

17). Paloissa menehtyy yli sata suomalaista vuosittain. Toisin kun murtovahingot, palo- ja 

vuotovahingot ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi. Ajankohtaisena ongelmana ovat erityi-

sesti virheellisistä sähköasennuksista, väärästä sähkölaitteiden käytöstä ja puutteellisista 

sähkölaitteista aiheutuvat tulipalot. Jopa noin puolet tulipaloista liittyy niihin. Myöskään tu-

hopoltot eivät ole vähentyneet. Finanssialan arvioiden mukaan noin kolmannes tulipaloista on 

tahallaan sytytetty. Kyse on siis merkittävästä ongelmasta. (Finanssialan keskusliitto 2009.) 

 

Kuvio 17. Palo-, murto- ja vuotovahingot 1983–2008 (Finanssialan keskusliitto 2009.) 

Pelastustoimen ylläpitämän online-tilaston mukaan rakennuspalojen määrä on lisääntynyt 

selvästi vuodesta 2008 vuoteen 2009 (Taulukko 3). Koko maassa oli joulukuun loppupuolella jo 
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yli 6000 rakennuspaloa, kun koko edellisvuonna rakennuspaloja oli yhteensä 4485. Vuosien 

2005 – 2007 keskiarvo oli 3898 rakennuspaloa / vuosi. (Pelastustoimi 2009.) 

Taulukko 3. Rakennuspalojen määrä vuosina 2005–2009 (Pelastustoimi 2009) 

Vuosi  Yhteensä 

Vuosien 2005–2007 kes-
kiarvo 3898 

Vuosi 2008  4485 

Vuosi 2009  6047 

Palovahinkokorvausten arvo on reilun kymmenen vuoden aikana noussut noin 80 miljoonasta 

eurosta (1995) korkeimmillaan yli 180 miljoonaan euroon (2007). Erityisesti epäselviksi jää-

neiden tulipalojen määrä on laman aikana lisääntynyt niin yrityksissä kuin yksityistalouksissa-

kin. Varsinkin suurpalojen aiheuttamat kustannukset voivat olla huomattavat, kun välittömän 

palovahinkomenon lisäksi otetaan huomioon yrityksen toiminnan keskeytymisestä aiheutuvat 

ja muut välilliset menot. Tahallaan sytytettyjen palojen määrä on pelastusviranomaisten on-

nettomuustietojen mukaan 2000-luvulla vakiintunut noin 15–20 %:iin kaikista tulipaloista. Po-

liisille ilmoitettujen tuhotyörikosten ja niiden yritysten kokonaismäärä on sen sijaan ollut 

viimeisen kymmenen vuoden ajan laskussa. Tuoreen ruotsalaisen tutkimuksen mukaan palois-

ta aiheutuu myös merkittäviä vaarallisia päästöjä ympäristöön. Muun muassa kemikaalitehtai-

den paloista aiheutuu suuria riskejä pohjavesille. (Keskusrikospoliisi 2009, 14.) 

Vesi- ja vuotovahingot 

Vesi- ja vuotovahingot ovat rakennuskannan vanhenemisen ja virheellisten rakennustekniikoi-

den vuoksi Suomessa kasvussa. Vakuutusyhtiöiden korvaamien vuotovahinkojen määrä on vii-

me vuosina kasvanut huomattavasti. Myös vahinkojen keskimääräinen korvaussumma kasvaa 

erityisesti kotitalouksissa. Vuonna 2008 vakuutusyhtiöt korvasivat yli 33 600 vuotovahinkoa, 

joista korvauksia maksettiin noin 135 miljoonaa euroa. (Finanssialan keskusliitto 2009.) Palois-

ta ja vesivahingoista aiheutuneet vahingot ovat rahallisesti kaikkein suurimmat vakuutuskor-

vauksien aiheuttajat, kun otetaan huomioon myös murroista välillisesti aiheutuneet vahingot 

(Keskusrikospoliisi 2009, 15). 

14.2 Kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan turvallisuusriskit 

Yrityksiin kohdistuvat rikos- ja vahinkoriskit eivät anna vielä kovin tarkkaa kuvaa eri aloihin 

kohdistuvista turvallisuusriskeistä. Tässä luvussa selvitetään eri kirjallisuuslähteitä käyttäen 

mitä rikos- ja vahinkoriskejä tarkastelun kohteina oleviin kaupan alaan sekä hotelli- ja ravin-

tola-alaan sekä niiden henkilöstöön kohdistuu. Kaupan alan turvallisuutta on tarkasteltu myös 

asiakasnäkökulmasta. Kaupan alan osalta oli käytettävissä selvästi tuoreempia tutkimustulok-

sia kuin hotelli- ja ravintola-alalta.  
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14.2.1 Kaupan alan henkilöstön kokemat turvallisuusriskit 

Tässä luvussa selvitetään aluksi eri lähteiden pohjalta, millaisia turvallisuusriskejä kaupan 

alan henkilöstö kokee tutkimusten mukaan. Luvun loppuosassa kerrotaan, millaisina kaupan 

alan henkilöstö näkee alan turvallisuusasioiden osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa.  

Kaupan alan turvallisuusriskit 

Järvinen ja Uuspelto (2009) ovat tehneet haastattelututkimuksen 8.7.2008 – 8.12.2008 kaupan 

henkilökunnan ja kauppiaiden kokemista turvallisuusuhista. Tutkimuksessa keskityttiin asiak-

kaiden aiheuttamiin turvallisuusuhkiin. Tutkimuksen mukaan kaupan alalla merkittävimmiksi 

riskeiksi koettiin myymälävarkaudet, häiriökäyttäytyminen, tyytymättömät asiakkaat, ilkival-

ta sekä huijaukset kyseisessä järjestyksessä (Järvinen & Uuspelto 2009, 62.) Juvosen ja Järvi-

sen tekemän uuden tutkimuksen mukaan merkittävimmiksi riskeiksi tulevaisuudessa koettiin 

edelleen myymälävarkaudet sekä lisäksi taantuma ja uusien liikekeskusten tuoma kilpailu. 

Seuraavilla sijoille sijoittuivat muun muassa huumeet, ryöstöt ja asiakkaiden uhkailu. (Juvo-

nen & Järvinen 2010.) 

Häiriökäyttäytyminen 

Järvisen ja Uuspellon (2009) haastattelut vahvistivat, että suurin asiakkaiden aiheuttama uhka 

henkilökunnalle on häiriökäyttäytyminen. Häiriökäyttäytymistä esiintyy usein ja vaikka se on 

tavallisimmin sanallista, myös fyysistä väkivaltaa esiintyy. Sanallinen uhkailu ilmenee kovana 

kielen käyttönä, joko reklamoidessa tai kun ei jostain muusta syystä olla tyytyväisiä asiakas-

palveluun. Keskon turvallisuusjohdon näkökulmasta ongelmallisimpia asiakasryhmiä ovat alko-

holistit, huumeiden käyttäjät, erilaiset sekakäyttäjät ja henkisesti epävakaat asiakkaat, joi-

den käyttäytymisnormisto poikkeaa valtaväestön käyttäytymismalleista. (Järvinen & Uuspelto 

2009, 36.) 

Järvisen ja Uuspellon (2009) mukaan on harvinaista, että asiakkaat häiriköivät ilman erityistä 

syytä. Alkusysäyksenä on usein varkauden tai epäillyn varkauden jälkeinen kiinniotto. Tällöin 

on vaikea ennakoida henkilön käytöstä ja mitoittaa toimenpiteitä sen mukaan. Myös humalai-

set mainittiin haastatteluissa pelkoa aiheuttavina henkilöinä. Uhkatilanteita liittyy usein ti-

lanteisiin, joissa vahvasti humaltuneelle henkilölle kieltäydytään myymästä alkoholia. Vaikka 

humalaiset aiheuttavat kaupallisissa keskuksissa erilaisia lieviä häiriöitä, kokonaisuudessaan 

heitä ei koeta varsinaiseksi turvallisuusuhaksi. Kaupan henkilökuntaan kohdistuva fyysinen 

väkivalta on tutkimuksen mukaan harvinaista. Sen sijaan sanaharkat, haukkumiset, kiroilut ja 

muu solvaaminen ovat varsin tavallisia kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa kaupallisissa 

keskuksissa. Myös asiakkaiden keskinäinen nahistelu ja tappelu ovat tuttuja ilmiöitä joissakin 

keskuksissa. (Järvinen & Uuspelto 2009, 38–40.) 
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Myymälävarkaudet ja näpistykset 

Keskusrikospoliisin raportin mukaan myymälöihin kohdistuneiden varkaus- ja näpistysrikosten 

ja niiden yritysten osuus kaikista poliisin tietoon tulleista varkausrikoksista ja niiden yrityksis-

tä on noussut tasaisesti. Myymälöihin kohdistuneiden poliisin tietoon tulleiden varkausrikosten 

ja niiden yritysten määrä on kohonnut alle 40 000:sta lähes 49 000:een vuonna 2008. Myymä-

löissä on tarjolla runsaasti haluttua omaisuutta, ja rikoksia estävät tai valvovat mekanismit 

ovat usein pienissä kaupan alan yrityksissä verraten heikkoja ja kalliiksi koettuja. Myös moti-

voituneita rikoksentekijöitä on runsaasti. (Keskusrikospoliisi 2009, 2, 8.)  

Järvisen & Uuspellon (2009) mukaan myymälävarkaudet ovat globaalillakin tasolla suuri on-

gelma. Suomessakin suurimmissa kauppakeskuksissa jää päivittäin kiinni jopa useita myymälä-

varkaita. Varkauksia ja näpistyksiä esiintyy suurissa liikkeissä pieniä enemmän. Myymälävar-

kaudet kohdistuvat luonnollisesti niihin kohteisiin, joissa kiinnijäämisriski on pieni ja toimin-

nasta saatu taloudellinen hyöty on suurempi. Myymälävarkaudet aiheuttavat kaupalle talou-

dellisia menetyksiä ja heikentävät taloudellista kannattavuutta. Tutkimuksen mukaan myymä-

lävarkaudet ovat entistä enemmän ammattilaisten tekemiä ja usein taustalla on liiga, joka 

saa toimeentulonsa järjestelmällisestä varastamisesta. Usein tavaraa varastetaan useasta 

saman alueen useista liikkeistä lyhyen ajan sisällä. Varkaiden joukossa on myös satunnaisia 

tekijöitä ja varkauksista riippuvaisia henkilöitä. Tyypillistä varasta ei ole, vaan joukkoon mah-

tuu hyvin monenlaisia kasvoja ja tästä johtuen myymälävarasta ei ole helppo tunnistaa. (Jär-

vinen & Uuspelto 2009, 40–45.) 

Tyytymättömät asiakkaat 

Kaikissa Järvisen ja Uuspellon (2009) tutkimuksen kohteina olleissa liikkeissä oli kokemuksia 

tyytymättömistä asiakkaista. Tyytymättömyyden syyt ovat moninaisia. Se voi liittyä virheelli-

siin tavaroihin, tuotteen loppumiseen, sopivan koon saatavuuteen, hintaan tai laatuun. Myös 

oluen myynti on osoittautunut yhdeksi yleisimmäksi turvallisuusuhkia aiheuttavaksi tekijäksi. 

Valintamyymälässä tyytymättömyys purkautuu usein kassajonoissa. Kaikenlainen odottelu 

yleensäkin lisää asiakkaiden tyytymättömyyttä. Henkilökunnan määrä on usein ruuhka-aikoina 

riittämätön ja odottamiselta ei voida välttyä. Ihmisten kiireinen elämänrytmi ja tiukka aika-

taulu lisäävät painetta. Tutkimuksessa haastatelluilla oli kuitenkin kokemuksia siitä, että asi-

akkaiden tyytymättömyys voidaan kääntää voitoksi osaavalla palvelulla. Myös kaupassa asioin-

nin nopeuttamiseen ja tehostamiseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta vältyttäisiin turhalta 

odottelulta ja myymälässä kiertelyltä. (Järvinen & Uuspelto 2009, 45–47.) 

Ryöstöt ja muut uhkatilanteet 

Järvisen ja Uuspellon (2009) tutkimuksen mukaan ryöstöt tuntuvat olevan Suomen oloissa 

harvinaisia. Koskisen ja Lallan (2002) mukaan ryöstörikosten kokonaismäärä on vähentynyt 

Suomessa vuodesta 1990 lähtien. Pääsyynä lienee pankkien tiukentuneet turvatoimet, jonka 
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vuoksi ryöstöt ovat kohdistuneet nykyisin enemmän kauppoihin. Kyseinen kehitys on lisännyt 

kauppojen kassoihin kohdistuvaa uhkaa. Koskinen ja Lalla (2002) jakavat ryöstäjät kolmeen 

ryhmään: päihtyneet, tilaisuuden tullen toimivat sekä ammattimaiset ryöstäjät.  

Todellisuudessa uhkatilanteet kilpistyvät yleensä suusanalliseksi uhkailuksi tai solvaukseksi. 

Sen sijaan fyysisen väkivallan esiintyminen on kaupoissa harvinaista. Merkittävä syy pelätä 

rikoksia juontuu välillisestä uhrikokemuksesta. Välillinen uhrikokemus tarkoittaa, että henkilö 

kokee olevansa rikokselle suojaton, vaikka hän ei olisi itse joutunut rikoksen uhriksi. Uhriksi 

joutumisen pelkoa lisää kokemus omasta suojaamattomuudesta esimerkiksi iän, sukupuolen 

tai fyysisen haavoittuvuuden vuoksi. (Kyttä ym. 2008.) Järvisen ja Uuspellon mukaan edellä 

mainitulla perusteella on todennäköistä, että kaupan henkilökunnasta naisilla on miehiä suu-

rempi rikoksen uhriksi joutumisen pelko. Rikosten vähentäminen ja uhriksi joutumisen pelon 

vähentäminen on kaupan alalla tärkeää, koska se vaikuttaa muun muassa henkilökunnan hy-

vinvointiin ja pysyvyyteen ja sitä kautta myös kaupan tuottavuuteen. (Järvinen & Uuspelto 

2009, 49.) 

Järvisen & Uuspellon mukaan kaupallisissa keskuksissa tai niiden läheisyydessä esiintyy erilais-

ta ilkivaltaa, joskaan ei kovin paljon. Muina uhkatilanteina haastatteluissa mainittiin pom-

miuhkatilanteet, setelihuijaukset, väärennetyt rahat sekä epärehellisyys eri muodoissa. Tut-

kimuksessa mukana olleissa kaupallisissa keskuksissa rahaan liittyvät huijaukset olivat haas-

tattelujen perusteella harvinaisempia. Vain yhdessä haastatteluun osallistuneessa liikkeessä 

kerrottiin käteiseen rahaan liittyvästä huijauksesta. (Järvinen & Uuspelto 2009, 47–48.) 

Turvallisuusuhkia aiheuttavat asiakasryhmät 

Järvisen & Uuspellon (2009, 50–51) mukaan näyttää siltä, että uhkat henkilöityvät, toisin sa-

noen uhkasta on helpompi puhua, kun sen voi liittää johonkin asiakasryhmään. Tällaisiksi 

asiakasryhmiksi koetaan päihteiden vaikutuksen alaisena olevat kuten humalaiset, narkomaa-

nit ja sekakäyttäjät sekä nuorisojengit, ulkomaalaiset ja ammattihuijarit. Jopa mustasukkai-

sia tyttöystäviä ja keski-ikäisiä naisia pidettiin ongelmallisina ryhminä joissakin liikkeissä. 

Näissä ryhmissä ongelmakäyttäytymistä koetaan tapahtuvan enemmän kuin muissa ryhmissä.  

Nuoriso nähdään uhkaksi silloin kun he liikkuvat suurina ja äänekkäinä ryhminä. Nuoriso syyl-

listyy lähinnä näpistyksiin. Muun muassa karkkihyllyt ja meikkiosastot houkuttelevat nuoria. 

Ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osalta esiin nousivat kielikysymykset - 

yhteisen ymmärryksen löytäminen voi olla vaikeaa. Tutkimuksessa nousivat esille myös Itä-

Euroopasta saapuvat myymälävarkauksia tehtailevat rikollisliigat, jotka toteuttavat tekonsa 

hyvin suunnitellusti ja huomaamattomasti. Tästä syystä kyseiset varasliigat eivät juuri ole 

aiheuttaneet uhkatilanteita kaupan henkilökunnalle. (Järvinen & Uuspelto 2009, 50–51.) Myös 

kaupallisen keskuksen sijainti vaikuttaa koettuun turvallisuuteen. Sijainnissa tärkeää on toi-

saalta keskusta-alueiden läheisyys tai vaihtoehtoisesti sijainti keskusta-alueiden ulkopuolella 
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haja-asutusalueella tai teollisuusalueella. Myös alueen sosiaalinen status vaikuttaa turvalli-

suuteen (Järvinen & Uuspelto 2009, 53.) 

Turvallisuuden hallintakeinot kaupan alalla 

Järvisen ja Uuspellon tutkimusraportin mukaan tärkeimmiksi turvallisuuden hallintakeinoiksi 

kaupan alalla tunnistettiin ennakointi, koulutus, ohjeistus, vartiointi ja hälytysjärjestelmät. 

Kameravalvonnan merkitystä pidettiin vähäisenä turvallisuuden kannalta silloin jos kameroita 

ei kukaan seuraa. (Järvinen & Uuspelto 2009, 63.) Tutkimusraportissa nousi esiin kaupan alan 

turvallisuuskoulutuksen vähyys ja sitä kautta myös koulutuksen tarve. Koulutuksen lisääminen 

mainitaan tärkeäksi asiaksi, koska sen avulla voidaan varautua moniin uhkatilanteisiin ennal-

ta. Myös asiakaspalvelutaitojen merkitys korostuu uhkatilanteiden hallinnassa. Myönteisellä 

asiakaspalvelulla negatiivisetkin asiakaspalvelutilanteet voidaan usein kääntää positiivisiksi 

kokemuksiksi. (Järvinen & Uuspelto 2009, 69.)  

Kaupan alan turvallisuus -osaamistarpeet 

Kauppiaiden kauppaoppilaitoksen (2007) tekemän osaaja 2015- tutkimusprojektin tavoitteena 

oli selvittää liiketalouden ja kaupan alan toisen asteen nykyisiä työelämän asettamia vähit-

täiskaupan osaamistarpeita sekä työnantajien näkemyksiä tulevaisuuden osaamistarpeiden 

kehityksestä vuoteen 2015. Osaamistarpeita selvitettiin sekä määrällisillä että ladullisilla kou-

lutustarpeilla. Selvitys tehtiin Opetushallituksen koulutustoimikunnan toimeksiantona. (Kaup-

piaiden kauppaoppilaitos 2007.) 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vähittäiskaupan osaaja vuonna 2015 on ennen kaikkea 

moniosaaja. Tulevaisuuden vähittäiskaupan osaajassa yhdistyy huippupalveluosaaminen, jär-

jestelmäosaaminen, turvallisuusosaaminen ja arvo-osaaminen. Palveluosaaminen edellyttää 

etenkin tuotetietoa, myyntitaitoa, vuorovaikutustaitoa ja kulttuuriosaamista. Järjestelmä-

osaamisessa tärkeitä ovat tietojärjestelmät, ketjuohjaus, kokonaisuuksien hallinta ja tehok-

kuus. Turvallisuusosaaminen on ennen kaikkea kaupan asiakasturvallisuutta, tuoteturvallisuut-

ta ja työturvallisuutta. Tuotannollis- teknisten kvalifikaatioiden kohdalla vallitsi vastaajaryh-

mien yksimielisyys tuotetuntemuksen, lainsäädännön tuntemuksen, asiakkaan opastamisen ja 

neuvonnan, tietotekniikan osaamisen sekä turvallisuusosaamisen tarpeissa tulevaisuuden vä-

hittäiskaupan töissä. (Kauppiaiden kauppaoppilaitos 2007.)  

Kyseisen tutkimusraportin kuvasta (Kuvio 18) voidaan nähdä selvästi, mitkä tuotannollis-

tekniset osaamisen alueet on nähty tärkeiksi vuonna 2007 ja mitkä osa-alueet on arvioitu tär-

keiksi vuonna 2015. Muita osa-alueita enemmän painoarvoa ovat saaneet muun muassa myyn-

tityö ja asiakaspalvelu, asiakkaan kohtaaminen, asiakkaiden opastaminen ja neuvonta ja uusi-

en työntekijöiden neuvonta. Näitäkin enemmän painoarvoa ovat saaneet tietotekniset taidot 

ja turvallisuusasioiden tuntemus, joiden osaamistarpeiden koetaan myös lisääntyvän selvästi 

vuodesta 2007 vuoteen 2015. Tutkimuksen mukaan myös lainsäädännön osaamistarpeet li-
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sääntyvät selvästi. Kun otetaan vielä huomioon, että myös asiakkaan kohtaamiseen, opasta-

miseen, asiakaspalvelutilanteisiin sekä tietoteknisiin taitoihin sisältyy turvallisuusnäkökohtia, 

voidaan turvallisuusasioihin liittyviä osaamista pitää kaupan alalla erittäin tärkeänä tulevai-

suudessa. 

 

Kuvio 18. Vastaajien näkemykset tuotannollis-teknisistä kvalifikaatioista 

14.2.2 Kaupan alan asiakkaiden kokemat turvallisuusriskit 

Monet rikos- ja vahinkoriskit kohdistuvat henkilökunnan lisäksi myös asiakkaisiin. Mm. asiakas-

tietojen käsittelyyn sekä pankki- ja luottokortteihin liittyvät taloudelliset riskit koskevat asia-

kasta, samoin toimitiloissa mahdollisesti tapahtuva tulipalo. Henkilökunnan saama turvalli-

suuskoulutus vaikuttaa suoraan myös asiakkaiden turvallisuuteen. Tässä yhteydessä käsitel-

lään nimenomaan kaupan asiakkaiden kokemia turvallisuusriskejä tuoreimpien tutkimustulos-

ten valossa. 
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Kuluttajatutkimuskeskuksen (2007) teettämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa kulut-

tajien riskikäsityksistä, riskeihin suhtautumisesta ja niiden hallinnasta. Erityisesti tutkimuk-

sessa selvitettiin mm. kuluttajien arjen huolenaiheita, uhkia ja turvattomuuden kokemuksia 

sekä niihin varautumista. Kyselyn mukaan kuluttajat olivat eniten huolestuneita omasta ja 

läheistensä turvallisuudesta omassa lähiympäristössään. Henkilöriskejä pidettiin merkittä-

vämpinä kuin omaisuuteen kohdistuvia riskejä. (Peura-Kapanen, Nenonen, Järvinen & Kivistö-

Rahnasto 2007, 73.)  

 

Kuvio 19. Kuluttajien huolestuneisuus eri riskeistä (Peura-Kapanen ym. 2007) 

Kyselyyn vastanneita kuluttajia huolestuttivat eniten yhteiskunnan sosiaaliset ongelmat: rikol-

lisuus, huumeet ja väkivalta sekä niiden lisäksi ympäristön saastuminen (Kuvio 19). Selkeästi 

yli puolet vastaajista oli niistä vähintään melko huolestunut. Tutkimuksen mukaan näyttäisikin 

siltä, että kuluttajat kokevat väkivallan, huumeet ja rikollisuuden todellisina fyysisinä uhkina, 

jotka voivat koskettaa ketä tahansa ihmistä myös Suomessa. (Peura-Kapanen ym. 2007, 29–

30.)  

Kuluttajatutkimuslaitoksen vuonna 2009 tekemässä tutkimuksessa: ”Kassajono se on se kaikis-

ta turvattomin paikka – kuluttajien näkemyksiä asioinnin turvallisuudesta päivittäistavarakau-

poissa ja kauppakeskuksissa”, tarkastellaan kuluttajien kokemaa turvallisuutta kaupassa asi-

oidessa. Tutkimus on osa Helsingin kauppakorkeakoulun ja Kuluttajatutkimuskeskuksen to-

teuttamaa Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky -tutkimushanketta, joka kuuluu 

Tekesin turvallisuus-ohjelmaan. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009.)  

Tutkimuksen mukaan myös asiakkaat kaipaisivat toimintaohjeita tilanteisiin, joissa he havait-

sevat häiritsevästi tai uhkaavasti käyttäytyviä kanssa-asiakkaita tai myymälävarkaita. Koetun 

turvallisuuden kannalta kaupan henkilökunnan määrä ja osaaminen osoittautuivat keskeisiksi 

tekijöiksi, minkä vuoksi henkilökunnan koulutukseen tulee panostaa. Erityisesti sosiaalisten 

taitojen kehittäminen edesauttaisi henkilökuntaa selviytymään haastavista asiakkaista ja pa-
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rantaisi heidän kykyään ratkaista puhumalla uhkaavat tilanteet. Samalla turvataan hyvät asi-

ointiolot kaikille asiakkaille. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 61.) Kuten Koistisen ja Peura-

Kapasen (2009) laatimasta taulukosta voidaan nähdä, asiakkaan turvallisuuteen vaikuttavat 

tekijät voidaan jakaa fyysiseen, psykososiaaliseen ja taloudelliseen turvallisuuteen (Taulukko 

4).  

Taulukko 4. Turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kaupoissa kuluttajan kannalta  

 

 

Eräässä Kuluttajatutkimuslaitoksen tutkimukseen kuuluvassa keskustelussa nousivat esiin 

myymälöiden kattorakenteet. Julkisuudessa on kerrottu muutamista romahtamisvaarasta ol-

leista myymälärakennuksista. Kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat käytännössä 

vähäiset ja kaupan tärkein tehtävä tässä kohdin on huolehtia toimitilojensa rakenteellisesta 
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turvallisuudesta hyvin. Kunnollinen valaistus nähdään sekä turvallisuus- että viihtyvyystekijä-

nä. Umpeen teipatut ikkunat eivät keskusteluiden perusteella houkuta asioimaan myymälässä 

vaan ne näyttäytyvät lähinnä asioinnin epämiellyttävyyttä ja turvattomuuden tunnetta lisää-

vänä tekijänä. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 17–19.) 

Kuluttajia askarruttavat myös tilanteet, joissa myymälästä tulee päästä pois mahdollisimman 

nopeasti. Rakennusmääräysten mukaan hätäpoistumisteiden pitää olla hyvin merkittyjä ja 

ulospääsyn esteetöntä. Keskusteluiden perusteella käsitykset ja kokemukset hätäpoistumis-

teiden kunnosta ovat valitettavan huonoja. Osalle keskustelijoista on epäselvää, miten hätä-

poistumistiet on ylipäätään merkitty ja minne hätätilanteessa tulisi pyrkiä. Lisäksi hätäpois-

tumisteille on nähty varastoidun monenlaista tavaraa ja lisäksi lukituksen epäillään estävän 

ovien avaamisen hätätilanteessa. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 21–22.) 

Yhtenä poikkeustilanteena keskusteluissa mainittiin sähkökatkokset, joista muutamilla kes-

kustelijoilla on omakohtaisia kokemuksia. Yleensä tilanteet olivat sujuneet hallitusti henkilö-

kunnan ohjatessa asiakkaat ulos. Yleisesti sähkökatkoksia kuitenkin pelätään ja koska moniin 

myymälöihin ei pääse luonnonvaloa, pelätään ennen kaikkea sähkökatkoksen aiheuttamaa 

pimeyttä ja pohditaan ulospääsyä pimeässä. Liukastumiset ovat yksi merkittävistä kuluttajien 

tapaturmien aiheuttajista ja ne nähdään myös kaupoissa yhtenä vaaratekijänä. Erityisen vaa-

rallisena keskustelijat pitivät kaupan lattialla olevaa nestettä, muuta ainetta tai tavaroita, 

joihin voi liukastua tai kompastua. Esimerkiksi vesi- ja lumisateella sisääntuloauloihin kulkeu-

tuu asiakkaiden kengissä helposti vettä, joka tekee lattian liukkaaksi. (Koistinen & Peura-

Kapanen 2009, 21–22.) 

Elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä keskustelu sisälsi elintarvikkeiden kylmäketjuun, itse 

otettaviin ja punnittaviin tuotteisiin ja tuotteiden sijoitteluun myymälässä liittyviä näkemyk-

siä ja riskejä. Riskeinä terveydelle pidettiin toisten asiakkaiden aiheuttamia hygieniaongelmia 

sekä vanhentuneiden elintarvikkeiden pitämistä myynnissä. Irtomyynnissä olevien leivonnais-

ten ja karkkien puhtaus ja hygieenisyys puhuttivat keskustelijoita. Kuluttajat arvioivat, että 

vähäisen henkilökuntamäärän takia itsepalvelupisteiden siisteydestä ei ehditä huolehtia ja 

niiden käyttöä valvoa riittävästi. Myös tuotteiden turha koskettelu ja sormeilu ärsyttävät joi-

takin kuluttajia. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 25–26.) 

Varsinkin isoissa kauppakeskuksissa nuorisojoukot ja päihteiden väärinkäyttäjät vähentävät 

turvallisuuden tunnetta. Moni keski-ikäinen ja iäkkäämpi asiakas tuntee pelkoa tavatessaan 

kauppakeskusten käytävillä ja portaissa aikaansa viettäviä nuorisojoukkoja. Nuorison lisäksi 

hämmennystä ja pelkoa aiheuttavat levottomat ja poikkeavasti käyttäytyvät asiakkaat, kuten 

päihteiden väärinkäyttäjät. Heidät koetaan hankaliksi muun muassa arvaamattomien reagoin-

titapojen vuoksi. Asiointia alkaa helposti leimata pelko, huoli ja jatkuva kanssaihmisten tark-

kailu, jotta ei joutuisi hankaliin, jopa vaarallisiin tilanteisiin. (Koistinen & Peura-Kapanen 

2009, 28–29.) 
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Muiden asiakkaiden käyttäytyminen ja toiminta erityisesti kriisitilanteissa askarrutti. Erityi-

sesti pelätään joukkohysterian syntymistä, jolloin tilanne ei ole kenenkään hallittavissa. Li-

säksi ihmisten epäillään tietävän huonosti, mistä esimerkiksi lähin poistumistie löytyy. Keskus-

telijoiden mielestä turvallisuuden tunnetta lisäisi, jos asiakkaat tietäisivät nykyistä parem-

min, miten kaupoissa on varauduttu kriisitilanteisiin ja miten niissä tulisi toimia. Kuluttajat 

kaipaavat asiallista ja sopivassa muodossa olevaa tietoa. Liian yksityiskohtainen tieto taas voi 

jopa lisätä huolta ja pelkoa. Henkilökunnan määrä nähdään olennaisesti turvallisuuteen vai-

kuttavana tekijänä. Turvattomuuden tunnetta lisää, jos henkilökuntaa on vähän erityisesti 

päivittäistavaramyymälässä. Yksin työskentely lisää turvattomuuden tunnetta siis työntekijöi-

den lisäksi myös asiakkaiden keskuudessa. Kun myymälään saapuu joku häiritsevästi tai uh-

kaavasti käyttäytyvä henkilö, usein asiakas tietää, ettei henkilökunta voi käytännössä tehdä 

asialle mitään, silloin myös asiakas on pulassa. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 30–32.) 

Asiakkaiden mielestä asiakastietojen suojaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Yksi-

tyisyyden suoja on osa psykologista turvallisuutta. Sen koetaan kuitenkin pahasti rikkoutuvan, 

jos myymälän palvelupiste ei anna tarvittavaa ääni- tai näkösuojaa asiakkaalle hänen luovut-

taessaan tietojaan esimerkiksi osto- tai rahoitussopimusta varten. Tilanne voi olla epämiellyt-

tävä sekä tietojen luovuttajalle että muille asiakkaille. Asiakastietoja käsiteltäessä luotta-

muksellisuuden pitäisi ehdottomasti säilyä ja siksi palvelupisteiden, joissa käsitellään asiakas-

tietoja, pitäisi erottaa selkeästi muista asiakastiloista. Keskustelijat epäilevät lisäksi, että 

määrä- ja osa-aikaisille työntekijöille ei ehditä selvittää turvallisuuteen liittyviä asioita riittä-

vän tarkasti. Arvellaan myös, että lyhyissä työsuhteissa olevien ihmisten motivaatio perehtyä 

turvallisuuskysymyksiin voi olla huono. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 32.)  

Tuotteiden tekninen suojaus esimerkiksi varkauksien varalta on kaupan nykypäivää. Tähän 

liittyvät ongelmat nousivat tutkimuksen keskusteluissa myös esille. Huolestuttavaa hälytyksen 

sattuessa on tilanteen jonkinlainen peruuttamattomuus ja asiakkaan syylliseksi leimautumisen 

riski. Vaikka hälytyksiä on usein, ja osa niistä aiheettomia, henkilökunnan ja vartijoiden an-

teeksi pyynnöstä ja asiallisesta toiminnasta huolimatta hälytyksen ja sitä seuranneen toimin-

nan aiheuttamaa sosiaalisen häpeän tunnetta kuvataan suureksi. Tilannetta pahentaa vielä se, 

jos kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 33.) 

Tutkimukseen osallistuneet keskustelijat toivoivat henkilökunnan ja vartijoiden koulutukseen 

panostettavan ja kiinnitettävän nykyistä enemmän huomiota asiakkaiden kohteluun. Oleellista 

keskustelijoiden mukaan on, että asiakasta kohdellaan syyttömänä ennen kuin toisin todiste-

taan. Vartijoiden läsnäolon nähdään toisaalta lisäävän turvallisuutta, mutta myös turvatto-

muutta. Keskusteluiden perusteella koulutuksessa pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huo-

miota varsinkin vartijan käytökseen ja ulkoasuun. Valvonta voidaan kokea kiusallisena esimer-

kiksi silloin, jos asiakas vaistoaa, että häntä seurataan. Kuitenkin kaikkein epämiellyttävim-

pänä pidetään sitä, että joku henkilökunnasta tai kauppias tarkkailee ja seuraa yksittäistä 

asiakasta. Epäselvät kuulutukset puolestaan aiheuttavat hämmennystä, koska ei tiedetä, mis-
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tä pitäisi olla tietoisia. Huolestuttavaa on, jos esimerkiksi turvallisuuteen liittyvä kuulutus ei 

tavoita asiakasta. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 33–37.) 

Ostosten maksamiseen nähdään liittyvän riskejä, jotka johtuvat muun muassa uuden tyyppis-

ten maksupäätteiden käyttöönotosta. Myös kiireen aiheuttamat herpaantumiset kassalla nou-

sivat tutkimuksen keskusteluissa esiin. Taloudellisesti turvattomimmaksi paikaksi kaupoissa ja 

erityisesti päivittäistavarakaupoissa koetaan kassalla asiointi. Tutkimuksen mukaan pankki- tai 

luottokortilla maksaminen koetaan yleensä turvalliseksi käteisen rahan käyttöön verrattuna. 

Kuluttajat pitävät kuitenkin hankalana pankki- ja luottokorttien tunnuslukujen näppäilyä kas-

salla salassa ulkopuolisilta. Keskustelijoiden mielestä päätelaitteen näppäimistö on suojattu 

usein huonosti. Esimerkiksi laitteen suojareunat ovat liian matalat tai ne puuttuvat kokonaan. 

Kuluttajan voi olla itse vaikeaa suojata näppäimistöä esimerkiksi kantamusten takia. (Koisti-

nen & Peura-Kapanen 2009, 38–41.) 

Kaikissa keskusteluissa keskustelijoiden iästä riippumatta ilmeni, että päivittäistavarakaupas-

sa asiointia vältellään myöhään illalla. Erityisen häiriöalttiiksi koetaan etenkin viimeinen au-

kiolotunti, joka on tyypillisesti kello 20–21. Tällöin ei mielellään enää mennä ruokakauppaan, 

koska kokemusten mukaan kaupassa asioi tuolloin normaalia levottomampia, lähinnä olutta ja 

tupakkaa ostavia asiakkaita. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009, 38–41.) 

Myös Airaskorpi, Hallikas, Kojo, Suokas ja Tuhkanen (2009) ovat selvittäneet opinnäytetyöhön-

sä liittyvässä tutkimuksessa asiakkaiden kokemaa turvallisuuden tunnetta kauppakeskuksissa. 

Tutkimuksen mukaan huonosti saatava ja pimeä parkkipaikka, rauhaton tunnelma ja järjes-

tyshäiriöt, epäjärjestys, päihtyneet, remontit, huoltotyöt ja melu vaikuttavat ostospaikan 

valintaan heikentävästi. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat myönteisesti poliisin ja varti-

jan läsnäolo, valvontavälineet, valaistus sisätiloissa ja paikoitustiloissa, työntekijöiden saama 

turvallisuuskoulutus, yleinen siisteys ja turvallisuusvälineiden saatavuus. Turvallisuuden tun-

netta lisäävinä tekijöinä pidettiin tutkimuksen mukaan vartijoita, valvontakameroita, estee-

töntä näkyvyyttä liikkeen sisällä ja liikkeestä ulos, turvallisuuskoulutusta ja perehdyttämistä, 

uhkien ehkäisyä, siisteyttä ja turvallisia toimintatapoja. (Airaskorpi ym. 2009.) 

14.2.3 Hotelli- ja ravintola-alan turvallisuusriskit 

Hotelli- ja ravintola-alalta on saatavissa rajoitetusti tuoreempaa tutkimustietoa alaan, sen 

henkilöstöön ja asiakkaisiin kohdistuvista riskeistä. Löydettyjen tietojen perusteella saadaan 

kuitenkin kohtuullisen kattava kuva alan turvallisuusriskeistä. Muun muassa Työturvallisuus-

keskuksen (2007, 40–42) oppaan mukaan hotelli- ja ravintola-ala on yleensä turvallinen, vaik-

ka alalla on ollut onnettomuuksia, tulipaloja ja työntekijöihin kohdistunutta väkivaltaa. Alan 

työpaikoilta on varastettu asiakkaiden ja henkilökunnan omaisuutta ja tehty ryöstöjä toimi-

paikoissa ja rahankuljetuksissa. Myös päihtyneet asiakkaat voivat aiheuttaa väkivallan vaaraa 

ja uhkaa hotelli- ja ravintola-alalla.  
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Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 254) mukaan yhteiskunnan muutosprosessi on tuonut mukanaan 

muun muassa seuraavia muutoksia:  

 Kansainvälistyminen ja rajojen aukeaminen ja sen mukanaan tuoma turismiin kohdis-

tuva rikollisuus  

 Tilapäistyövoima ja ostopalveluna käytetty henkilöstö, jolla ei ole turvallisuuskoulu-

tusta  

 Rikollisuuden voimakas kasvaminen, terrorismi ja huumeet  

 Kansainvälisen rikollisuuden ylettyminen Suomeen  

 Yleinen turvattomuuden tunne  

 Perinteisten arvojen ja normien hämärtyminen 

Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 254.) mukaan majoitus- ja ravitsemussektorin yrityksillä on 

samaan aikaan huonon kannattavuuden vuoksi investointihaluttomuus muun muassa turvalli-

suuskoulutukseen ja lisäksi esiintyy ongelmien vähättelyä. Tästä on seurauksena muun muassa 

seuraavaa: 

 Yrityksen oman ja asiakas- ja henkilöstöturvallisuuden heikkeneminen  

 Turvallisuustiedottamisen tason lasku  

 Asiakasliikehdinnän valvonnan löystyminen  

 Itsepuolustus-, avunsaanti- ja tallentamismahdollisuuksien puute 

 Turvallisuusorganisaation luomisen lykkääminen ja laiminlyönti 

 Väärät turvallisuusmielikuvat 

Jorma Huhtala (1997, 39) on kirjassaan Turvallisuus hotelli- ja ravintola-alalla kuvannut alaan 

liittyviä turvallisuusriskejä. Hän on jakanut hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuden neljään 

osaan: asiakas-, henkilöstö- ja yritysturvallisuuteen sekä kaikille yhteisiin turvallisuusintres-

seihin, joihin kuuluvat mm. tulipalo ja pommiuhka. Huhtalan mukaan hotelli- ja ravintola ovat 

vastuussa asiakkaidensa turvallisuudesta näiden paikalla oleskelun ajan. Asiakkaan suojeluvel-

voite voidaan jakaa Huhtalan mukaan seuraaviin osa-alueisiin:  

 Hengen ja terveyden turva 

 Fyysinen koskemattomuus 

 Omaisuuden suojelu 

 Intimiteettisuojasta huolehtiminen 

Myös Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 252–253) kirjan mukaan työskentely majoitus- ja ravitse-

misalan yrityksissä on erittäin riskialtista. He ovat jakaneet alan riskitekijät neljään pääryh-

mään:  

 Asiakkaiden ja henkilöstön sekä omaisuuden turvallisuuteen liittyvät riskit 
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 Asiakassuhteisiin liittyvät riskit 

 Henkilöstöön liittyvät riskit  

 Sopimusriskit  

 Toimitiloihin liittyvät riskit  

Asiakkaiden ja henkilöstön sekä omaisuuden turvallisuuteen liittyviä riskejä ovat Rautiaisen ja 

Siiskosen (2005, 252–253) mukaan: työtapaturmat, varkaudet, ryöstöt, väkivaltaisuuden, liian 

päihtyneet asiakkaat, matkatavaroiden katoaminen ja epäselvyydet säilytyksessä, huumeiden 

käytön ja välityksen lisääntyminen, suljetut poistumistiet ja tuli- ja savuvahingot. Asiakassuh-

teisiin liittyvät riskit ovat luotto- ja pankkikortit (esim. voimassaolo päättynyt), karkurilaskut 

eli maksamatta jätetyt palvelut sekä ennalta varattujen palvelujen käyttämättä jättäminen. 

Henkilöstöön liittyvinä riskejä ovat huume- ja alkoholiongelmat, työssä jaksamiseen liittyvät 

ongelmat, työntekijöiden vilpillisyys ja varkaudet, työmotivaation ylläpitämisen epäonnistu-

minen sekä työntekijöiden välien tulehtuminen. Toimitiloihin liittyviä riskejä alalla ovat: me-

luhaitat, vartioimattomat naulakot, hotellihuoneisiin ja ravintolakalusteisiin kohdistuva ilki-

valta sekä virheellinen laitteiden käyttö. Lisäksi alan riskeihin kuuluu joukko erilaisia sopimus-

riskejä. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 252–253.) 

Heikkinen (2002, 18) on listannut kirjassaan asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisuuden turval-

lisuuteen liittyviä riskejä majoitus ja ravitsemisalalla. Niitä ovat hänen mukaansa: tulipaloista 

aiheutuvat vahingot, vesivahingot, sähkökatkokset, laiteviat, liukastumiset, kompastumiset, 

työtapaturmat, varkaudet, ryöstöt, väkivalta, liian päihtyneet asiakkaat ja sisälle pyrkijät, 

matkatavaroiden katoaminen, murrot, rahankuljetuksen sabotoinnit, huumeiden käytön ja 

välityksen yleistyminen, ruokamyrkytykset, poistumisteiden tukkiminen, valaistuksen himme-

ys, puutteellisesti suojatut sähkölaitteet sekä ravintolaan päästetty liiallinen asiakasmäärä.  

Asiakassuhteisiin liittyviä riskejä Heikkinen (2002, 18–19) on listannut seuraavasti: luotto ja 

pankkikortit, joiden voimassaoloaika on päättynyt, väärä raha, karkurilaskut, yritysasiakkai-

den konkurssit, ennalta varattuja palveluita ei käytetä tai henkilömäärät jäävät murto-osaan 

varatuista, asiakkaan luottotiedot ovat hälyttäviä ja poikkeavat annetusta informaatiosta, 

kanta-asiakas haluaa syrjäyttää jonkun muun tekemän varauksen, asiakas on tekemisissä har-

maan talouden, rahanpesun, huumeiden tai muun rikollisen toiminnan kanssa tai asiakas pyr-

kii määräilemään miten hotellissa / ravintolassa on asiat hoidettava.  

Omaan henkilöstöön liittyviä riskejä ovat Heikkisen (2002, 18–19) mukaan muun muassa vilpil-

lisyys, varkaudet, välinpitämättömyys, huume- ja alkoholiongelmat, jaksamiseen liittyvät 

riskit ja mielenterveysongelmat. Toimitiloihin liittyviä riskejä ovat muun muassa palonarkojen 

materiaalien käyttö, poistumisteiden puutteet, vartioimattomat naulakot, ilkivalta jne. Tar-

joiluun ja anniskeluun liittyviä riskejä ovat muun muassa liika-anniskelu ja sitä kautta vaara 

menettää anniskeluluvat, anniskelu alaikäisille, tilausten virheellinen toimittaminen, asiak-
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kaan valituksen käsittelyn epäonnistuminen ja asiakkaan suututtaminen, rotusyrjintään syyl-

listyminen, väärästä tilannearviosta johtuvat riskit.  

Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 265, 274) mukaan hotellien rikollistyypit voidaan jakaa kahdek-

saan luokkaan, joita ovat hotelli/ravintolahuijarit (hotelli/ravintolapetos), hotellirotat (mm. 

auki jääneet asiakashuoneiden ovet), ennakoivat pälyilijät (rikoksen ennakkosuunnittelu), 

pyromaanit, satunnaiset onnenonkijat (tilaisuuden tullen toimivat), mafiosot (normien vastai-

nen elämäntapa), päihtyneet ja terroristit. Muun muassa petoksen tekeminen on helppoa, 

asiakkaan tarvitsee vain lähteä maksamatta. Suurissa hotelleissa lähteminen on helppoa, kos-

ka on mahdotonta kontrolloida jokaisen hotellin saapuvan ja sieltä lähtevän motiiveja. 

Uhka- ja väkivaltatilanteet sekä ryöstöt hotelli- ja ravintola-alalla 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) vuonna 2008 julkaisema raportti 

keskittyy hotelli-, ravintola- ja ateriapalvelualan työntekijöiden riskeihin. Raportin mukaan 

alan työntekijät kohtaavat asiakkaiden, työtovereiden ja työnantajien väkivaltaa, häirintää ja 

syrjintää useammin kuin muiden alojen työntekijät. He joutuvat muita useammin uhkailun (12 

% vs. 8,5 %), fyysisen väkivallan (6,5 % vs. 3,5 %) ja ei-toivotun seksuaalisen mielenkiinnon (8 

% vs. 2 %) kohteeksi. Lisäksi työntekijöiden syrjintä alalla on yleisempää kuin muilla aloilla 

(10,5 % vs. 6,5 %). Pubien, diskojen, yökerhojen ja baarien työntekijät kuuluvat erityisesti 

riskiryhmään. Samoin riskiryhmään kuuluvat sellaiset työntekijät, jotka työskentelevät pika-

ruokaravintoloissa ja joista ruokaa myydään ulos. Väkivalta ilmenee muun muassa potkimise-

na, tönimisenä tai esimerkiksi kuuman ruuan heittämisellä työntekijän päälle. (European 

Agency for Safety and Health at Work 2008.)  

Myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (2008) julkaisemassa Hotelli-, ravintola- 

ja catering-alan työturvallisuus – tiedotteessa todetaan, että alalla ollaan jatkuvassa kontak-

tissa asiakkaisiin, mikä voi aiheuttaa stressiä tai johtaa pahimmissa tapauksissa ahdisteluun 

tai jopa väkivaltaan. Noin 70 % alan työvoimasta katsoo voivansa pyytää tukea työtovereilta, 

ja vain 53 % katsoo voivansa pyytää tukea työnjohdolta. Myös puutteellinen koulutus ja tila-

päistyövoiman käyttö aiheuttavat ongelmia joissakin alan työtehtävissä. Alaskosken, Hörkön 

ja Lappalaisen (2006, 133) mukaan pankkien ja postien tiukentaessa turvajärjestelyjään ryös-

törikollisuus on suuntautunut yhä enemmän kauppoihin, kioskeihin, ravintoloihin ja hotellei-

hin. Usein ryöstäjät ovat huumeiden käyttäjiä ja arvaamattomia. Monet hotelliryöstöt tapah-

tuvat yöllä, jolloin henkilökuntaa on vähän.  

Huhtalan (1997, 104–109) mukaan väkivallan uhkia syntyy hotelli- ja ravintolatyössä muun 

muassa siksi että ollaan samassa paikassa asiakkaan kanssa ja fyysinen etäisyys on usein pieni. 

Asiakas ei ole aina pelkästään humalassa, vaan osa asiakkaista käyttää muitakin aineita. Asi-

akkaan oma kontrolli oman käytöksen suhteen tai ajan ja paikan suhteen eivät ole aina hal-

linnassa. Asiakkaita joudutaan kontrolloimaan, mutta asiakkaat tuntevat oikeutensa hyvin ja 

suhtautuvat esimerkiksi komenteluun torjuvasti. Asiakaspaikkojen ylitäyttäminen, ylisuuret 
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baaritiskit ja anniskeluohjeiden noudattamatta jättäminen ovat osatekijöinä väkivaltaisen 

käyttäytymisen lisääntymiseen. Myös vapaa liikuskelu alkoholijuomien kanssa voi aiheuttaa 

ongelmia. Asiakkaiden välisten riitojen pääsyinä ovat muun muassa erimielisyydet käymäläjo-

noissa, juomien päälle läikyttämiset ja toisten etuilu juomatilauksissa.  

Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 261) mukaan majoitus- ja ravitsemisala on luonteeltaan niin 

sanottu kontrolliala, jossa henkilökunnan on valvottava asiakkaiden toimintoja, myös kiellet-

tävä ja annettava määräyksiä ja se voi osaltaan johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen asiak-

kaan taholta. Väkivaltaista käytöstä voi lisätä alkoholin tarjoilu- tai anniskeluohjeiden nou-

dattamatta jättäminen tai että ravintolassa on liikaa asiakkaita eli asiakaspaikkoja ei ole riit-

tävästi. 

Työturvallisuuskeskuksen, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry:n ja Palvelualojen ammattiliit-

to PAM ry:n (2002, 9) laatimassa oppaassa mainitaan, että ravintolassa on mahdollisuus tilan-

teisiin, joissa asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai toimii väkivaltaisesti. Suurin osa tapauksista 

tehdään päihtyneenä. Yleensä kyse on alkoholista, mutta usein myös muiden aineiden käytös-

tä tai sekakäytöstä. Aggressiota aiheuttavia tilanteita ravintoloissa voivat olla muun muassa:  

 Sisäänpääsyn epääminen  

 Anniskelun rajoittaminen tai lopettaminen  

 Asiakkaan poistuminen maksamatta tai maksuvälinerikos  

 Asiakkaan poistaminen ravintolasta päihtymyksen tai häiriökäyttäytymisen perusteella 

 Asiakkaiden haluttomuus poistua ravintolaa suljettaessa  

 Asiakkaiden väliset häiriöt, riidat ja tappelut  

Työturvallisuuskeskuksen ym. (2002, 11) oppaan mukaan asiakkaan tilan tunnistaminen on 

keskeinen asia ravintolaan sisäänpääsyn yhteydessä, anniskelua aloitettaessa, vastuullisessa 

anniskelussa ja ongelmatilanteissa. Aggressiivisuus voi ilmetä nopeasti ja voimakkaasti. Alko-

holi voi sekoittaa mielenterveysongelmaisten lääkehoitoa. Usein kovien huumeiden käyttäjiä 

pidetään mahdollisina näpistelijöinä, varkaina ja ryöstäjinä, mutta huumeiden käyttäjien 

tunnistaminen ei ole käytännössä aina helppoa. Piristeiden, kuten amfetamiinin käyttäjien 

käytös voi olla impulsiivista ja aggressiivista. Tilanteiden selvittämisessä voidaan tarvita pu-

heen lisäksi myös henkilöstön voimankäyttöä ja ulkopuolista, esimerkiksi poliisin apua. Monia 

ravintolan henkilöstöön kohdistuneita väkivaltatekoja on tehty koston tai asiakkaan kokeman 

muun voimakkaan tunteen seurauksena, joten asiakkaiden kohteluun tulisi kiinnittää huomio-

ta.  

Työturvallisuuskeskuksen ym. (2002, 2) oppaan mukaan yksi naisiin kohdistuvan väkivallan 

riskialoja on juuri ravintola- ja myyntityö. Palvelualoilla uhan ja väkivallan mahdollisuutta 

lisääviä riskitekijöitä ovat muun muassa käteinen raha, tavarat, lääkkeet, alkoholi ja tupakka, 

jotka voivat olla ryöstön tai varkauden kohteena. Työntekijä voidaan kokea tehtävissään etu-



 

 

71 

 

 

jen päättäjäksi tai vallankäyttäjäksi, joka voi aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä asiak-

kaassa. 

Tulipalot ja pommiuhkaukset 

Tulipalot ovat merkittävä riski hotelleissa. Sähköpalot ja tupakointi ovat olleet Suomen hotel-

leissa yleisimmät palon aiheuttajat. Palon syttymistila on yleensä hotellihuone ja seuraavina 

tulevat keittiö ja ravintolatila. Hotellipalot ovat erityisen uhkaavia, sillä usein miten ne sat-

tuvat yöllä, jolloin asiakkaat nukkuvat ja työvuorossa saattaa olla vain yksi ihminen. Palon 

leviämisen estämisessä kolme ensimmäistä minuuttia ovat tärkeimmät, joten työntekijöillä 

tulee olla kyky aloittaa toiminta yksin. Todellista tulipalotilannetta on vaikea harjoitella, 

mutta alkusammutusvälineiden, teknisten apuvälineiden ja kuulutusjärjestelmän käyttöä voi 

harjoitella sekä perehtyä palon etenemisen periaatteisiin. (Alaskoski ym. 2006, 132–133.) 

Myös Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 275, 298) mukaan suurin osa kuolemaan johtaneista tuli-

paloista syttyy yöllä, kun ihmiset nukkuvat, eikä ole mitenkään varmaa että herääminen ta-

pahtuu ajoissa. Tappava savu täyttää huoneen 3-4 minuutissa palon syttymishetkestä. Suurissa 

hotelleissa voi olla samanaikaisesti useita satoja ihmisiä. Korkeat, monikerroksiset rakennuk-

set ovat erityisen hankalia pelastustöiden kannalta. Lisäksi Huhtalan (2004, 143) tekemän 

tutkimuksen mukaan 8,3 % hotelleista ilmoitti että heillä on tapahtunut epäselväksi jäänyt 

tulipalo tai tuhopoltto. 

Kuluttajaviraston (2004, 16) julkaisemassa Turvallisuusohjeessa ravintoloille ja majoitusliik-

keille todetaan, että hotelleissa ja muissa majoitusliikkeessä on joukko riskejä, joihin on va-

rauduttava ennakkoon: Asiakkaat eivät tunne rakennusta ja poistumisteitä, asiakkaat nukku-

vat, huoneiden lukumäärä ja paikalla oleva ihmismäärä sekä erilaiset erikoistilanteet, kuten 

tilaisuudet ravintola-osassa tai juhlakerroksessa. Mikäli toimintaan liittyy erilaisia ohjelma-

palveluita tai hotellin tai majoitusliikkeen yhteydessä on uimahalli tai kylpylätoimintaa, on 

niihin liittyvät turvallisuusriskit otettava myös huomioon. Kuluttajavirasto on laatinut erilliset 

turvallisuusohjeet kyseisiä palveluja tarjoaviin kohteisiin. Seppä (2006, 5) sanoo Hotelli- ja 

ravintola-alan paloturvallisuusoppaassa, että suositeltavana tavoitteena voitaisiin pitää, että 

jokainen työntekijä saisi jo opiskeluaikanaan tai viimeistään työnantajan antaman lakisäätei-

sen perehdyttämisen aikana riittävät tiedot ja taidot paloturvallisuudesta. Ammattiin valmis-

tavissa oppilaitoksissa tulisi aina perehdyttää opiskelijat juuri kyseisen ammatin kannalta 

keskeisiin paloturvallisuuskysymyksiin. Heidät tulisi kouluttaa myös alkusammutustaitoisiksi.  

Hotelli voi joutua myös pommiuhkauksen kohteeksi. Huhtalan (1997) mukaan poliisin tietoon 

tulee noin sata hotelleihin ja ravintoloihin kohdistuvaa pommiuhkasoittoa vuodessa eli noin 

kaksi kertaa viikossa. Erityisesti hotellin vastaanotossa ja puhelinvaihteessa on tärkeää varau-

tua kyseisiin soittoihin. Huhtalan (2004, 143) mukaan peräti 16,7 % tutkimukseen osallistu-

neista hotelleista ilmoitti niihin tulleen pommiuhkauksen ja 8,3 % ilmoitti että hotellin tiloista 
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on löytynyt pommi. Pommit tai niillä uhkaaminen eivät kuitenkaan toistaiseksi ole johtaneet 

Suomen hotelleissa vakaviin vahinkoihin.  

Huhtalan (1997, 111) mukaan Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden muotoja ovat parituk-

seen perustuva prostituutio, kansainvälinen huumekauppa ja suojelurahojen kiristys. Niihin 

liittyy myös aseellista väkivaltaa, ryöstöjä, kiristystä, pahoinpitelyjä, raiskauksia, tyrmäystip-

pojen käyttöä, erilaisia tauteja, ajoneuvojen murtoja ja anastuksia sekä pommiuhkauksia. 

Osa näistä koskettaa myös hotelli- ja ravintola-alaa ja sen työntekijöitä. 

14.2.4 Hotellien ja majoitusliikkeiden turvallisuusriskit 

Tässä luvussa on selvitetty hotellien ja majoitusliikkeiden turvallisuusriskejä sekä alan henki-

löstön turvallisuusasioiden osaamistarpeita. Aluksi käydään läpi Huhtalan (2004) majoitusliik-

keiden turvallisuudesta tekemän tutkimuksen tuloksia ja luvun lopussa käsitellään muun mu-

assa hotellin vastaanoton ja henkilökunnan turvallisuusosaamisen merkitystä sekä hotellien 

turvallisuuden muutosnäkymiä tulevaisuudessa. 

Huhtala (2004) on käsitellyt kirjassaan majoitusliikkeisiin kohdistuvia riskejä. Kirjan tulokset 

perustuvat koko maan kattaneeseen hotelli- ja majoitustoimintaa koskevaan turvallisuustut-

kimukseen. Tutkimuksen kyselyosuus tehtiin elo-syyskuussa 2002. Kysely tehtiin hotellien eri-

tasoisille esimiehille ja siinä keskityttiin majoitusliikkeisiin, erityisesti hotelleihin kohdistuviin 

rikosriskeihin. Myös hotellityön turvallisuuden erityisongelmia ja turvallisuuskoulutuksen tar-

peita kartoitettiin. 

Varkausrikollisuus ja ilkivalta hotelleissa 

Varkausrikollisuus oli Huhtalan (2004) mukaan erittäin yleistä, sillä jopa 91,6 % Suomalaisista 

hotelleista ilmoitti niitä tapahtuneen. Anastusrikoksien aiheuttamat taloudelliset menetykset 

olivat kuitenkin verrattain pieniä petos- ja kavallusrikoksiin verrattuna. Lähes 60 % kyselyyn 

vastanneista ilmoitti, että hotellissa on harjoitettu ilkivaltaa, joka on kohdistunut hotellin 

omaisuuteen. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta olivat seinien töhrimiset, ikkunoiden rikko-

miset, ulkorakennuksen polttaminen, koneen, laitteen tai esineen tuhoaminen, johtojen kat-

kaiseminen sähkö- tai valvontalaitteista. Taloudelliset vahingot arvioitiin samansuuruisiksi 

kuin anastusrikoksissakin eli noin 1000 – 10.000 Euron luokkaa. (Huhtala 2004, 18, 27.) 

Murrot ja ryöstöt hotelleissa 

Murtorikokset ovat hotelleissa yhtä yleisiä kuin ilkivalta. Kyselyyn vastaajista 58,3 % kertoi 

joutuneensa kärsimään murtorikollisuudesta. Vastaajista 41,7 % ilmoitti kuitenkin, että mur-

torikoksia ei ollut tapahtunut lainkaan. Vastaajista peräti 25 % ilmoitti, että niissä oli tapah-

tunut ryöstö. Käytännössä se tarkoittaa, että joka neljännessä hotellissa on koettu ryöstö.  

Ryöstö on traumaattinen kokemus, koska se kohdistuu omaisuuden lisäksi myös henkilöstöön. 

Ryöstöjä edeltää usein rikoksen valmisteluun liittyvää tiedustelua. (Huhtala 2004, 35, 39.) 
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Petokset, kavallukset, väärennökset ja maksuvälinerikokset 

Petosrikollisuus on Huhtalan (2004) mukaan hotelleissa jopa kolme kertaa yleisempää kuin 

ryöstörikollisuus eli 75 % kyselyyn vastanneista ilmoitti että hotelli oli joutunut petosrikoksen 

kohteeksi. Tyypillisiin petosrikoksiin liittyy usein väärien henkilö- ja laskutustietojen antami-

nen jo huonevarausta tehtäessä. Hotelleista 8,3 % ilmoitti että niissä oli tehty ainakin yksi 

kavallus. Vaikka rikoslajin osuus näyttää pieneltä, niin etenkin jatketun kavalluksen tapauk-

sissa taloudelliset vahingot voivat nousta suuriksi. Kavallusrikoksen tekijä on aina joku työn-

tekijöistä ja kavalluksia tehdään kaikilla yrityksen hierarkiatasoilla. Tyypillistä jatketun kaval-

luksen tapauksissa on, että kerralla kavalletut summat pyrkivät kasvamaan ahneuden myötä, 

joka usein johtaa lopulta tekijän kiinni jäämiseen. (Huhtala 2004, 55–56, 67.) 

Huhtalan (2004) mukaan joka kolmannessa hotellissa oli tapahtunut väärennysrikoksia. Vää-

rennys kohdistuu yleensä johonkin asiakirjaan, esimerkiksi majoituskorttiin. Väärien henkilö- 

ym. tietojen kirjoittaminen on asiakirjaväärennös, joka on rangaistava teko. Väärillä tiedoilla 

harhautetaan hotellin lisäksi myös virkavaltaa. Myös maksuväline, kuten seteli tai luottokort-

ti, voi olla väärennös. Asiakirjaväärennöksillä pyritään saamaan ansaitsematonta taloudellista 

etua muodossa tai toisessa. Varastetuilla luottokorteilla oli maksettu tai yritetty maksaa kai-

kissa kyselyyn vastanneissa hotelleissa. Varastettujen luottokorttien käyttö on siis ollut selvä 

ongelma Suomessa. Sen sijaan väärennettyä luottokorttia yksikään haastatteluun vastannut ei 

ilmoittanut kohdanneensa. Kaikkiaan 33 % hotelleista ilmoitti tutkimuksessa, että asiakkaat 

olivat tarjonneet heille maksuksi väärennettyä setelirahaa. Myös vouchereita eli palveluku-

ponkeja on ajoittain väärennetty. (Huhtala 2004, 73–74, 79.) 

Kaikki kyselytutkimukseen osallistuneet hotellit ilmoittivat, että heillä ollut joitakin tapauk-

sia, joissa asiakkaat olivat pyytäneet hotellikustannusten laskuttamista keksittyyn eli olemat-

tomaan yritykseen. Tällöin on kyse hotelli- tai ravintolapetoksesta. Samoin kaikissa hotelleissa 

oli tapahtunut maksamatta poistumisia. Lisäksi 66,7 % vastanneista hotelleista ilmoitti tapah-

tuneen niin, että varauksen tehnyt asiakas ei tekemästään huonevarauksesta huolimatta kos-

kaan saapunut, eikä myöskään perunut varaustaan. (Huhtala 2004, 84–87.) 

Henkinen ja fyysinen väkivalta 

Huhtalan (2004) mukaan hotellityöntekijät ovat kokeneet omaisuusrikosten lisäksi asiakkaiden 

ja muiden ulkopuolisten aiheuttamaa väkivaltaa eri muodoissaan. Kolmasosa hotelleista il-

moitti, että niiden työntekijät ovat joutuneet kokemaan asiakkaiden taholta henkistä uhkai-

lua työtehtävien yhteydessä. Tällaisia uhkauksia ovat muun muassa uhkaukset, jotka liittyvät 

työntekijän työsuhteen jatkumiseen tai jatkumattomuuteen, mikäli tämä ei toimi asiakkaan 

toivomalla tavalla tai vihjailut työntekijän seksuaalisista taipumuksista, työntekijän epärehel-

lisyydestä työntekijää tai työtovereitaan kohtaan sekä perättömän tiedon levittäminen työn-

tekijästä yrityksen johdolle. (Huhtala 2004, 93–94.) 



 

 

74 

 

 

Jokainen Huhtalan (2004) tutkimukseen osallistuneista hotelleista ilmoitti, että henkilökunta 

oli kohdannut fyysistä uhkailua asiakkaiden taholta. Fyysisellä uhkailulla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä muun muassa nyrkin heristelyä, uhkaavia asentoja, sanallisia vihjailuja väkivallas-

ta, työntekijän halventavaa nimittelyä, joukkovoimalla eli muilla henkilöillä uhkaaminen sekä 

esineiden heittely, rikkominen ja kaataminen. Työntekijöihin kohdistuneita fyysisiä kiinni-

käymisiä oli koettu joka kolmannessa hotellissa. Fyysisellä kiinnikäymisellä tarkoitetaan töni-

mistä, nyrkillä tai avokämmenellä lyömistä, potkimista ja erinäisillä esineillä heittämistä. 

Kolmasosa hotelleista ilmoitti, että työntekijää uhkailtaessa tekoa on tehostettu ottamalla 

esiin jokin lyömä-, pisto- tai viiltoase. Peräti 16,7 % vastaajista ilmoitti, että edellä mainittu-

ja aseita oli myös käytetty uhkaamisen yhteydessä. Ampuma-aseilla oli työntekijää uhkailtu 

8,3 %:ssa tutkimukseen osallistuneista hotelleista. Tuliaseiden mukana kuljettaminen on li-

sääntynyt erityisesti huumerikollisuuden myötä. Yli puolet hotelleista ilmoitti, että niiden 

tiloissa oli syntynyt vakavia väkivaltatilanteita asiakkaiden välillä. Tällä tarkoitetaan yhteen-

ottoja, joissa osapuolten henki ja terveys on ollut ilmeisessä vaarassa. (Huhtala 2004, 94–99.) 

Pommiuhkaukset ja epäselvät tulipalot 

Huhtalan (1997) mukaan poliisin tietoon tulee noin sata hotelleihin ja ravintoloihin kohdistu-

vaa pommiuhkasoittoa vuodessa eli noin kaksi kertaa viikossa. Erityisesti hotellin vastaanotos-

sa ja puhelinvaihteessa on tärkeää varautua kyseisiin soittoihin. Huhtalan (2004, 143) mukaan 

peräti 16,7 % tutkimukseen osallistuneista hotelleista ilmoitti niihin tulleen pommiuhkauksen 

ja 8,3 % ilmoitti että hotellin tiloista on löytynyt pommi. Pommit tai niillä uhkaaminen eivät 

kuitenkaan toistaiseksi ole johtaneet hotelleissa vakaviin vahinkoihin. Lisäksi Huhtalan (2004, 

143) tekemän tutkimuksen mukaan 8,3 % hotelleista ilmoitti että heillä on tapahtunut epäsel-

väksi jäänyt tulipalo tai tuhopoltto. 

Hotellityön turvallisuuden erityisongelmat 

Huhtalan (2004) tutkimuksessa selvitettiin myös hotellityöntekijöiden työhön liittyviä erityis-

ongelmia turvallisuuden kannalta. Peräti puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti, että yksintyös-

kentely aiheuttaa epävarmuuden, ahdistuksen ja pelon tuntemuksia. Joka neljäs (25 %) hotel-

lityöntekijä koki käteisen rahan arvokuljetuksesta aiheutuvan stressiä. Arvokuljetukset ovat 

tosin siirtyneet viime vuosina yhä enemmän vartiointiliikkeille. Lisäksi luottokorttien käytön 

ja jälkikäteen laskuttamisen lisääntyminen ovat vähentäneet käteisen rahan käyttöä hotel-

leissa. (Huhtala 2004, 122–132.) 

Hotellityöntekijöistä 50 % ilmoitti, että viikonlopun iltavuorot aiheuttavat heissä epävarmuut-

ta, ahdistusta ja pelkoa. Väkivaltaiset ja uhkailevat henkilöt aiheuttavat kyselyn mukaan 

stressiä lähes 60 %:lle hotellien työntekijöistä. Huumeenkäyttäjät tai muut huumerikolliset 

aiheuttavat epävarmuutta, ahdistusta ja pelkoa kolmannekselle (33,3 %) vastaajista. 75 % 

vastaajista ilmoitti että hotellihenkilökunta osaa tunnistaa huumeidenkäyttäjät sellaisen näh-

dessään. Peräti puolet vastaajista ilmoitti, että hotellin tiloista oli löytynyt huumausaineita 
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jossain muodossa. Huumeiden myyntiä oli havaittu 16,7 %:ssa hotelleista saman verran oli 

niitä jotka eivät osanneet sanoa, onko myyntiä tapahtunut. (Huhtala 2004, 122–132.) 

Hotellien turvallisuuskoulutustarpeet 

Huhtala (2004) selvitti tutkimuksessaan myös hotellien turvallisuuskoulutuksiin liittyviä toivei-

ta. Huhtalan mukaan annettavan turvallisuuskoulutuksen tavoitteena tulisi olla mahdollisim-

man monipuolisen turvallisuusvalmiuden aikaansaaminen henkilöstön keskuudessa. Huhtalan 

mukaan aiemmin hotellialalla annettu turvallisuuskoulutus ei ole vastannut täysin alalla toi-

vottua turvallisuuskoulutusta. Lisäpainoa tulisi koulutuksissa antaa Huhtalan mukaan muun 

muassa käyttäytymiseen ryöstö- ja pommiuhkatilanteissa, itsepuolustukseen, vuorovaikutus-

taitoihin ja huumerikollisen kohtaamiseen. Niiden asioiden läpikäyminen oli kyselyyn vastan-

neiden mielestä jäänyt liian vähälle. Parhaaksi (38,4 %) kouluttajayhdistelmäksi turvallisuus-

koulutusten osalta valittiin turvallisuuskonsultin ja poliisin yhteistyössä antama koulutus. Toi-

seksi parhaana (23,1 %) vaihtoehtona pidettiin ammattioppilaitos + poliisi – yhdistelmää. 

(Huhtala 2004, 144–147.) 

Hotellin vastaanoton ja henkilökunnan rooli turvallisuudessa 

Keskeinen osa hotellipalvelun laatua on mahdollisuus yöpyä turvallisesti ja yksityisesti omassa 

huoneessaan Hotellin vastaanotolla on tärkeä portinvartijan rooli. Asiakasta ja hänen asumis-

taan koskevia tietoja ei paljasteta sivullisille. Asiakkaalla on oltava hotellissa yöpyessään 

intimiteettisuoja ja kotirauha. Asiakkaan tietoja ei saa kertoa ulkopuolisille. Vastaanotto 

vastaa usein arvoesineiden säilytyksestä ja toimii hotellihuoneiden avaimista. Vastaanotto on 

useimmissa hotelleissa vastuussa turvallisuudesta 24 tuntia vuorokaudessa. Moni turvallisuu-

teen liittyvä valvontatehtävä kuuluu vastaanotolle. Vastaanottohenkilön on osattava toimia 

oikein muun muassa palo-, rikos- ja pommiuhkatilanteissa. (Alaskoski ym. 2006, 133.)  

Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 263) mukaan vastaanottovirkailija hoitaa nykyisin monia tehtä-

viä, jotka kuulivat aikaisemmin muun muassa portieerille, hotellivahtimestarille ja piccololle, 

joten vastaanottovirkailijan rooli on turvallisuuden ylläpitäjänä laajentunut huomattavasti. 

Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 258.) mukaan hotellin vastaanoton tehtäviin kuuluu muun muas-

sa: 

 Turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito vastaanotossa 

 Vieraiden vastaanotto (kulunvalvonta, opastus, ajoluvat, paikoitus) 

 Rahan kuljetus ja säilytys 

 Oman henkilökunnan kulunvalvonta 

 Alihankkijoiden ja huoltohenkilökunnan opastus 

 Hälytykset (ilmoitusten vastaanotto, toimet hätätilanteessa, viranomaisten opastus) 

 Palvelupyyntöjen välittäminen (avainhallinta, tilavaraukset, autovuokraukset) 
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Myös Kuluttajaviraston (2004, 17) julkaisemassa turvallisuusohjeessa mainitaan, että Hotelli- 

ja majoitusalan yrityksessä on pohdittava asiakasturvallisuuteen liittyviä seikkoja, muun mu-

assa:  

 Miten kontrolloidaan henkilöt, jotka pääsevät hotellin kerroksiin, saunatiloihin ja 

muihin asiakastiloihin  

 Asiakkaan tunnistaminen, mikäli avaimet luovutetaan vastaanotosta  

 Asiakkaiden tunnistaminen aamiaiselle saavuttaessa   

 Kulunvalvonta pysäköintitilassa tai – hallissa 

Rautiaisen ja Siiskosen mukaan henkilökunnalla tulee olla ammattitaitoa hoitaa kaikki yllättä-

vät tilanteet ja heillä tulee olla toimintamalleja uhkaavia tilanteita varten. Henkilökuntaa 

tulee kouluttaa seuraamaan erityisesti asiakasliikennettä. Yllättäviä tilanteita ovat myös on-

nettomuudet ja asiakkaiden sairaskohtaukset, jolloin työntekijöiltä vaaditaan valmiutta toi-

mia nopeasti ja tehokkaasti. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 252–253.) Työturvallisuuslaki edel-

lyttää toimenpiteitä työpaikoilta, jolla on ilmeinen väkivallan uhka. Pelastuslaki velvoittaa 

alan työpaikkoja varautumaan tulipaloon ja onnettomuuksiin. Asiakkaan tai henkilöstön sai-

rastumisen ja tapaturman varalta myös toimipaikan ensiapuvalmiuden tulee olla kunnossa. 

(Työturvallisuuskeskus 2007, 40, 42.) Rautiaisen ja Siiskosen (2005, 282) mukaan matkalla 

oleville asiakkaille voi sattua äkillisiä sairaskohtauksia. Vastaanoton henkilökunnan on pystyt-

tävä toimimaan tässä tilanteessa ja osattava antaa asiakkaalle ensiapu.  

Tulevaisuuden turvallisuustekijät hotelleissa 

Ikonen ja Lillqvist (2009) ovat opinnäytetyössään kartoittaneet hotellien asiakasturvallisuutta 

ja siihen vaikuttavia tulevaisuuden muutoksia. He ovat kartoittaneet sekä hotellialan turvalli-

suusasiantuntijoiden että hotellin asiakkaiden näkemyksiä hotellien turvallisuudesta haastat-

telututkimuksella ja sähköpostikyselynä. Vaikka tutkimuksen kohderyhmä on ollut pieni, joi-

takin johtopäätöksiä on tutkimuksen tuloksista voitu vetää. Erityisen tärkeinä turvallisuuden 

osa-alueina pidettiin tutkimuksen mukaan palo- ja poistumisturvallisuutta, kulunvalvontaa ja 

henkilökunnan osaamista. Myös yleiseen turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat asiat, kuten 

tilojen siisteys ja yleinen ilmapiiri koettiin tärkeäksi. Selkeimmäksi muutokseksi hotellien 

turvallisuudessa koettiin teknologian lisääntyminen, joka luo samanaikaisesti sekä mahdolli-

suuksia että riskejä turvallisuudelle.  

14.3 Yhteenveto turvallisuusriskeistä ja osaamistarpeista 

Tässä luvussa on koottu yhteen keskeisimmät yrityksiin kohdistuvat turvallisuusriskit ja kes-

keisimmät kaupan alaan sekä hotelli- ja ravintola-alaan kohdistuvat turvallisuusriskit. Yrityk-

siin kohdistuvista riskeistä on poimittu erityisesti ne riskit, jotka koskevat tavalla tai toisella 

kaupan alaa tai hotelli- ja ravintola-alaa. Erityisesti kaupan alaan sekä hotelli- ja ravintola-
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alaan kohdistuviksi nimetyt turvallisuusriskit on kuvattu tiivistetysti omissa alakohdissaan. 

Esiin on tuotu myös turvallisuuteen liittyviä alakohtaisia osaamistarpeita. 

14.3.1 Yrityksiin kohdistuvat turvallisuusriskit 

Silmiinpistävimpiä muutoksia ovat muun muassa uhkailun ja väkivallan, maksuvälinepetosten, 

näpistysten, oman henkilökunnan tekemien rikosten ja tietoon kohdistuvien rikosten lisään-

tyminen. Sen sijaan ryöstöjen määrä on pysynyt lähes entisellään ja murtojenkin määrä on 

ollut pitkään laskusuunnassa. Samoin liikekeskuksiin kohdistuneet vahingonteot ja niissä ta-

pahtuneet pahoinpitelyt ovat vähentyneet. (Keskusrikospoliisi 2009.) Vakuutusyhtiöiden va-

hingoista maksamat korvaussummat ovat etenkin rakennuspalojen ja vesivahinkojen osalta 

olleet pitkään kasvusuunnassa. (Finanssialan keskusliitto 2009.)  

Uhkailu, väkivalta ja pahoinpitelyt ovat selvästikin lisääntyneet yritysmaailmassa. Eniten uh-

kailua koetaan aloilla, joihin liittyy asiakaspalvelua. Joka neljännessä palvelualan yrityksessä 

on työntekijää uhkailtu. Pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä ja laittomien uhkausten määrä 

on viime vuosina kasvanut. Palvelualoilla työskentelee paljon naisia ja juuri heihin kohdistuva 

väkivalta ja sillä uhkaaminen on lisääntynyt huomattavasti. (Keskusrikospoliisi 2009.) Eniten 

työpaikkaväkivallan vuoksi huolissaan olevat naisten ammattiryhmät ovat sosiaali- ja terveys-

alan työntekijöiden lisäksi myymälänhoitajat, pienkauppiaat, myyjät ja tarjoilutyöntekijät 

(Sirén & Honkatukia 2005).  

Liikeryöstöistä valtaosa kohdistuu kioskeihin, elintarvikeliikkeisiin ja grillikioskeihin. Ryöstö-

jen määrä on erityisesti kaupan alalla suurehko. Peräti 75 % liikeryöstöistä on aseellisia. Ryös-

töjen uhriksi joutuvat ovat tyypillisimmin elintarvikeliikkeiden kassoilla ja kioskeissa työsken-

televiä naisia. Valtaosa ryöstöistä tapahtuu liikkeiden sulkemisaikaan tai yöllä. Erityisen ris-

kialttiita ovat yhden tai korkeintaan yhden työntekijän yksiköt. (Keskusrikospoliisi 2009.) 

Pankkien ja postien tiukentaessa turvajärjestelyjään ryöstörikollisuus on suuntautunut yhä 

enemmän kauppoihin, kioskeihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Usein ryöstäjät ovat huumeiden 

käyttäjiä ja arvaamattomia. Monet hotelliryöstöt tapahtuvat yöllä, jolloin henkilökuntaa on 

vähän. (Alaskoski, Hörkkö & Lappalainen 2006.) 

Vaikka poliisin tietoon tulleiden varkausrikosten kokonaismäärä on laskussa, kaupan alalla 

näpistykset ovat yhä suuri ongelma. Myymälöihin kohdistuneet varkausrikosten määrä on li-

sääntynyt selvästi. Hävikki on suurempi ongelma suuremmissa yrityksissä ja selvästi suurinta 

rakennusalalla ja kaupan alalla. Liikkeellä on aiempaa enemmän ulkomaisia tilauksesta var-

kausrikoksia tekeviä ryhmiä. Yhä useammin varkausrikoksia tehdään joukolla pienmyymälöihin 

ja kioskeihin. (Keskusrikospoliisi 2009.)  

Poliisin tietoon tulleet liiketiloihin kohdistuneet murrot ja niiden yritykset ovat vähentyneet 

vuosituhannen vaihteesta alle puoleen (Tilastokeskus 2009). Viime aikoina murtojen määrä on 

lähtenyt taas hienoiseen nousuun muun muassa siksi, että ulkomailta on saapunut tapa- ja 
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ammattirikollisia, jotka tekevät sarjamaisia omaisuusrikoksia. Kuudesosa Suomalaisista yrityk-

sistä on joutunut murron kohteeksi ja suurista yrityksistä joka toinen. (Keskusrikospoliisi 

2009.) 

Ilkivallan kohteeksi oli joutunut kuudesosa yrityksistä, mutta suurista yrityksistä peräti puo-

let. Suurin osa ilkivallasta kohdistuu kuitenkin rakennusalalle. Liikekeskuksiin kohdistuvien 

vahingonteot ovat vähentyneet huomattavasti. Perättömän tiedon levittäminen häirintämie-

lessä on melko yleistä ja kohdistuu erityisesti pieniin yrityksiin rakennusalalla sekä kaupan ja 

palvelun aloilla. (Keskusrikospoliisi 2009.) Vuonna 2009 maksukorttirikollisuus on lisääntynyt 

jyrkästi, poliisille ilmoitettujen maksukorttirikosten määrä on kasvanut edellisen vuoden vas-

taavasta ajasta 40 %. Kyseisistä rikoksista aiheutuvat tappiot nousevat vuositasolla satoihin 

tuhansiin euroihin. (Keskusrikospoliisi 2009.)  

Erilaiset tietoon kohdistuvat rikokset ovat lisääntyneet. Eniten ovat lisääntyneet haittaohjel-

mia koskevat ilmoitukset. Varastetun luottokorttidatan hyväksikäyttäminen erilaisissa palve-

luissa on lisääntynyt huomattavasti maailmanlaajuisesti. Internetissä tapahtuvat identiteetti-

kaappaukset ovat lisääntyneet ja siten kerättyjä tietoja, kuten luottokorttinumeroita, verk-

kokauppatunnuksia, sähköpostiosoitteita ja henkilötietoja käytetään yhä enemmän hyödyksi 

rikoksissa. Myös ennalta valittuihin kohteisiin suunnatut hyökkäykset joissa käytetään hyväksi 

kohdejärjestelmien tietoturvaprosessien haavoittuvuuksia, ovat yleisiä. Erityisesti suuremmis-

sa yrityksissä myös tiedon luvaton kopiointi työsuhteen päättyessä on suhteellisen yleistä. 

Henkilöstön kouluttamisella ja tietoturvariskeistä tiedottamisella on tärkeä merkitys tietotur-

vallisuuden kannalta. Tiedon fyysiseen suojaamiseen, tiedon käyttöoikeuksiin sekä haavoittu-

vuuksien toteamiseen ja korjaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. (Keskusrikospoliisi 

2009.) 

Yrityksen oman henkilökunnan tekemät ja heidän myötävaikutuksella tehtävät rikokset ovat 

lisääntyneet. Keskimäärin enemmän kyseisiä rikoksia esiintyy rakennusalalla ja kaupassa. 

Etenkin suurimittaisten rikosten valmistelussa ja toteutuksessa hyödynnetään laillista yritys-

toimintaa, rakenteita ja henkilöstöä. Samoin yrityksen yhteistyökumppaneihin liittyy monia 

riskejä, kuten luotto-, tilaus- ja osamaksupetoksen uhriksi joutumisen riski. (Keskusrikospoliisi 

2009.) 

Talousrikosten määrä on selvässä nousussa laman jatkuessa ja konkurssien määrän lisääntyes-

sä. Yritykset ovat talousrikollisille houkuttelevia kohteita. Jopa 70 % yrityksistä on joutunut 

talousrikoksen kohteeksi vuonna 2008. Useilla toimialoilla on havaittu myös järjestäytyneen 

rikollisuuden tunkeutumista lailliseen liiketoimintaan. Monen muun alan lisäksi rikolliset ovat 

mukana muun muassa ravintola-alan yrityksissä ja alihankkijoissa. Pimeän työvoiman käyttö 

kuuluu kasvaviin ilmiöihin myös ravintola-alalla. Meneillään oleva talouskriisi voi helpottaa 

järjestäytyneen rikollisuuden pääsyä osaksi liiketoimintaa. Myös logistiikkaan kohdistuu rikok-
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sia, mutta niihin kohdistuvat rikokset tapahtuvat pääasiassa Itä – ja Keski-Euroopassa. Myös 

terrorismin uhkaa voidaan pitää Suomessa vähäisenä. (Keskusrikospoliisi 2009.) 

Rikosriskien lisäksi yrityksiin kohdistuu erilaisia vahinkoriskejä. Yleisimpiä niistä rakennuspa-

lot, joiden määrä on lisääntynyt viime vuosina selvästi. Tulipalojen omaisuusvahingot ovat 

vuositasolla suuria ja tulipaloista aiheutuu usein myös henkilövahinkoja. Tulipaloista etenkin 

sähkölaitteisiin ja – asennuksiin liittyvät palot ovat lisääntyneet. Myös vuotovahingot ovat 

olleet jatkuvassa kasvussa ja niistä aiheutuvat taloudelliset vahingot ovat suuret. Tuhopoltto-

jen määrä on pysynyt entisellään. (Finanssialan keskusliitto 2009.) Välittömien vahinkojen 

lisäksi yrityksen toiminnan keskeytymisestä voi aiheutua merkittäviä tappiota liiketoiminnalle. 

Paloista ja vesivahingoista aiheutuneet vahingot ovat rahallisesti kaikkein suurimmat vakuu-

tuskorvauksien aiheuttajat. Jonkin verran taloudellisia menetyksiä yrityksen toiminnalle voi-

vat lisäksi aiheuttaa muun muassa katkokset sähkön, käyttöveden ja lämmön jakelussa, koska 

nekin voivat pysäyttää yrityksen toiminnan joko kokonaan tai osittain. (Keskusrikospoliisi 

2009.) 

14.3.2 Kaupan alan turvallisuusriskit ja osaamistarpeet 

Kaupan alalla merkittävimmiksi riskeiksi koettiin myymälävarkaudet, häiriökäyttäytyminen, 

tyytymättömät asiakkaat, ilkivalta ja huijaukset kyseisessä järjestyksessä (Järvinen & Uuspel-

to 2009.) Kuluttajatutkimuslaitoksen teettämään kyselyyn vastanneita kuluttajia huolestutti-

vat eniten yhteiskunnan sosiaaliset ongelmat, kuten rikollisuus, huumeet ja väkivalta. (Peura-

Kapanen ym. 2007.) Järvisen ja Uuspellon (2009) haastattelut vahvistivat, että suurin asiak-

kaiden aiheuttama uhka henkilökunnalle kaupan alalla on häiriökäyttäytyminen. Häiriökäyt-

täytymistä esiintyy usein ja vaikka se on tavallisimmin sanallista, myös fyysistä väkivaltaa 

esiintyy. Uhkatilanteita liittyy usein tilanteisiin, joissa vahvasti humaltuneelle henkilölle kiel-

täydytään myymästä alkoholia. Vaikka humalaiset aiheuttavat kaupallisissa keskuksissa erilai-

sia lieviä häiriöitä, kokonaisuudessaan heitä ei koeta varsinaiseksi turvallisuusuhaksi. Henkilö-

kuntaan kohdistuva fyysinen väkivalta on kuitenkin tutkimuksen mukaan harvinaista. Sen si-

jaan sanaharkat, haukkumiset, kiroilut ja muu solvaaminen ovat varsin tavallisia kaupallisissa 

keskuksissa. Myös asiakkaiden keskinäinen nahistelu ja tappelu ovat tuttuja ilmiöitä joissakin 

kauppakeskuksissa. (Järvinen & Uuspelto 2009.)  

Järvisen ja Uuspellon (2009) tekemän tutkimuksen mukaan merkittävimmäksi riskiksi kaupan 

alalla koettiin myymälävarkaudet. Varkauksia ja näpistyksiä esiintyy suurissa liikkeissä pieniä 

enemmän. Myymälävarkaudet kohdistuvat luonnollisesti niihin kohteisiin, joissa kiinnijäämis-

riski on pieni ja toiminnasta saatu taloudellinen hyöty on suurempi. Myymälävarkaudet aihe-

uttavat kaupalle taloudellisia menetyksiä ja heikentävät taloudellista kannattavuutta. Tutki-

muksen mukaan myymälävarkaudet ovat entistä enemmän ammattilaisten tekemiä ja usein 

taustalla on liiga, joka saa toimeentulonsa järjestelmällisestä varastamisesta. Juvosen ja Jär-

visen (2010) tuoreen tutkimuksen mukaan merkittävimmäksi kaupan alan riskiksi koettiin 



 

 

80 

 

 

myös tulevaisuudessa myymälävarkaudet (Juvonen & Järvinen 2010). Asiakkaan näkökulmasta 

heihin kohdistuva valvonta taas voidaan kokea kiusallisena esimerkiksi silloin, jos asiakas vais-

toaa, että häntä seurataan. Tuotesuojahälytyksiä on kaupoissa usein, joista osa on aiheetto-

mia. Kuluttajat kuvaavat suureksi hälytyksen ja sitä seuranneen toiminnan aiheuttamaa sosi-

aalisen häpeän tunnetta. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009.) 

Kaikissa Järvisen ja Uuspellon (2009) tutkimuksen kohteena olleissa liikkeissä oli kokemuksia 

tyytymättömistä asiakkaista. Tyytymättömyyden syy voi liittyä virheellisiin tavaroihin, tuot-

teen loppumiseen, sopivan koon saatavuuteen, hintaan tai laatuun. Myös oluen myynti on 

osoittautunut yhdeksi yleisimmäksi turvallisuusuhkia aiheuttavaksi tekijäksi. Valintamyymä-

lässä tyytymättömyys ja turhautuminen purkautuvat usein kassajonoissa. Kaikenlainen odotte-

lu yleensäkin lisää asiakkaiden tyytymättömyyttä. (Järvinen & Uuspelto 2009.) 

Koskisen ja Lallan (2002) mukaan ryöstörikosten kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa vuo-

desta 1990 lähtien. Pääsyynä pidetään muun muassa pankkien tiukentuneita turvatoimia, 

jonka vuoksi ryöstöt ovat kohdistuneet enemmän kauppoihin. Järvisen ja Uuspellon (2009) 

mukaan uhkatilanteet jäävät yleensä suusanallisen uhkailun ja solvauksen tasolle. Fyysinen 

väkivalta on kaupoissa harvinaista. Rikosten ja rikoksen uhriksi joutumisen pelon vähentämi-

nen on tärkeää kaupan alalla. Muina uhkatilanteina tutkimukseen osallistuneet mainitsivat 

pommiuhkaukset, setelihuijaukset, väärennetyt rahat sekä epärehellisyyden eri muodoissa. 

(Järvinen & Uuspelto 2009.) 

Järvisen & Uuspellon (2009) tutkimuksen mukaan uhkaavina asiakasryhminä kaupan alalla 

pidettiin päihteiden vaikutuksen alaisena olevia humalaisia, narkomaaneja ja sekakäyttäjiä. 

Muina ongelmaryhminä mainittiin muun muassa nuorisojengit, ulkomaalaiset ja ammattihuija-

rit. Esiin nousivat myös Itä-Euroopasta saapuvat myymälävarkauksia tehtailevat rikollisliigat. 

Myös kaupallisen keskuksen sijainti ja alueen sosiaalinen status vaikuttavat osaltaan koettuun 

turvallisuuteen.  Koistisen ja Peura-Kapasen (2009) mukaan isoissa kauppakeskuksissa nuoriso-

joukot ja päihteiden väärinkäyttäjät vähentävät kuluttajien turvallisuuden tunnetta. Lisäksi 

hämmennystä ja pelkoa aiheuttavat levottomat ja poikkeavasti käyttäytyvät asiakkaat, joiden 

reagointi voi olla arvaamatonta.  

Kuluttajatutkimuskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan kuluttajat kokevat väkivallan, 

huumeet ja rikollisuuden todellisina fyysisinä uhkina, jotka voivat koskettaa ketä tahansa 

(Peura-Kapanen ym. 2007). Kuluttajatutkimuskeskuksen toisen tutkimuksen mukaan kaupan 

työntekijän yksin työskentely lisää turvattomuuden tunnetta myös asiakkaiden keskuudessa. 

Ajallisesti päivittäistavarakaupassa asiointia vältellään myöhään illalla. Erityisen häiriöalttiiksi 

koetaan viimeinen aukiolotunti. Asiakkaat kaipaisivat ohjeita tilanteisiin, joissa he havaitse-

vat häiritsevästi tai uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan tai myymälävarkaan. (Koistinen & Peu-

ra-Kapanen 2009.) Huonosti saatava ja pimeä parkkipaikka, rauhaton tunnelma ja järjes-
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tyshäiriöt, epäjärjestys, päihtyneet, remontit, huoltotyöt ja melu vaikuttavat ostospaikan 

valintaan heikentävästi (Airaskoski ym. 2009). 

Muiden asiakkaiden toiminta ja käyttäytyminen kriisitilanteissa askarrutti tutkimuksen mu-

kaan kuluttajia. Erityisesti asiakkaiden taholta pelätään joukkohysteriaa, jolloin tilanne ei ole 

kenenkään hallinnassa. Ihmisten epäillään tietävän huonosti kaupan poistumisteiden sijainnit. 

Myös henkilökunnan määrä vaikuttaa kuluttajien mielestä koettuun turvallisuuteen. Asiakas 

tuntee olevansa pulassa jos jotakin sattuu ja henkilökunnan apuun ei voi vähäisen määrän 

vuoksi turvautua. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009.) 

Kuluttajat pitävät hankalana pankki- ja luottokorttien tunnuslukujen näppäilyä kassalla salas-

sa ulkopuolisilta. Esimerkiksi laitteen suojareunat ovat liian matalat tai ne puuttuvat koko-

naan. Kassoja ja erilaisia palvelupisteitä suunniteltaessa ja rakennettaessa sekä henkilökun-

taa koulutettaessa tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota asiakkaan yksityisyyden säi-

lymiseen. Henkilökohtaiset yksityistiedot eivät saa palvelutapahtuman aikana kantautua sivul-

listen korviin. Asiakaspalvelupisteiden, joissa käsitellään luottamuksellisia tietoja, tulee olla 

riittävästi muista asiakastiloista äänieristettyjä. Kuluttajat kiinnittivät huomiota myös elintar-

vikkeiden turvallisuuteen liittyviin riskeihin. Muun muassa toisten asiakkaiden hygieniaongel-

mia ja vanhentuneiden elintarvikkeiden pitämistä myynnissä pidettiin riskinä terveydelle. 

Kuluttajat arvioivat, ettei hygieniaseikoista ehditä huolehtia tarpeeksi vähäisen henkilökun-

nan määrän vuoksi. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009.)  

Koistisen ja Peura-Kapasen (2009) kyselytutkimuksen mukaan myös kuluttajat eli asiakkaat 

kokevat tärkeäksi saada tietoa siitä, miten kauppa on varautunut erilaisiin turvallisuutta uh-

kaaviin tilanteisiin ja miten kuluttajien tulee toimia näissä tilanteissa kaikkien turvallisuutta 

edistävällä tavalla. Myös kuluttajat haluaisivat osata alkusammutusvälineiden käytön. Kulut-

tajia askarruttavat muun muassa tilanteet, joissa myymälästä tulee päästä pois mahdollisim-

man nopeasti. Myös kuulutusten kuulumisesta oltiin huolestuneita. Tutkimuksen perusteella 

keskeisiksi tekijöiksi osoittautuivat koetun turvallisuuden kannalta kaupan henkilökunnan 

määrä ja henkilökunnan osaaminen. Tutkimuksen mukaan erityisesti sosiaalisten taitojen ke-

hittäminen edesauttaisi henkilökuntaa selviytymään haastavista asiakkaista. Se parantaisi 

heidän kykyään ratkaista puhumalla uhkaavat tilanteet. Samalla turvattaisiin hyvät asioin-

tiolot kaikille muille asiakkaille. Myös vartijoiden koulutukseen, käytökseen ja ulkoasuun tulisi 

kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. (Koistinen & Peura-Kapanen 2009.) Airaskosken ym. 

(2009) tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaiden turvallisuuden tunnetta lisäävinä tekijöinä 

pidettiin tutkimuksen mukaan vartijoita, valvontakameroita, esteetöntä näkyvyyttä liikkeen 

sisällä ja liikkeestä ulos, turvallisuuskoulutusta ja perehdyttämistä, uhkien ehkäisyä, siisteyt-

tä ja turvallisia toimintatapoja. 

Kauppiaiden kauppaoppilaitoksen (2007) tekemässä osaaja 2015 – tutkimusprojektissa selvi-

tettiin kaupan alan henkilöstön näkemyksiä alan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. 
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Selvästi eniten painoarvoa tutkimuksessa saivat turvallisuusosaaminen ja tietotekniikan osaa-

minen. Myös myyntityö ja asiakaspalvelu, asiakkaan kohtaaminen, asiakkaan opastaminen ja 

neuvonta katsottiin tärkeiksi tulevaisuuden osaamisen alueiksi kaupan alalla. Kyseisillä osa-

alueilla on selviä yhtymäkohtia myös turvallisuuteen. Myös Järvisen ja Uuspellon (2009) tut-

kimusraportissa nousi esiin kaupan alan turvallisuuskoulutuksen vähyys ja sitä kautta myös 

koulutuksen tarve. Koulutuksen avulla voidaan varautua moniin uhkatilanteisiin ennalta. Myös 

asiakaspalvelutaitojen merkitys korostuu uhkatilanteiden hallinnassa, koska myönteisellä 

asiakaspalvelulla negatiivisetkin asiakaspalvelutilanteet voidaan usein kääntää positiivisiksi 

kokemuksiksi.  

14.3.3 Hotelli- ja ravintola-alan turvallisuusriskit ja osaamistarpeet 

Hotelli- ja ravintola-ala on yleensä turvallinen, vaikka alalla on ollut onnettomuuksia, tulipa-

loja ja työntekijöihin kohdistunutta väkivaltaa. Alan työpaikoilta on varastettu asiakkaiden ja 

henkilökunnan omaisuutta ja tehty ryöstöjä toimipaikoissa ja rahankuljetuksissa. Myös päihty-

neet asiakkaat voivat aiheuttaa väkivallan vaaraa ja uhkaa hotelli- ja ravintola-alalla. (Työ-

turvallisuuskeskus 2007.)  

Asiakkaiden ja henkilöstön sekä omaisuuden turvallisuuteen liittyviä riskejä hotelli- ja ravin-

tola-alalla ovat Rautiaisen ja Siiskosen (2005) mukaan: työtapaturmat, varkaudet, ryöstöt, 

väkivaltaisuuden, liian päihtyneet asiakkaat, matkatavaroiden katoaminen ja epäselvyydet 

säilytyksessä, huumeiden käytön ja välityksen lisääntyminen, suljetut poistumistiet sekä tuli- 

ja savuvahingot. Asiakassuhteisiin liittyvät riskit ovat luotto- ja pankkikortit (esim. voimassa-

olo päättynyt), karkurilaskut eli maksamatta jätetyt palvelut sekä ennalta varattujen palvelu-

jen käyttämättä jättäminen. Henkilöstöön liittyvinä riskejä ovat huume- ja alkoholiongelmia, 

työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia, työntekijöiden vilpillisyyttä ja varkauksia, työmotivaa-

tion ylläpitämisen epäonnistumista sekä työntekijöiden välien tulehtumista. Toimitiloihin 

liittyviä riskejä alalla ovat meluhaitat, vartioimattomat naulakot, hotellihuoneisiin ja ravinto-

lakalusteisiin kohdistuva ilkivalta sekä virheellinen laitteiden käyttö. Lisäksi alan riskeihin 

kuuluu joukko erilaisia sopimusriskejä. (Rautiainen & Siiskonen 2005.) 

Rautiaisen ja Siiskosen (2005) mukaan hotellien rikollistyypit voidaan jakaa kahdeksaan luok-

kaan, joita ovat hotelli/ravintolahuijarit (hotelli/ravintolapetos), hotellirotat (mm. auki jää-

neet asiakashuoneiden ovet), ennakoivat pälyilijät (rikoksen ennakkosuunnittelu), pyromaa-

nit, satunnaiset onnenonkijat (tilaisuuden tullen toimivat), mafiosot (normien vastainen elä-

mäntapa), päihtyneet ja terroristit. (Rautiainen & Siiskonen 2005.) 

Hotelli- ja ravintola-alalla ollaan alttiina väkivallalle. Euroopan työterveys- ja työturvallisuus-

viraston (EU-OSHA) vuonna 2008 julkaiseman raportin mukaan alan työntekijät kohtaavat asi-

akkaiden, työtovereiden ja työnantajien väkivaltaa, häirintää ja syrjintää useammin kuin 

muiden alojen työntekijät. (European Agency for Safety and Health at Work 2008.) Huhtalan 

(2004) tekemän tutkimuksen mukaan kolmasosa hotelleista ilmoitti, että niiden työntekijät 
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ovat joutuneet kokemaan asiakkaiden taholta henkistä uhkailua työtehtävien yhteydessä. 

Jokainen tutkimukseen osallistuneista hotelleista ilmoitti, että henkilökunta oli kohdannut 

fyysistä uhkailua asiakkaiden taholta ja fyysisiä kiinnikäymisiä oli koettu joka kolmannessa 

hotellissa. Kolmasosa hotelleista ilmoitti, että työntekijää uhkailtaessa tekoa on tehostettu 

ottamalla esiin jokin lyömä-, pisto- tai viiltoase. (Huhtala 2004.)  

Työturvallisuuskeskuksen, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry:n ja Palvelualojen ammattiliit-

to PAM ry:n (2002, 9) ohjeen mukaan suurin osa uhka- ja väkivaltateoista tehdään päihtynee-

nä. Yleensä kyse on alkoholista, mutta usein myös muiden aineiden käytöstä tai sekakäytöstä. 

Ravintolassa aggressiivista käyttäytymistä voi aiheuttaa muun muassa sisäänpääsyn epäämi-

nen, anniskelun rajoittaminen tai lopettaminen sekä asiakkaan poistamiseen liittyvät tilan-

teet. Huhtalan (2004) tutkimuksen mukaan hotellityöntekijöiden erityisongelmana on yksin-

työskentely, joka aiheuttaa epävarmuuden, ahdistuksen ja pelon tuntemuksia. Käteisen rahan 

kuljetukseen liittyvät riskit ovat vähentyneet ammattimaisen arvokuljetuksen käytön yleisty-

essä. Monissa pienemmissä yrityksissä rahat viedään kuitenkin yhä itse pankin yösäilöön, jol-

loin ollaan alttiina ryöstöille. Puolet hotellityöntekijöistä ilmoitti Huhtalan kyselyssä, että 

viikonlopun iltavuorot aiheuttavat epävarmuutta, ahdistusta ja pelkoa. Peräti 60 % ilmoitti 

että väkivaltaiset ja uhkailevat henkilöt aiheuttavat stressiä. (Huhtala 2004.) 

Varkausrikollisuus on Huhtalan (2004) mukaan erittäin yleistä myös hotelleissa, sillä peräti 

91,6 % Suomalaisista hotelleista ilmoitti niitä tapahtuneen. Hotellien anastusrikoksien aiheut-

tamat taloudelliset menetykset ovat kuitenkin Huhtalan tutkimuksen mukaan verrattain pie-

niä petos- ja kavallusrikoksiin verrattuna. Huhtalan (2004) mukaan murtorikokset ovat hotel-

leissa yhtä yleisiä kuin ilkivalta. Tutkimuksen kyselyyn vastanneista hotelleista 58,3 % kertoi 

joutuneensa kärsimään murtorikollisuudesta. Lähes 60 % kyselyyn vastanneista hotelleista 

ilmoitti, että hotellin omaisuuteen on kohdistunut ilkivaltaa. Lisäksi 16,7 % tutkimukseen osal-

listuneista hotelleista ilmoitti niihin tulleen pommiuhkauksen. (Huhtala 2004.) 

Petosrikollisuus on Huhtalan (2004) mukaan hotelleissa jopa kolme kertaa yleisempää kuin 

ryöstörikollisuus. 75 % kyselyyn vastanneista ilmoitti että hotelli oli joutunut petosrikoksen 

kohteeksi. Tyypillisiin petosrikoksiin liittyy usein väärien henkilö- ja laskutustietojen antami-

nen jo huonevarausta tehtäessä. Varastetuilla luottokorteilla oli maksettu tai yritetty maksaa 

kaikissa kyselyyn vastanneissa hotelleissa, joten varastettujen luottokorttien käyttö on siis 

selvä ongelma Suomessa. Lisäksi kaikkiaan 33 % hotelleista ilmoitti tutkimuksessa, että asiak-

kaat olivat tarjonneet heille maksuksi väärennettyä setelirahaa. (Huhtala 2004.) 

Alaskosken ym. (2006) mukaan tulipalot ovat merkittävä riski hotelleissa. Sähköpalot ja tupa-

kointi ovat olleet Suomen hotelleissa yleisimmät palon aiheuttajat. Palon syttymistila on 

yleensä hotellihuone ja seuraavina tulevat keittiö ja ravintolatila. Hotellipalot ovat erityisen 

uhkaavia, sillä usein miten ne sattuvat yöllä. Asiakkaat nukkuvat ja työvuorossa saattaa olla 

vain yksi ihminen. Työntekijöillä tulee olla kyky aloittaa toiminta yksin. Alkusammutusvälinei-
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den, teknisten apuvälineiden ja kuulutusjärjestelmän käyttöä voi harjoitella etukäteen sekä 

perehtyä palon etenemisen periaatteisiin. (Alaskoski ym. 2006.) Kuluttajaviraston (2004) mu-

kaan paloturvallisuusriskejä lisäävät muun muassa seuraava asiat: hotellien asiakkaat eivät 

tunne rakennusta ja poistumisteitä, huoneiden suuri lukumäärä ja paikalla oleva suuri ihmis-

määrä sekä erilaiset erikoistilanteet, kuten tilaisuudet ravintola-osassa tai juhlakerroksessa. 

Lisäksi Huhtalan (2004) tekemän tutkimuksen mukaan 8,3 % hotelleista ilmoitti että heillä on 

tapahtunut epäselväksi jäänyt tulipalo tai tuhopoltto. Seppä (2006) pitääkin suositeltavana, 

että jokainen hotelli- ja ravintola-alan työntekijä saisi jo opiskeluaikanaan tai viimeistään 

työnantajan antaman lakisääteisen perehdyttämisen aikana riittävät tiedot ja taidot palotur-

vallisuudesta. Ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa tulisi aina perehdyttää opiskelijat juuri 

kyseisen ammatin kannalta keskeisiin paloturvallisuuskysymyksiin. Heidät tulisi kouluttaa 

myös alkusammutustaitoisiksi. (Seppä 2006.) 

Hotelli voi joutua myös pommiuhkauksen kohteeksi. Huhtalan (1997) mukaan poliisin tietoon 

tulee noin 100 hotelleihin ja ravintoloihin kohdistuvaa pommiuhkasoittoa vuodessa eli noin 

kaksi viikossa. Erityisesti hotellin vastaanotossa ja puhelinvaihteessa on tärkeää varautua 

kyseisiin soittoihin. Huhtalan (2004) mukaan peräti 16,7 % tutkimukseen osallistuneista hotel-

leista ilmoitti niihin tulleen pommiuhkauksen. Lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden muotoja 

ovat Suomessa Huhtalan (1997) mukaan paritukseen perustuva prostituutio, kansainvälinen 

huumekauppa ja suojelurahojen kiristys. Näistä osa koskettaa myös hotelli- ja ravintola-alaa. 

Rautiaisen ja Siiskosen (2005) mukaan hotellien ja ravintoloiden henkilökunnalla tulee olla 

ammattitaitoa hoitaa kaikki yllättävät tilanteet ja heillä tulee olla toimintamalleja erilaisia 

uhkaavia tilanteita varten. Henkilökuntaa tulee kouluttaa seuraamaan erityisesti asiakaslii-

kennettä. Yllättäviä tilanteita ovat myös onnettomuudet ja asiakkaiden sairaskohtaukset, 

jolloin työntekijöiltä vaaditaan valmiutta toimia nopeasti ja tehokkaasti. Vastaanoton henki-

lökunnan on osattava antaa asiakkaalle ensiapu. (Rautiainen & Siiskonen 2005.) 

Alaskosken ym. (2006) mukaan vastaanotto on useimmissa hotelleissa vastuussa turvallisuu-

desta 24 tuntia vuorokaudessa ja vastaa mm. arvoesineiden säilytyksestä, hotellin avaimista 

ja asiakkaiden intimiteettisuojasta. Vastaanottohenkilön on osattava toimia oikein mm. palo-, 

rikos- ja pommiuhkatilanteissa. Rautiaisen ja Siiskosen (2005) mukaan vastaanottovirkailijan 

rooli on turvallisuuden ylläpitäjänä laajentunut huomattavasti ja vastaanoton tehtäviin kuuluu 

muun muassa turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito vastaanotossa, vieraiden vastaanotto 

(kulunvalvonta, opastus, ajoluvat, paikoitus), rahan kuljetus ja säilytys, oman henkilökunnan 

kulunvalvonta, alihankkijoiden ja huoltohenkilökunnan opastus, hälytykset (ilmoitusten vas-

taanotto, toimet hätätilanteessa, viranomaisten opastus) sekä palvelupyyntöjen välittäminen 

(avainhallinta, tilavaraukset, autovuokraukset yms.). Huhtalan (2004) mukaan hotellialalle 

annettavan turvallisuuskoulutuksen tavoitteena tulisi olla mahdollisimman monipuolisen tur-

vallisuusvalmiuden aikaansaaminen henkilöstön keskuudessa. Lisäpainoa tulisi koulutuksissa 
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antaa muun muassa toimintaan ryöstö- ja pommiuhkatilanteissa, itsepuolustukseen, vuorovai-

kutustaitoihin ja huumerikollisen kohtaamiseen. 

Ikosen ja Lillqvistin (2009) tekemän tutkimuksen mukaan erityisen tärkeinä hotelli- ja ravinto-

la-alan turvallisuuden osa-alueina tulevaisuudessa pidettiin tutkimuksen mukaan palo- ja pois-

tumisturvallisuutta, kulunvalvontaa ja henkilökunnan osaamista. Myös yleiseen turvallisuuden 

tunteeseen vaikuttavat asiat, kuten tilojen siisteys ja yleinen ilmapiiri koettiin tärkeäksi. 

Selkeimmäksi tulevaisuuden muutokseksi hotellien turvallisuudessa koettiin teknologian li-

sääntyminen, joka luo samanaikaisesti sekä mahdollisuuksia että riskejä turvallisuudelle.  

14.4 Turvallisuusriskien huomioiminen turvallisuuskoulutuksissa 

Kun otetaan tarkastelun kohteeksi tässä työssä käsiteltävät alat ja niihin eri lähteiden mukaan 

kohdistuvat turvallisuusriskit, voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä siitä, millaisiin asioihin 

kyseisten alojen turvallisuuskoulutuksissa tulisi painottaa ja mitkä asiat taas voidaan jättää 

koulutuksissa vähemmälle.  

Tässä työssä käsiteltävät alat, kaupan ala sekä hotelli- ja ravintola-ala ovat asiakaspalvelualo-

ja ja lisäksi naisvaltaisia aloja. Eri lähteiden perusteella voidaan päätellä, että yksi kyseisten 

alojen työntekijöille ehdottoman tarpeellinen turvallisuuskoulutuksen osa-alue on toimiminen 

erilaisissa uhka- ja väkivaltatilanteissa. Koska kyseisiin tilanteisiin joutuminen on palvelualoil-

la todennäköistä, on kyseisten asioiden läpikäyntiin syytä käyttää turvallisuuskoulutuksissa 

riittävästi aikaa. Tämän koko osa-alueen merkitys sekä kaupan alan että hotelli- ja ravintola-

alan turvallisuuskoulutuksissa voidaan katsoa olevan erittäin tärkeä.  

Myös joitakin selviä alakohtaisia eroja on havaittavissa turvallisuuskoulutusten osalta. Muun 

muassa myymälävarkaudet ja näpistykset ovat erityisesti kaupan alan ongelma kun taas hotel-

li- ja ravintola-alalla kyseinen asia ei erityisemmin noussut esiin. Hotelli- ja ravintola-alalla 

taas merkittävän riskin muodostavat erilaiset asiakkaiden tekemät petokset, kuten hotelli- tai 

ravintolalaskun maksamatta jättäminen. Ravintola-alalla korostuvat alkoholin tarjoiluun, hu-

maltuneisiin asiakkaisiin ja erilaisten huumaavien aineiden käyttäjiin liittyvät riskit. Palotur-

vallisuuteen liittyvät tekijät korostuvat molemmilla aloilla ja sillä on tärkeä merkitys etenkin 

asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi hotelleissa yöpyvät asiakkaat kuuluvat ris-

kialttiiseen ryhmään tulipalotilanteissa. Sekä ravintoloissa että kaupoissa suuret asiakasmää-

rät voivat aiheuttaa vaaratilanteita tulipalotilanteissa, muun muassa poistumistilanteissa. 

Liian suuret asiakasmäärät voivat osaltaan lisätä myös väkivallan riskiä ravintoloissa. Ruuhkat 

myymälätiloissa ja kassajonoissa voivat saada aikaan aggressiivista käytöstä kaupoissa. 

14.4.1 Kaupan ala turvallisuuskoulutukset 

Koska uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kaupan alalla suhteellisen yleisiä, on alan turvallisuus-

koulutuksissa korostettava kyseisiin tilanteisiin varautumista ja kyseisissä tilanteissa toimimis-

ta. Kaupan ala on naisvaltainen ala ja etenkin pienten myymälöiden ja kioskien myyjien on 
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hyvin todennäköistä kohdata työssään uhkailua ja väkivaltaa. Uusimpien tutkimusten mukaan 

näyttää kuitenkin siltä, että todellisuudessa fyysisen väkivallan kohteeksi joutuminen on kau-

pan alalla luultua vähäisempää. Sen sijaan sanallinen uhkailu ja solvaaminen ovat yleisiä. 

Asiakkaiden häiriökäyttäytyminen on koettu alalla suurimmaksi uhkatekijäksi. Tämän vuoksi 

kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa tulisi keskittyä ensisijaisesti asiakaspalvelutaitojen ke-

hittämiseen, vaikeisiin asiakastilanteisiin sekä uhkaavan henkilön kohtaamiseen. Myös tyyty-

mättömien ja turhautuneiden asiakkaiden käsittelyyn tulisi kiinnittää huomiota turvallisuus-

koulutuksissa, koska kyseiset tilanteet voivat johtaa asiakkaan aggressiiviseen käytökseen. 

Uhkaavia tilanteita voi syntyä esimerkiksi myyjän kieltäytyessä myymästä alkoholia päihty-

neelle tai jos asiakas jää esimerkiksi kiinni jostakin vilpillisestä toiminnasta, kuten maksuvä-

linepetoksesta tai näpistelystä.  

Myös erilaiset asiakasryhmät ja kulttuurierot tulisi ottaa huomioon turvallisuuskoulutuksissa. 

Turvallisuuden kannalta hyödyllisiä taitoja alan työntekijöille olisivat erilaisten huumeenkäyt-

täjien ja sekakäyttäjien tunnistaminen sekä heidän arvaamattoman käytöksen huomioiminen 

työntekijän omassa toiminnassa. Myös häiriköivien ja näpistelevien nuorisoryhmien kanssa 

tulisi osata toimia oikealla tavalla. Häiritsevien ja uhkaavien henkilöiden kohtaamiseen tulisi 

käyttää selvästi eniten aikaa koko turvallisuuskoulutukseen käytettävissä olevasta kokonais-

ajasta.  

Eri lähteistä löydettyjen tietojen perusteella pommiuhkatilanteet ovat kaupan alalla harvinai-

sempia. Koska pommiuhkauksen tapahtuessa on kuitenkin kyse vakavasta asiasta, joka vaatii 

välitöntä toimintaa, alan työntekijöiden on ymmärrettävä esimerkiksi viranomaisyhteistyön ja 

pommiuhkalomakkeen käytön merkitys sekä asiakkaiden ja henkilökunnan evakuointiin liitty-

vät toimet. Suhteellisen lyhyt perusasioiden läpikäynti aiheesta kuitenkin riittänee. 

Vaikka ryöstöjen kokonaismäärä on viime vuosina ollut laskussa tai pysynyt samalla tasolla, 

ryöstön kohteeksi joutumisen riski on kaupan alalla edelleen suuri. Pankkien kiristäessä turva-

toimia, ryöstöt ovat kohdistuneet enemmän kauppoihin. Koska mahdollisessa ryöstötilanteisiin 

liittyy työntekijän henkeen ja terveyteen kohdistuvia riskejä, ei ryöstöjen merkitystä voida 

väheksyä. Ryöstön seuraukset voivat olla vakavat. Ryöstötilanteissa toimiminen on tämän 

vuoksi tärkeä osa-alue kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Alalle on tyypillistä etenkin 

pienten myymälöiden ja kioskien osalta yksintyöskentely, joka osaltaan lisää uhkailun ja väki-

vallan sekä ryöstön riskiä. Alan turvallisuuskoulutuksissa tulisi tämän vuoksi tuoda esiin kysei-

set riskit sekä keinoja yksintyöskentelyn riskien vähentämiseksi. Myös viimeiseen aukiolotun-

tiin liittyvät riskit tulisi ottaa esille turvallisuuskoulutuksissa. Monesti erilaiset uhkatilanteet, 

alkoholin vaikutuksen alaiset asiakkaat sekä varkaustilanteet lisääntyvät vähän ennen kauppo-

jen sulkemisaikaa. 

Koska näpistykset ovat yhä iso ongelma kaupan alalla, niiden ehkäisemiseen sekä kyseisissä 

tilanteissa toimimiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota ja käyttää tarpeeksi aikaa kaupan 
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alan työntekijöiden turvallisuuskoulutuksissa. Koulutuksissa tulisi käydä läpi ainakin erilaiset 

näpistelijätyypit, tekniikan ja vartioinnin hyödyntäminen asiakkaiden valvonnassa ja näpisteli-

jöiden kiinnisaamisessa sekä lainsäädännön antamat oikeudet ja velvollisuudet kyseisissä ti-

lanteissa. Lisäksi turvallisuuskoulutuksessa on syytä nostaa esille ammattimaisten myymälä-

varkaiden toiminnan nopea lisääntyminen ja oman työturvallisuuden huomioiminen kiinniotto-

tilanteissa. Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa uhka-, vaara-. ja onnettomuustilanteissa 

tulisi myös sisällyttää kaupan alan turvallisuuskoulutuksiin. 

Murtojen mahdollisuutta ei tulisi väheksyä siitä huolimatta, että liikerakennusten rakenteelli-

nen ja tekninen suojaus on kehittynyt ja murtojen määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt. 

Muun muassa ulkomaisten ryhmien tekemät murrot ovat viime aikoina lisääntyneet. Murtojen 

ennaltaehkäisyyn liittyvät toimet, kuten lukitusten ja hälytysjärjestelmien oikeaoppisen käy-

tön, tulee jossain määrin sisältyä kaupan turvallisuuskoulutuksiin. Kaupan alalla murtojen 

ennalta ehkäisy on tärkeämpää kuin esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla, koska kauppoihin 

kohdistuu keskimäärin enemmän murtoja. Osa-alueeseen ei kuitenkaan kannata käyttää kovin 

paljoa aikaa alan turvallisuuskoulutukseen käytettävästä kokonaisajasta.  

Vaikka ilkivallan uhka tai perättömän tiedon levittäminen eivät aiheuta suoraa uhkaa työnte-

kijöille, yritykselle koituvat taloudelliset vahingot voivat olla joskus suuriakin. Kauppakeskuk-

sissa tapahtuva ilkivalta on kuitenkin selvästi vähentynyt. Yksittäisen työntekijän mahdolli-

suudet ennaltaehkäistä tai puuttua ilkivaltatilanteisiin ovat kuitenkin melko vähäiset, joten 

kovin suurta painoarvoa kyseisille asioille ei ole syytä kaupan alan työntekijöiden turvallisuus-

koulutuksissa antaa. Perättömän tiedon levitystä on kuitenkin syytä käsitellä lyhyesti lainsää-

dännön näkökulmasta, koska kyseistä ilmiötä esiintyy jonkin verran kyseisillä aloilla. Myös 

kaupan tuotteisiin ja kiinteistöön voi kohdistua ilkivaltaa. Kuluttajat ovat huolissaan muun 

muassa myytävien elintarvikkeiden hygieniasta ja turvallisuudesta, joten tuoteturvallisuusasi-

oita on syytä käydä jonkin verran läpi kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Koska maksuvälineiden väärinkäytökset ovat lisääntyneet huomattavasti, on niihin kiinnitettä-

vä yhä enemmän huomiota eri palvelualojen turvallisuuskoulutuksissa. Muun muassa maksu-

kortteihin liittyvän tiedon suojaamiseen, asiakastietojen suojaamiseen yleensä ottaen sekä 

maksuvälineiden väärinkäytösten havaitsemiseen tulisi kiinnittää työntekijöiden turvallisuus-

koulutuksissa erityistä huomiota. Myös kuluttajien näkökulmasta on tärkeää, että kaupan alan 

työntekijät kiinnittävät enemmän huomiota pankki- ja luottokorttien tunnuslukujen, asiakas-

tietojen sekä asiakkaiden intimiteetin suojaamiseen. Tämän koko osa-alueen merkitys kaupan 

alan turvallisuuskoulutuksissa voidaan katsoa olevan erittäin tärkeä.  

Koska tietoon kohdistuva rikollisuus on selvästi lisääntynyt, tietoturvallisuuteen liittyviä asioi-

ta on syytä sisällyttää yhä enemmän asiakaspalvelualojen turvallisuuskoulutuksiin. Muun mu-

assa asiakastietojen ja pankki- ja luottokorttitietojen suojaamiseen ja jokaisen työntekijän 

yleiseen tietoturvallisuustietoisuuteen on syytä kiinnittää riittävästi huomiota kaupan alan 
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turvallisuuskoulutuksissa. Kaupan alan työntekijöiden turvallisuuskoulutuksissa tulisi käydä 

läpi muun muassa varmuuskopioinnin merkitys sekä työnantajan tietojen luvattomaan kopi-

oinnin rangaistavuus. Työntekijöiden tulisi olla tietoisia myös tietojärjestelmien haavoittu-

vuudesta ja niihin kohdistuvista hyökkäyksistä pääpiirteissään, jotta he eivät omalla toimin-

nallaan lisäisi tietoon kohdistuvia uhkia ja helpottaisi tietoon kohdistuvan rikoksen tekemistä. 

Oman henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden tekemät rikokset ovat lisääntyneet selvästi ja 

lama todennäköisesti vaan lisää kyseisten rikosten määrää, joten kyseinen ongelma on syytä 

sisällyttää jossain määrin kaupan alan turvallisuuskoulutuksiin. Muun muassa rikollisten teko-

jen rangaistavuus ja työntekijän lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus havaituista rikoksista on 

syytä tuoda esiin alan turvallisuuskoulutuksissa. Lyhyehkö kyseisten asioiden läpikäynti riittä-

nee. 

Palvelualojen työntekijätasolla on melko rajoitetut mahdollisuudet ennaltaehkäistä tai edes 

havaita talousrikoksia. Yrittäjinä toimivien henkilöiden osalta on hieman eri tilanne. Koska 

talousrikokset ovat kuitenkin tällä hetkellä yritysmaailmassa hyvin merkittävä ongelma, on 

aihepiiriä syytä käsitellä ainakin lyhyesti kaupan alan työntekijöille suunnatuissa turvallisuus-

koulutuksissa. Muun muassa rikollisten tekojen rangaistavuus ja työntekijän lakisääteinen 

ilmoitusvelvollisuus havaituista rikoksista on syytä tuoda esiin myös talousrikosten osalta. Osa-

alueeseen ei kuitenkaan ole tarpeen käyttää kovin paljoa aikaa kaupan alan turvallisuuskoulu-

tuksissa.  

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä riskejä on syytä käydä lyhyesti läpi kaupan alan 

turvallisuuskoulutuksissa, jotta työntekijät tunnistaisivat kyseisen riskin olemassaolon tulevil-

la työpaikoillaan. Muun henkilöturvallisuuden varautumistoimenpiteillä vaikeutetaan myös 

järjestäytyneen rikollisuuden pääsyä osaksi laillista liiketoimintaa, joten henkilöturvallisuu-

den eri osa-alueisiin on syytä käyttää riittävästi aikaa kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Myös rikollisten tekojen ja niiden edesauttamisen rangaistavuus sekä lakisääteinen ilmoitus-

velvollisuus havaituista rikoksista on syytä tuoda esiin tässäkin yhteydessä. Lyhyt perusasioi-

den läpikäynti riittänee. 

Logistiikkarikokset tapahtuvat pääosin ulkomailla eivätkä ne kohdistu välttämättä suoranai-

sesti kaupan alaan, joten niihin liittyviä asioita ei tarvitse erityisesti sisällyttää työntekijöiden 

turvallisuuskoulutuksiin. Logistiikkarikoksista on kuitenkin hyvä mainita muun turvallisuuskou-

lutuksen yhteydessä, koska rikokset voivat vaikuttaa muun muassa tavaran toimituksiin ja 

kuljetushävikkiin. Tulevan tavaran määrä ja laatu on syytä tarkastaa, jotta mahdollinen hä-

vikki ei jää kaupan tappioksi. 

Koska palo- ja vesivahinkojen määrä on ollut pitkään kasvussa, paloturvallisuuteen ja vesiva-

hinkoihin liittyviä asioita on syytä käydä läpi kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa ja käyttää 

niihin riittävästi aikaa. Koska tahallaan sytytettyjen palojen osuus on pysynyt korkeana, on 

myös tuhopolttojen ennaltaehkäisy syytä sisällyttää turvallisuuskoulutuksiin. Jo asiakasturval-



 

 

89 

 

 

lisuudenkin kannalta kaupan alan turvallisuuskoulutuksiin tulee sisällyttää alkusammutus- ja 

ensiaputaitojen kouluttaminen jollakin tasolla. Muun muassa paloturvatekniikan ja hätäpois-

tumisteiden merkitys, kuulutusjärjestelmien käyttö sekä asiakkaiden ohjaaminen hätätilan-

teissa ulos kokoontumispaikalle tulee kuulua kaupan alan turvallisuuskoulutukseen. Vesivahin-

kojen varalta henkilökunnan tulisi tuntea ainakin työpaikkansa päävesisulkujen sijainti sekä 

tietää pääpiirteissään mitä muita toimia tilanteessa voidaan tehdä. Koska useimmat asiat on 

merkitty kohteen pelastussuunnitelmaan, tulisi turvallisuuskoulutuksissa korostaa kyseisen 

suunnitelman ja siihen sisältyvien toimintaohjeiden merkitystä. Työntekijöiden tulee osata 

tutustua työpaikkansa pelastussuunnitelmaan omatoimisesti. Myös sähkö-, lämpö-, tai käyttö-

vesikatko voi haitata yrityksen toimintaa tai pahimmillaan jopa keskeyttää sen, joten kyseisiin 

tilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen tulee käydä läpi lyhyesti kaupan alan turvalli-

suuskoulutuksissa. 

Yhteenvetojen perusteella kaupan alan turvallisuuskoulutusten tulisi sisältää seuraavia osa-

alueita: 

 Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitojen merkitys turvallisuudessa 

 Uhka- ja väkivaltatilanteet 

 Häiritsevästi käyttäytyvät ja tyytymättömät asiakkaat 

 Huumaavien aineiden vaikutuksen alaiset asiakkaat 

 Erilaiset muut ongelma-asiakkaat (nuoret, ulkomaalaiset, ammattihuijarit) 

 Yksintyöskentelyn sekä ilta- ja viikonlopputyön turvallisuusriskit 

 Ryöstötilanteiden ennaltaehkäisy ja toiminta niissä 

 Itsepuolustuksen merkitys (mm. otteista irtautumiset) 

 Myymälävarkaudet ja näpistykset (myös näpistelijätyypit) 

 Vartioinnin ja kameravalvonnan merkitys turvallisuudessa 

 Rahan turvallinen säilytys ja kuljetus 

 Maksuvälinerikollisuus (maksukortit ja raha) 

 Tietoturvallisuus (luottokorttitiedot, henkilötiedot, yksityisyys) 

 Tulipalot, tuhopoltot ja vuotovahingot 

 Alkusammutus- ja ensiaputaidot 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt eri tilanteissa 

 Asiakasturvallisuus eri tilanteissa 

 Tuoteturvallisuusasiat 

 Hävikinhallinta 

 Murtojen ennaltaehkäisy 

 Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset 

 Katkokset sähkön, käyttöveden ja lämmön jakelussa 

 Ilkivaltatilanteet 
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 Perättömän tiedon levittäminen 

 Talousrikokset, järjestäytynyt rikollisuus ja kuljetusrikokset lyhyesti 

Luettelo perustuu tämän työn aiemmissa luvuissa esiin nousseisiin yritysten ja erityisesti kau-

pan alan turvallisuusriskeihin ja turvallisuuden osaamistarpeisiin. Luettelo antaa yleiskuvan 

niistä osa-alueista, jotka tulisi käydä läpi kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Turvallisuus-

koulutuksen sisältöä ja eri osa-alueiden painotusta tarkennetaan muun muassa kohderyhmän 

aiemman turvallisuustietämyksen ja -osaamisen sekä koulutuksen sisällöstä esitettyjen toivei-

den pohjalta. Myös turvallisuuskoulutukseen käytettävissä oleva kokonaisaika ja kouluttajan 

asiantuntijuus vaikuttavat eri osa-alueiden painotuksiin. 

14.4.2 Hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutukset 

Uhka- ja väkivaltatilanteisiin joutuminen on hotelli- ja ravintola-alalla todennäköisempää kuin 

muilla aloilla, joten kyseisen osa-alueen läpikäyntiin on syytä käyttää riittävästi aikaa alan 

turvallisuuskoulutuksissa. Hotelli- ja ravintola-ala on naisvaltainen ala ja esimerkiksi alan 

tarjoilutyöntekijät ovat huolissaan työpaikkaväkivallasta. Väkivalta voi esiintyä henkisenä tai 

fyysisenä uhkailuna tai fyysisenä kiinnikäymisenä. Uhka- ja väkivaltatilanteiden riski on suuri 

etenkin ravintolapuolella, jossa tilanteet liittyvät usein alkoholin anniskelun lopettamiseen 

tai rajoittamiseen, asiakkaan sisäänpääsyn epäämiseen tai ravintolan sulkemiseen. Edellä 

mainitun kokonaisuuden merkitys hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa on suuri 

ja siksi kyseisten asioiden läpikäyntiin on syytä käyttää riittävästi aikaa. 

Myös alan henkilökunnan asiakaspalvelutaitojen merkitys on tärkeä henkilöturvallisuuden kan-

nalta. Alan työntekijöiden tulisi osata tunnistaa myös huumeenkäyttäjät ja sekakäyttäjät sekä 

ottaa huomioon heihin liittyvät erityiset riskitekijät. Itsepuolustuksen perusasioiden, kuten 

otteista irtaantumisien hallinta ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeää. Alan tur-

vallisuuskoulutuksin tulisi sisällyttää yksintyöskentelyyn ja viikonlopun ilta- ja yövuoroihin 

liittyviä turvallisuusriskien läpikäynti sekä ennaltaehkäisykeinot riskien vähentämiseksi. Koska 

hotelli- ja ravintola-alalla esiintyy muita aloja enemmän häirintää ja syrjintää työtovereiden 

ja esimiesten taholta, on sekin asia syytä käsitellä lyhyesti turvallisuuskoulutuksissa.  

Vastaavasti hotellin vastaanottovirkailija vastaa turvallisuuden ja järjestyksen ylläpidosta 

sekä kulunvalvonnasta hotellin vastaanotossa sekä lukuisista muista turvallisuuteen liittyvistä 

tehtävistä, jotka on syytä käydä läpi pääkohdittain alan turvallisuuskoulutuksissa. Yksi vas-

taanoton tärkeimmistä tehtävistä on asiakasliikenteen seuranta. Koska hotellien joutuminen 

pommiuhkauksen kohteeksi on melko yleistä, on myös kyseisiin tilanteisiin annettava perusoh-

jeet turvallisuuskoulutuksissa. Hotellin vastaanotolla ja puhelinvaihteella on tärkeä rooli ky-

seisissä tilanteissa. Alan turvallisuuskoulutuksissa tulee nostaa esiin ainakin asiakkaiden eva-

kuointiin liittyvät asiat sekä pommiuhkalomakkeen käytön ja viranomaisyhteistyön merkitys. 

Edellä mainitun kokonaisuuden merkitys hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa on 

melko suuri. 
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Hotelli- ja ravintola-alalla ryöstötilanteisiin joutuminen on vähemmän todennäköistä, joten 

osa-alue ei ole ihan niin tärkeä kuin kaupan alalla. Ravintola-alaan kuitenkin kuuluu jonkin 

verran sellaista ravintolatoimintaa, jossa työskennellään yksin ja lisäksi usein ilta- ja yöai-

kaan, joten ihan vähäisenä kyseistä riskiä ei ravintola-alallakaan voida pitää. Ryöstöjä kohdis-

tuu erityisesti pieniin kohteisiin, kuten grillikioskeihin ja pieniin ravintoloihin, joissa on usein 

paikalla vain yksi työntekijä. Myös hotellien vastaanotoissa työskennellään usein yöaikaan 

yksin. Pankkien ja postien tiukennettua turvatoimia, ryöstörikollisuus on kohdistunut enem-

män muun muassa ravintoloihin ja hotelleihin. Erityisesti pienissä hotelleissa ja ravintoloissa 

rahat kuljetetaan yhä itse pankin turvasäilöön ja kyseisiin tilanteisiin liittyy ryöstön riski. 

Ryöstötilanteiden ennaltaehkäisytoimet ja toimintaohjeet ryöstötilanteissa on siis syytä käydä 

läpi alan turvallisuuskoulutuksissa. Osa-alueen painoarvo ei kuitenkaan ole kovin suuri alan 

turvallisuuskoulutuksissa. 

Hotelli- ja ravintola-alalla näpistykset ja varkaudet eivät ole kovin suuri ongelma, toisin kun 

kaupan alalla. Hotelleista suurimpaan osaan on kyllä kohdistunut varkausrikoksia, mutta 

useimmiten niistä aiheutuvat taloudelliset menetykset ovat pieniä. Kuitenkin muun muassa 

hotellin vastaanottovirkailija vastaa usein arvoesineiden ja matkalaukkujen säilyttämisestä ja 

myös ravintoloiden naulakoissa säilytetään usein arvokastakin tavaraa. Kyseisiin asioihin on 

syytä kiinnittää huomiota alan turvallisuuskoulutuksissa. Hotellien erilaiset rikollistyypit (esi-

merkiksi hotellirotat) on myös syytä käydä läpi turvallisuuskoulutuksissa, jotta työntekijät 

tiedostavat kyseisten rikollistyyppien olemassaolon. Alan turvallisuuskoulutuksissa tähän osa-

alueeseen ei kannata käyttää kuitenkaan kovin paljoa aikaa verrattuna esimerkiksi henkilö-

turvallisuuteen vaikuttaviin osa-alueisiin. 

Murtojen mahdollisuutta ei tulisi väheksyä siitä huolimatta, että rakenteellinen ja tekninen 

suojaus on kehittynyt ja murtojen kokonaismäärä on vähentynyt. Muun muassa erilaisten ul-

komaisten ryhmien tekemät murrot ovat viime aikoina lisääntyneet selvästi. Hotelli- ja ravin-

tola-alalla murrot kohdistuvat lähinnä ravintoloihin sulkemisajan jälkeen. Koska hotelleissa on 

yleensä henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden, murrot eivät ole niissä kovin yleisiä. Mur-

toja kuitenkin tapahtuu jonkin verran hotelleissakin. Murtojen ennaltaehkäisyyn liittyvät pe-

rustoimet, kuten lukitusten ja hälytysjärjestelmien oikeaoppisen käytön, tulee jossain määrin 

sisältyä myös hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksiin. Kyseiseen osa-alueeseen ei 

kuitenkaan kannata käyttää kovin paljoa aikaa alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Petosrikokset ovat hotelleissa jopa kolme kertaa yleisempiä kuin ryöstöt. Tyypillisiä petoksia 

ovat väärien henkilö- ja laskutustietojen antaminen, varastetulla luottokortilla tai väärenne-

tyllä rahalla maksaminen sekä karkurilaskut. Muun muassa maksuvälineiden väärinkäytösten 

havaitsemiseen, asiakkaan henkilöllisyyden ja laskutustietojen oikeellisuuden tarkastamiseen 

tulisi kiinnittää huomiota alan turvallisuuskoulutuksissa. Petosrikosten läpikäynnillä on melko 

tärkeä merkitys hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa, joten osa-alueeseen tulisi 

käyttää kohtalaisen paljon aikaa. 
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Koska tietoon kohdistuva rikollisuus on selvästi lisääntynyt, tietoturvallisuuteen liittyviä asioi-

ta on syytä sisällyttää yhä enemmän turvallisuuskoulutuksiin. Muun muassa pankki- ja luotto-

korttitietojen ja asiakastietojen suojaamiseen ja jokaisen työntekijän yleiseen tietoturvalli-

suustietoisuuteen on syytä kiinnittää huomiota hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuk-

sissa. Alan työntekijöiden tulisi olla tietoisia tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja 

tietojärjestelmien haavoittuvuuksista, jotta he eivät omalla toiminnallaan ainakaan lisäisi 

tietoturvariskejä tai helpottaisi tietoon kohdistuvia rikoksia. Varmuuskopioinnin tärkeyttä 

yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta tulisi korostaa. Yrityksen tietojen luvattoman kopi-

oinnin rangaistavuus on myös syytä tuoda esiin. Koko tietoturvallisuuden merkitys on hotelli- 

ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa melko suuri. 

Oman henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden tekemät rikokset ovat lisääntyneet selvästi ja 

lama todennäköisesti lisää kyseisten rikosten määrää, joten kyseinen ongelma on syytä sisäl-

lyttää jossain määrin myös hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksiin. Etenkin ilmoitus-

velvollisuus havaitusta rikoksesta sekä erilaisten rikosten rangaistavuus olisi hyvä tuoda esiin 

turvallisuuskoulutuksissa. Kyseisiä rikoksia ei tiettävästi esiinny hotelli- ja ravintola-alalla 

kovin usein, joten kyseiseen osa-alueeseen ei kannata käyttää kovin paljoa aikaa. 

Yksittäisen työntekijän mahdollisuudet ennaltaehkäistä tai puuttua ilkivaltatilanteisiin ovat 

melko vähäiset hotelli- ja ravintola-alalla, joten kovin suurta painoarvoa kyseisille asioille ei 

alan turvallisuuskoulutuksissa tule antaa. Perättömän tiedon levitystä on kuitenkin syytä käsi-

tellä lyhyesti lainsäädännön näkökulmasta, koska kyseistä ilmiötä esiintyy jonkin verran kysei-

sillä aloilla. Turvallisuuskoulutuksissa on tärkeää tuoda esiin ilkivallan ja perättömän tiedon 

levityksen rangaistavuus. Suhteellisen lyhyt asioiden läpikäynti kuitenkin riittänee.  

Koska talousrikokset ovat tällä hetkellä yritysmaailmassa merkittävä ongelma, on aihepiiriä 

syytä käsitellä lyhyesti myös hotelli- ja ravintola-alan työntekijöille suunnatuissa turvallisuus-

koulutuksissa. Työntekijän mahdollisuudet havaita talousrikoksia tai puuttua niihin ovat rajal-

liset. Järjestäytynyt rikollisuus pyrkii osaksi laillista liiketoiminta etenkin rakennus- ja ravin-

tola-alalla. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä riskejä on tästä syystä tarpeen käydä 

läpi myös hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa, jotta työntekijät tunnistaisivat 

kyseisen riskin olemassaolon tulevilla työpaikoillaan. Muun henkilöturvallisuuden varautumis-

toimenpiteillä vaikeutetaan järjestäytyneen rikollisuuden pääsyä osaksi laillista liiketoimin-

taa, joten henkilöturvallisuuden eri osa-alueisiin on syytä käyttää riittävästi aikaa alan turval-

lisuuskoulutuksissa. Myös pimeän työvoiman käyttöön liittyvät negatiiviset vaikutukset on 

syytä käydä lyhyesti hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa. Pimeän työvoiman 

käyttö helpottaa osaltaan myös järjestäytyneen rikollisuuden pääsyä lailliseen liiketoimin-

taan. Logistiikkarikokset tapahtuvat pääosin ulkomailla ja eivät kohdistu suoranaisesti Suomen 

hotelli- ja ravintola-alaan. Logistiikkarikoksista on kuitenkin hyvä mainita lyhyesti muun tur-

vallisuuskoulutuksen yhteydessä, jotta kyseisten rikosten mahdollisuus osataan huomioida 

esimerkiksi hävikinhallinnassa. 
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Koska yrityksiin kohdistuvien palo- ja vesivahinkojen määrä on ollut pitkään kasvussa. Sekä 

hotelleihin että ravintoloihin liittyy niiden toiminnan luonteen vuoksi (mm. suurehkot asia-

kasmäärät ja yöpyminen) merkittäviä henkilöturvallisuusriskejä mahdollisessa tulipalotilan-

teessa. Koska tahallaan sytytettyjen palojen osuus on pysynyt korkeana, on myös tuhopoltto-

jen ennaltaehkäisy syytä sisällyttää turvallisuuskoulutuksiin. Paloturvallisuuden osalta on tär-

keää käydä läpi ainakin poistumisturvallisuus, käytettävä paloturvatekniikka ja sen merkitys, 

mahdollisten kuulutuslaitteiden käyttö sekä hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa vaara- ja 

onnettomuus- ja rikostilanteissa. Alkusammutus- ja ensiaputaidot on syytä sisällyttää alan 

turvallisuuskoulutukseen. Mahdollisen vesivuodon varalle tulisi antaa perus-toimintaohjeet. 

Koska esimerkiksi sähkökatko tai käyttöveden tulon katkeaminen voi haitata hotellin ja ravin-

tolan toimintaa merkittävästikin, on kyseinen osa-alue syytä sisällyttää jossain määrin alan 

turvallisuuskoulutuksiin. Koko edellä mainittuun asiakokonaisuuteen on syytä käyttää riittävän 

paljon aikaa hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Edellä kuvattujen yhteenvetojen perusteella hotelli- ja ravintola -alan turvallisuuskoulutusten 

tulisi sisältää ainakin seuraavia osa-alueita: 

 Uhka- ja väkivaltatilanteet (henkinen ja fyysinen) 

 Hotellien ja ravintoloiden yleisimmät rikollistyypit 

 Asiakkaiden tekemät petokset ja niiden ehkäisy 

 Rahan turvallinen säilytys ja kuljetus 

 Huumeiden käyttäjien tunnistaminen ja kohtaaminen 

 Yksintyöskentelyn, yötyön ja viikonlopputyön turvallisuusriskit 

 Asiakaspalvelutaitojen merkitys turvallisuudessa 

 Anniskelun rajoittaminen, sisäänpääsyn epääminen ja ravintolan sulkeminen 

 Järjestyksenvalvojan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet 

 Itsepuolustuksen perustaidot (mm. irrotukset) 

 Hotellin vastaanoton rooli turvallisuudessa 

 Asiakkaiden ja henkilökunnan kulunvalvonta 

 Asiakastietojen ja asiakkaan intimiteetin suojaaminen 

 Tulipalotilanteet (mm. poistumisturvallisuus ja tekninen varautuminen) 

 Alkusammutus- ja ensiaputaidot 

 Pommiuhkatilanteet (etenkin hotellien henkilökunta) 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt eri tilanteissa 

 Ryöstötilanteet 

 Varkauksien ehkäisy (mm. matkatavarat, naulakot) 

 Murtojen ehkäisy (etenkin ravintolat) 

 Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset 

 Pimeän työvoiman käytön vaikutukset 
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 Häirintä ja syrjintä (esimies ja työkaverit) 

 Ilkivalta  

 Perättömän tiedon levitys 

 Katkokset sähkön, lämmön ja käyttöveden jakelussa 

 Järjestäytynyt rikollisuus (huumeet, ihmiskauppa, prostituoidut) 

 Talousrikokset ja kuljetusrikokset lyhyesti 

 

Luettelo perustuu tämän työn aiemmissa luvuissa esiin nousseisiin yritysten ja erityisesti ho-

telli- ja ravintola-alan turvallisuusriskeihin sekä alan turvallisuus -osaamistarpeisiin. Luettelo 

antaa yleiskuvan niistä turvallisuuden osa-alueista, jotka tulisi käydä läpi hotelli- ja ravintola- 

alan turvallisuuskoulutuksissa. Turvallisuuskoulutuksen sisältöä ja eri osa-alueiden painotusta 

tarkennetaan muun muassa kohderyhmän aiemman turvallisuustietämyksen ja -osaamisen 

sekä koulutuksen sisällöstä esitettyjen toiveiden pohjalta. Myös turvallisuuskoulutukseen käy-

tettävissä oleva kokonaisaika ja kouluttajan asiantuntijuus vaikuttavat eri osa-alueiden paino-

tuksiin. 

15 Haastattelututkimus turvallisuus -opintojaksojen sisällöstä 

Tässä luvussa käsitellään vuoden 2009 loppupuolella tehtyä haastattelututkimusta, jota on 

käytetty tässä opinnäytetyössä laadittavien turvallisuus – opintojaksojen sisällön suunnittelun 

tukena kirjallisuuskatsauksen rinnalla. Haastattelututkimuksen tarkoituksena on laadittavien 

opintojaksojen sisällön optimointi niin, että järjestettävissä opinnoissa painotettaisiin juuri 

niitä turvallisuuden osa-alueita, joita kyseisten alojen turvallisuuskoulutuksen todelliset tar-

peet työelämässä ovat. Kirjallisuuskatsauksen tulokset eivät olleet käytettävissä vielä haas-

tatteluja suunniteltaessa, joten niiden sisällön suunnittelussa ei voitu hyödyntää kirjallisuus-

katsauksesta saatuja tietoja.  

15.1 Haastattelujen toteutus 

Haastateltavaksi valittiin yhteensä neljä henkilöä, joista toiset kaksi toimii Koulutuskeskus 

Salpauksen kaupan ja hallinnon alan sekä hotelli- ja ravintola-alan johtavina ammattiopetta-

jina. Molemmilla opettajilla on oman alan vankan työkokemuksensa lisäksi kokemusta työhar-

joitteluiden ohjaamisesta erilaisilla alan työpaikoilla. Heidän näkökulmansa järjestettävien 

turvallisuuskoulutusten sisällöstä ja eri osa-alueiden painotuksista on tärkeää, koska tässä 

työssä suunniteltuja turvallisuus-opintojaksoja tarjotaan jatkossa juuri heidän koulutusalojen-

sa oppilaille.  

Toiset kaksi henkilöä valittiin siten, että sekä kaupan alalta että hotelli- ja ravintola-alalta 

etsittiin henkilöä, joilla olisi mahdollisimman ajantasainen ja asiantunteva kuva sekä henki-

löstöön, asiakkaisiin että omaisuuteen kohdistuvista turvallisuusriskeistä työelämän sektorilla. 

Tämän vuoksi molemmat henkilöt valittiin oman alansa johtavasta turvallisuushenkilöstöstä. 
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Heidän näkökulmansa on tärkeä muun muassa siksi, että käytännön työelämän turvallisuusnä-

kökulmaa ja riskikokemuksia voitaisiin hyödyntää kyseisten alojen turvallisuuskoulutusten 

sisällön suunnittelussa. 

Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelu toteutettiin 

sekä määrällisenä eli kvantitatiivisena että laadullisena eli kvalitatiivisena haastatteluna, 

käyttäen apuna etukäteen suunniteltua haastattelulomaketta (Liite 2). Haastattelut toteutet-

tiin etukäteen sovituilla henkilökohtaisilla tapaamisilla, jotka tehtiin marras – joulukuussa 

2009. Haastatelluilla henkilöillä oli mahdollisuus tarkastaa haastatteluista tehdyt luonnokset, 

ennen kuin haastattelujen tulokset liitettiin osaksi tätä työtä. 

Tutkimuksessa haastatellut henkilöt olivat: 

 Marke Aalto, Riskienhallintapäällikkö, Anttila Oy / Kesko Group, Helsinki 

 Petri Immonen, Sokos Hotellien Tampereen yksiköiden turvallisuusvastaava, Tampere 

 Hannu Joutselainen, lehtori, hotelli- ja ravintola-ala, Koulutuskeskus Salpaus, Heinola 

 Marja-Liisa Kujanpää, lehtori, taloushallinto ja yritystoiminta, Koulutuskeskus Salpa-

us, Heinola 

Haastatteluissa käytetyt kysymyssarjat 

Haastattelussa käytetty lomakepohja kysymyssarjoineen on alkuperäisessä muodossaan tämän 

työn liitteenä. Haastattelussa arvioidut turvallisuuskoulutuksen eri osa-alueet olivat pääkoh-

dittain seuraavat:  

 Yritysturvallisuuden osa-alueet lyhyesti (rikos-, palo, tietoturvallisuus jne.) 

 Kyseisen alan tyypillisimmät uhkatekijät + vaarojen arvioinnin merkitys 

 Varautuminen erilaisiin uhkiin ja toimintaohjeet niissä: 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 

 Varkaus- ja näpistystilanteet 

 Maksuvälineen väärinkäyttötilanteet 

 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 

 Ilkivaltatilanteet 

 Pommiuhkatilanteet 

 Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopolttojen ehkäisy 

 Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa 

 Tietoturva (mm. varmuuskopiot, asiakastietojen käsittely) 

 Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitukset ja hälyttimet) 

 Oman henkilökunnan rikokset ja väärinkäytökset 
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 Työntekijän oikeudet ja vastuut uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta 

 Ensiaputaidot (EA1, hätäensiapukurssi tai vastaavat tiedot) 

 Alkusammutustaidot 

Eri turvallisuuskoulutuksen osa-alueiden painoarvoa arvioitiin haastateltavan kokemuksien 

perusteella asteikolla 1-5, jossa  

1 = Vähäinen merkitys, 

2 = Kohtalainen merkitys, 

3 = Melko tärkeä merkitys, 

4 = Tärkeä merkitys sekä 

5 = Erittäin tärkeä merkitys alan turvallisuuskoulutuksissa 

Lisäksi haastateltaessa kartoitettiin sellaisia turvallisuuden osa-alueita, joita ei mahdollisesti 

osattu ottaa valmiiseen haastattelun kysymyssarjaan mukaan. Haastateltavalla oli mahdolli-

suus lisätä mukaan jokin haastattelulomakkeessa mainitsematta jäänyt turvallisuuden osa-

alue ja arvioida sen tärkeyttä osana järjestettävää turvallisuuskoulutusta. Haastatteluissa 

käytetty lomake on kokonaisuudessaan tämän työn liitteenä (Liite 2). 

15.2 Kaupan alan haastattelut 

Tässä luvussa käydään läpi kaupan alan haastattelujen tuloksia. Aluksi käydään läpi molem-

mista haastatteluista saadut vastaukset erikseen. Yhteenveto-osassa verrataan haastatteluista 

saatuja tuloksia toisiinsa.  

15.2.1 Haastattelu 1  

Marke Aalto, riskienhallintapäällikkö, Anttila Oy / Kesko Group 

Yritysturvallisuuden osa-alueet  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: aluksi on hyvä antaa 

yleiskuva yritysturvallisuuden osa-alueista lyhyesti. 

Alan tyypillisimmät uhkatekijät  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Jokaisen työnteki-

jän on tiedettävä millaisten riskien vuoksi turvallisuuskoulutusta tarvitaan. 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt vaaratilanteissa  vähäinen merkitys (1). Perustelut: Hälytys-

menettelyt ovat niin toimipaikkakohtaisia, että yleiset ohjeet hälyttämiseen riittävät. Loput 

opitaan työpaikoilla muun muassa sen mukaisesti mitä teknisiä välineitä on käytettävissä. 

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Uhkatilanteet 

ovat melko yleisiä kaupan alalla. Ryöstön todennäköisyys pieni, mutta seuraukset vakavat. 

Koulutuksissa tulisi painottaa erityisesti toimintaohjeita uhkatilanteiden varalta. Ohjeiden 

toimipaikkakohtaisia eroja syytä korostaa. 
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Varkaus- ja näpistystilanteet  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Varkaudet ja näpis-

tykset ovat yleisiä kaupan alalla. Työntekijöiden täytyy tietää millaiset oikeudet heillä on 

toimia eri tilanteissa ja mikä on turvallisin tapa toimia. Käytännön tilanneharjoittelu tärkeää 

– on osattava toimia sekä yksilötasolla että ryhmänä. 

Maksuvälineiden väärinkäyttö  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Kyseisiä tilanteita voi tulla 

vastaan kaupan alalla, vaikkakin ne ovat melko harvinaisia. Vastuu vahingoista jää kaupalle – 

voi aiheutua huomattaviakin kustannuksia. Väärinkäytöksiä on vaikea havaita ja siksikin kysei-

sistä asioista syytä kertoa koulutuksessa. 

Rahan turvallinen käsittely ja säilytys  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: kyseessä on 

tärkeä osa-alue sekä ryöstöjen että maksuvälineiden väärinkäytösten ehkäisyn kannalta. 

Ilkivaltatilanteet  vähäinen merkitys (1). Perustelut: Keskimäärin vähäinen merkitys kaupan 

alan turvallisuuskoulutuksia ajatellen. Toimipaikkakohtaiset erot voivat olla kuitenkin suuria, 

joten siksi ilkivaltatilanteetkin on hyvä sisällyttää turvallisuuskoulutukseen. 

Pommiuhkatilanteet  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: Epätodennäköinen riski kaupan 

alalla, mutta pommiuhkatilanteisiin on kuitenkin suhtauduttava kuitenkin vakavasti. Useimmi-

ten pommiuhkatilanteissa on kyseessä ilkivalta. Viranomaisyhteistyön korostaminen on tärke-

ää. 

Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuhopoltot  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Vaik-

ka kyseisten tapahtumien todennäköisyys on vähäisempi, niistä seuraavat vahingot ovat usein 

merkittäviä. Koulutuksessa syytä korostaa riittävää perehtymistä tulevan työpaikan toiminta-

ohjeisiin tulipalotilanteissa ja käytettävissä olevaan palontorjuntatekniikkaan. Myös tuhopolt-

tojen ja vesivahinkojen ennalta ehkäisevät toimet selvitettävä myös työpaikkakohtaisesti. 

Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Osa-alue on 

tärkeä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Etenkin sähkökatkoksiin on syytä 

varautua ennalta hyvin. Työpaikan teknisestä tasosta ja varautumisesta riippuen kyseisistä 

katkoksista voi aiheutua myös monia muita turvallisuusriskejä. 

Tietoturvallisuus (mm. varmuuskopiot ja asiakastiedot)  tärkeä merkitys (4). Perustelut: 

Asiakastietojen ja luottokorttitietojen suojaaminen on tärkeää, koska niihin liittyy monia 

riskejä mm. identiteettivarkaudet ovat mahdollisia. Varmuuskopiointi on tärkeää liiketoimin-

nan jatkuvuuden kannalta. 

Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitseminen ja hälyttimien käyttö)  melko tärkeä merkitys 

(3). Perustelut: Jokaisen työntekijän toiminnalla on tärkeä merkitys murtojen ennaltaeh-

käisyssä. Koulutuksessa huomiota tulisi kiinnittää etenkin epäilyttävien henkilöiden havaitse-

miseen ja havaituista niin sanotuista tiedustelukäynneistä ilmoittamiseen. 



 

 

98 

 

 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset  kohtalainen merkitys (2). Perus-

telut: Turvallisuuskoulutuksessa on tärkeää kertoa yleiset periaatteet muun muassa rikoslain 

osalta. Yritys- ja toimipaikkakohtaiset erot kuitenkin muun muassa ilmoitusmenettelyjen osal-

ta hyvinkin erilaisia, joten kyseisiin tilanteisiin voi olla vaikeaa antaa kovin tarkkoja ohjeita 

ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Työntekijän oikeudet ja vastuut erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa  Tärkeä merkitys 

(4). Perustelut: jokaisen alan työntekijän on tärkeää tietää lainsäädännön asettamat velvolli-

suudet ja oikeudet, kuten pelastuslaki, työturvallisuuslaki, pakkokeinolaki, vartijan oikeudet, 

laki yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki, poistumistarkastukset, YT-

menettely yms.  

Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Jokai-

sen työntekijän kannalta on tärkeää tuntea toimintaohjeet eri tilanteiden varalta. Lisäksi on 

tärkeää, että työntekijät osaavat ottaa selvää tulevan työpaikkansa teknisistä valmiuksista eri 

tilanteissa. Lisäksi työntekijöiden tulee tuntea työpaikkansa poistumisreitit ja kokoontumis-

paikat. Kyseiset asiat löytyvät pelastussuunnitelmasta ja siitä työntekijöiden tulee olla tietoi-

sia. 

Ensiaputaidot (EA1, hätäensiapu tai vastaavat tiedot)  erittäin tärkeä merkitys (5). Peruste-

lut: Yleinen tietotaito avun antamisesta ja hälyttämisestä kuuluu jokaisen työntekijän perus-

osaamiseen. Kaupan alalla on todennäköistä, että ennemmin tai myöhemmin työntekijä jou-

tuu tilanteeseen, jossa tarvitaan ensiaputaitoja. 

Alkusammutustaidot   erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Jokaisen työntekijän oma-

aloitteinen ja nopea toiminta on tärkeää vahinkojen pienentämiseksi tulipalotilanteessa. Pa-

lokunnan vasteajat voivat olla työpaikan sijainnista riippuen pitkiäkin. 

Jokin muu asia, jonka tulisi sisältyä alan työntekijöiden turvallisuuskoulutukseen 

Hävikin kokonaisuuden hallinta, sisältäen kaikki tavaran käsittelyyn liittyvät prosessit, tava-

rantoimittajat, tavaran vastaanoton, mahdolliset pilaantuneet ja vioittuneet tuotteet, var-

kaudet, sisäiset varkaudet, väärinkäytökset jne.  tärkeä merkitys (4) kaupan alalle annetta-

vassa turvallisuuskoulutuksessa. Perustelut: kaupan alan liiketoiminnan näkökulmasta katsot-

tuna hävikinhallinta on erittäin tärkeä turvallisuuden osa-alue. 

15.2.2 Haastattelu 2 

Marja-Liisa Kujanpää, lehtori, taloushallinto ja yritystoiminta, Koulutuskeskus Salpaus, 

Heinola 

Yritysturvallisuuden osa-alueet  tärkeä merkitys (4). Perustelut: kokonaiskuva yritysturvalli-

suudesta tärkeää alan turvallisuuskoulutuksessa. 
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Alan tyypillisimmät uhkatekijät  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: tärkeimmät kau-

pan alan uhkatekijät tärkeää tuoda esiin turvallisuuskoulutuksessa. 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa uhka- ja vaaratilanteissa  erittäin tärkeä merkitys 

(5). Perustelut: Kyseessä on tärkeä turvallisuuden osa-alue. Jokaisen työntekijän on osattava 

hälyttää apua ja toimia eri tilanteissa, oli sitten kyseessä mikä tahansa uhka- tai vaaratilanne. 

Uhka- väkivalta- ja ryöstötilanteet  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Kyseisiin tilan-

teisiin joutuminen kaupan alalla on todennäköistä. Myös yksintyöskentely on alalla yleistä. 

Varkaus ja näpistystilanteet  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: kaupan alan työnteki-

jöiden käytännön mahdollisuudet puuttua kyseisiin tilanteisiin melko vähäiset, mutta jonkin-

lainen perustietämys kyseisissä tilanteissa toimimisesta tulee työntekijöillä silti olla. 

Maksuvälineiden väärinkäyttö  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: tärkeää tuoda esiin 

kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa, koska maksuvälineiden väärinkäyttöä esiintyy jonkin 

verran kaupan alan yrityksissä. 

Rahan turvallinen käsittely  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Kaupan alalla on erit-

täin tärkeää hallita rahan turvallinen käsittely, koska käteistä rahaa käsitellään yhäkin melko 

paljon vaikka korttimaksujen määrä onkin viime vuosina lisääntynyt. Käteisen rahan käsittelyn 

turvallisuudessa on alalla yhä parantamisen varaa. Varastetun rahan jäljittäminen on lisäksi 

vaikeaa. 

Ilkivaltatilanteet  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: Ei ole kovin keskeinen asia alan 

turvallisuuden kannalta, koska henkilökunnan on vaikea havaita ja puuttua ilkivalta tilantei-

siin (tapahtuu usein ulkoalueella). Kyseisen osa-alueen voi jättää turvallisuuskoulutuksessa 

vähemmälle. 

Pommiuhkatilanteet  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: pommiuhkatilanne on kaupan 

alalla suhteellisen epätodennäköinen mutta mahdolliseen tilanteeseen pystyttävä kuitenkin 

varautumaan ja toimimaan oikein sellaisen sattuessa. 

Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuhopoltot  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: Ne 

ovat hyvinkin mahdollisia tapahtumia kaupan alalla. Etenkin asiakasturvallisuuden ja henkilö-

kunnan turvallisuuden kannalta on tärkeää osata toimia oikein kyseisissä tilanteissa.  

Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: osa-

alueella on melko vähäinen merkitys alan turvallisuuskoulutusten kannalta, koska kyseiset 

tilanteet ovat melko harvinaisia ja niistä on vähemmän vaaraa henkilökunnalle. 

Tietoturva (mm. varmuuskopiointi, asiakastiedot)  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: 

Aiheutuu yritykselle taloudellista vahinkoa, jos asiakastietoja joutuu asiattomien tai kilpaili-

joiden käsiin. Tiedon säilyminen on varmistettava myös erilaisissa onnettomuustilanteissa. 
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Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitukset ja hälyttimet)  tärkeä merkitys (4). Perustelut: 

Jokaisen työntekijän on tärkeää omata perustietämys työpaikkansa murtojen ennaltaehkäi-

semisestä. Riippuu kuitenkin tulevasta työpaikasta ja sen koosta sekä työntekijän asemasta, 

kuinka suuri merkitys kyseisellä osa-alueella on yksittäisen työntekijän kannalta. 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset  melko tärkeä merkitys (3). Perus-

telut: on mahdollista ja nykyisin jopa todennäköistä, että työelämässä kohtaa tilanteen, jossa 

yrityksen oma henkilökunta syyllistyy rikoksiin tai väärinkäytöstilanteisiin. 

Työntekijän oikeudet ja vastuut erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa  Melko tärkeä 

merkitys (3). Perustelut: alan peruskoulutuksessa riittää että kyseiset oikeudet ja velvollisuu-

det käydään läpi lyhyesti. 

Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Jokai-

sen työntekijän tulee olla tietoinen työpaikkansa pelastussuunnitelman olemassaolosta ja 

merkityksestä. Jokaisen tulisi osata toimia erilaisissa uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteissa 

suunnitelman mukaisesti. 

Ensiaputaidot (EA1, hätäensiapu tai vastaavat tiedot)  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Kau-

pan alan tehtävät ovat pääosin asiakaspalvelutehtäviä, joissa ollaan tekemisissä paljon erilais-

ten ihmisten kanssa. Ensiaputaitojen tarve on alan tehtävissä todennäköinen ennemmin tai 

myöhemmin. 

Alkusammutustaidot (mm. sammuttimen ja sammutuspeiton käyttö)  melko tärkeä merkitys 

(3). Perustelut: On mahdollista, että kaupan alan työpaikalla voi sattua palotilanne ja jokai-

sen tulisi osata toimia silloin oikein. Lyhyt alkusammutuskoulutus on alan tuleville työnteki-

jöille paikallaan. 

Jokin muu asia, jonka tulisi sisältyä alan työntekijöiden turvallisuuskoulutukseen  

Häiritsevästi käyttäytyvien asiakkaiden kohtaaminen ja toiminen kyseisissä tilanteissa  tär-

keä merkitys (4). Perustelut: koulutuksessa saatavat toimintamallit ja ohjeet antavat var-

muutta toimia kyseisissä tilanteissa ja siten myös turvallisuuden tunne lisääntyy. 

15.2.3 Kaupan alan haastattelujen yhteenveto 

Tämä on yhteenveto kaupan alan henkilöille tehdystä haastattelusta. Yhteenvedossa vertail-

laan haastateltujen antamia numeerisia arviointeja kustakin turvallisuuskoulutuksen osa-

alueesta. Mukaan on otettu myös ne osa-alueet, joita eivät olleet alun perin mukana haastat-

telulomakkeessa ja jotka haastateltavat nimesivät erikseen.  

Oheisessa taulukossa (Taulukko 5) on kuvattu haastattelussa nimetyt turvallisuuskoulutuksen 

osa-alueet sekä molemmissa haastatteluissa annetut numeeriset arviot kunkin turvallisuuskou-
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lutuksen osa-alueen tärkeydestä. Oikean puoleisessa sarakkeessa on kuvattu haastattelujen 

keskiarvo.  

Taulukko 5. Yhteenveto kaupan alan haastattelutuloksista 

Turvallisuuskoulutuksen osa-alue 

haastattelussa 

 

Osion merkitys 

koulutuksessa 

asteikolla 1-5 

Haastattelu-

jen keskiarvo 

Yritysturvallisuuden osa-alueet 2 ja 4 3 

Alan tyypillisimmät uhkatekijät 5 ja 5 5 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisis-

sa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

1 ja 5 3,5 

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 5 ja 5 5 

Varkaus- ja näpistystilanteet 5 ja 3 4 

Maksuvälineiden väärinkäyttö 4 ja 5 4,5 

Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 5 ja 5 5 

Ilkivaltatilanteet 1 ja 2 1,5 

Pommiuhkatilanteet 2 ja 3 2,5 

Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuho-

poltot 

5 ja 3 4 

Katkokset sähkön, veden ja lämmön 

jakelussa 

4 ja 2 3 

Tietoturvallisuus 4 ja 5 4,5 

Murtojen ennaltaehkäisy 3 ja 4 3,5 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset 

ja väärinkäytökset 

2 ja 3 2,5 

Työntekijän oikeudet ja vastuut erilai-

sissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

4 ja 3 3,5 

Pelastussuunnitelman merkitys työnteki-

jän kannalta 

4 ja 4 4 

Ensiaputaidot 5 ja 4 4,5 

Alkusammutustaidot 5 ja 3 4 

Muu osa-alue 1: Hävikin kokonaisuuden 

hallinta 

4  

Muu osa-alue 2: Häiritsevästi käyttäyty-

vien asiakkaiden kohtaaminen  

4  

 

Keskiarvojen eroavaisuuksia on korostettu käyttämällä eri värejä sen mukaan, kuinka suuren 

painoarvon kyseinen osa-alue on haastattelujen perusteella saanut. Keskiarvon 4-5 haastatte-

luissa saaneet osa-alueet on merkitty punaisella. Alle kolmosen keskiarvon (kohtalainen tai 

vähäinen merkitys) jääneet osa-alueet on merkitty sinisellä. Ehkä hieman odotetustikin muu-

tamat turvallisuuskoulutuksen osa-alueet erottuivat selvästi muista kaupan alan haastatteluis-

sa. Erittäin tärkeänä tai tärkeänä osa-alueena pidettiin kaupan alan haastatteluissa seuraavia 

turvallisuuskoulutuksen osa-alueita: alan tyypillisimmät uhkatekijät; uhka-, väkivalta- ja ryös-
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tötilanteet; varkaus ja näpistystilanteet; maksuvälineiden väärinkäyttö sekä rahan turvallinen 

käsittely. Lisäksi erittäin tärkeinä ja tärkeinä osa-alueina pidettiin palo- ja vesivahinkotilan-

teita ja tuhopolttoja; tietoturvallisuutta; pelastussuunnitelman merkitystä; ensiapu- ja al-

kusammutustaitoja sekä haastateltujen itse lisäämiä turvallisuuden osa-alueita. Selvästi vä-

hemmän tärkeiksi turvallisuuskoulutuksen osa-alueiksi taas koettiin ilkivalta- ja pommiuhkati-

lanteet ja oman henkilökunnan tekemät väärinkäytökset ja rikokset.  

Yritysturvallisuuden osa-alueiden läpikäyminen on haastattelujen perusteella keskimäärin 

melko tärkeä (3) osa-alue kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Vastaajien arviot poikkesivat 

kuitenkin hieman toisistaan. Toinen vastaajista arvioi osa-alueen kohtalaisen tärkeäksi (2) ja 

toinen tärkeäksi (4). Perusteluina kerrottiin muun muassa, että aluksi turvallisuuskoulutuksis-

sa on hyvä antaa kokonaiskuva yritysturvallisuudesta.  

Molemmat haastatellut henkilöt pitivät alan tyypillisimpien uhkatekijöiden läpikäynnin merki-

tystä erittäin tärkeänä (5) turvallisuuskoulutuksen osa-alueena, joten keskimäärin kyseistä 

osa-aluetta pidettiin erittäin tärkeänä alan turvallisuuskoulutuksissa (5).  Perusteluina mainit-

tiin mm, että kaupan alan työntekijöiden on tunnettava tärkeimmät kaupan alan uhkatekijät 

ja tiedettävä minkä vuoksi turvallisuuskoulutusta tarvitaan alalla. 

Hälytys – ja ilmoitusmenettelyjä uhka-, vaara- ja rikostilanteissa pidettiin haastatteluissa 

keskimäärin melko tärkeänä osa-alueena (3,5). Kaupan alan lehtorin ja Anttilan riskienhallin-

tapäällikön vastaukset poikkesivat tässä kohtaa toisistaan huomattavasti. Kaupan alan lehtori 

piti osa-aluetta erittäin tärkeänä (5) ja Anttilan riskienhallintapäällikön mukaan osa-aleen 

merkitys on turvallisuuskoulutuksissa vähäinen (1). Toisen haastatellun mukaan osa-alueella 

on tärkeä merkitys koska jokaisen on osattava hälyttää apua erilaisissa tilanteissa. Toisen 

haastatellun mukaan hälytys- ja ilmoitusmenettelyt ovat kuitenkin niin toimipaikkakohtaisia, 

että niiden perusteellisempi läpikäynti ei ole tarpeen ammatillisessa peruskoulutuksessa.  

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteiden osalta molemmat haastateltavat olivat samoilla linjoil-

la. Molemmat arvioivat kyseisen osa-alueen merkityksen erittäin tärkeäksi (5). Todennäköi-

syyttä joutua kyseisiin tilanteisiin pidettiin haastateltujen mukaan suurena. Etenkin uhkati-

lanteisiin liittyviä asioita tulisi haastateltujen mukaan painottaa alan turvallisuuskoulutuksis-

sa. Ryöstötilanteet ovat harvinaisempia, mutta niiden seuraukset voivat olla vakavat. 

Varkaus- ja näpistystilanteissa toimimista pidettiin keskimäärin tärkeänä (4) osa-alueena kau-

pan alan turvallisuuskoulutuksissa. Anttilan riskienhallintapäällikön mukaan osa-alueella on 

erittäin tärkeä merkitys (5) kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa, kun taas kaupan alan lehto-

rin mukaan osa-alueella on melko tärkeä merkitys (3). Anttilan riskienhallintapäällikön mu-

kaan työntekijöiden täytyy tietää mitä oikeuksia heillä on ja mikä on turvallisin tapa toimia. 

Myös käytännön tilanteiden harjoittelun merkitys tuli esiin. Kaupan alan lehtorin mukaan 

työntekijöiden käytännön mahdollisuudet puuttua varkaus- ja näpistystilanteisiin ovat vähäi-

set, mutta perustietämys tulisi kuitenkin kyseisiä tilanteita varten olla. 
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Maksuvälineiden väärinkäytöstilanteiden läpikäyntiä pidettiin haastatteluissa tärkeänä (4) ja 

erittäin tärkeänä (5) kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Haastattelujen keskiarvoksi saatiin 

siten 4,5. Haastateltavien mukaan väärinkäytöstilanteista voi aiheutua huomattaviakin talou-

dellisia tappioita kaupalle. Vastuu vahingoista jää kaupalle. Väärinkäytöksiä vaikea havaita ja 

siksi niistä on tärkeää kertoa alan turvallisuuskoulutuksissa.  

Rahan turvallista käsittelyä ja säilytystä molemmat haastateltavat pitivät erittäin tärkeänä 

(5) osa-alueena. Haastateltavien mukaan kaupan alalla käsitellään yhä paljon käteistä rahaa, 

vaikka korttien käyttö maksuvälineenä on yleistynyt ja että osa-alue on tärkeä sekä ryöstöjen 

että maksuvälineiden väärinkäytön ennaltaehkäisyn kannalta. 

Ilkivaltatilanteiden merkitystä kaupan alan henkilöstön turvallisuuskoulutuksessa pidettiin 

vähäisenä (1) ja kohtalaisena (2). Perusteluina mainittiin muun muassa että henkilökunnan on 

vaikea havaita ja ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja että ilkivaltatilanteet eivät ole kovin yleisiä 

alalla.  Toimipaikkakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria ja siksi osa-alue on syytä sisällyttää 

alan turvallisuuskoulutukseen. 

Pommiuhkatilanteita haastatellut henkilöt pitivät melko epätodennäköisinä kaupan alalla. 

Kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa osa-alueella on haastateltujen mielestä kohtalainen 

merkitys (2) ja melko tärkeä merkitys (3), joten keskiarvoksi saatiin 2,5. Päällimmäisinä haas-

tatteluissa nousivat esiin oikeiden toimintatapojen opettelu, kuten pommiuhkalomakkeen 

käyttö sekä viranomaisyhteistyön merkityksen tärkeys. 

Palo- ja vesivahinkotilanteiden ja tuhopolttojen läpikäymisellä oli Anttilan riskienhallintapääl-

likön mielestä erittäin tärkeä merkitys (5) kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Kaupan alan 

lehtorin näkökulmasta osa-alueella oli melko tärkeä merkitys (3). Osa-alueella oli siis haastat-

telujen mukaan keskimäärin tärkeä merkitys (4) kaupan alan työntekijöiden turvallisuuskoulu-

tuksissa. Haastatteluissa nousivat esiin muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden 

tärkeys sekä syntyvien vahinkojen merkittävyys. Myös tulevan työpaikan palontorjuntatekniik-

kaan ja toimintaohjeisiin tutustumista on syytä korostaa koulutuksissa. 

Sähkön, veden ja lämmön jakelussa tapahtuvien katkosten läpikäynnillä on Anttilan riskien-

hallintapäällikön mielestä tärkeä merkitys (4) alan turvallisuuskoulutuksissa, etenkin liiketoi-

minnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Kaupan alan lehtori taas piti osa-alueen merkitys-

tä vain kohtalaisena (2). Hän perusteli arviotaan mm. sillä, että kyseiset tilanteet eivät yleen-

sä vaaranna työntekijöiden tai asiakkaiden henkilöturvallisuutta. Osa-alue koettiin siis keski-

määrin melko tärkeäksi (3).  

Tietoturvallisuuden merkitystä pidettiin haastateltavien mielestä tärkeänä (4) ja erittäin tär-

keänä (5) alan turvallisuuskoulutuksissa, jolloin kyseisen osa-alueen keskiarvoksi saatiin 4,5. 

Perusteluina nousivat esiin asiakastietojen ja luottokorttitietojen suojaamisen tärkeys sekä 
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identiteettivarkauden mahdollisuus. Esille nousi myös varmuuskopioinnin tärkeys liiketoimin-

nan jatkuvuuden kannalta, esimerkiksi jonkin onnettomuuden sattuessa. 

Murtojen ennaltaehkäisyn (lukitukset, hälyttimet yms.) merkitystä kaupan alan työntekijöiden 

turvallisuuskoulutuksissa pidettiin melko tärkeänä (3) ja tärkeänä (4). Siten keskiarvoksi saa-

tiin 3,5. Osa-alueen merkitys on vähäisempi alan turvallisuuskoulutuksissa kuin esimerkiksi 

uhka- ja ryöstötilanteiden, rahan turvallisen käsittelyn tai palo- ja vesivahinkotilanteiden 

merkitys. Perusteluina mainittiin, että jokaisen työntekijän tulee hallita perusasiat murtojen 

ennaltaehkäisystä. Turvallisuuskoulutuksissa tulisi kiinnittää huomioita myös mahdollisten 

murtoa tai muuta rikosta suunnittelevan henkilön tiedustelukäynnin havaitsemiseen. Työpaik-

kakohtaiset erot työntekijän mahdollisuudessa ennaltaehkäistä murtoja nousivat myös esiin. 

Oman henkilökunnan väärinkäytöstilanteiden ja rikostilanteiden läpikäynnillä katsottiin ole-

van kohtalainen (2) ja melko tärkeä merkitys (3) kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Osa-

alueen keskiarvoksi saatiin siten 2,5. Perusteluina mainittiin muun muassa, että jokaisen 

työntekijän tulisi tuntea yleiset periaatteet rikoslain osalta. Oman henkilökunnan tekemiä 

rikoksia pidettiin mahdollisena ja jopa todennäköisenä. Yritys- ja työpaikkakohtaiset erot 

ilmoitusmenettelyissä vaihtelevat, joten kyseisiin tilanteisiin on vaikeaa antaa etukäteen 

kovin tarkkoja toimintaohjeita alan peruskoulutuksessa. 

Työntekijöiden vastuut ja oikeudet erilaisissa uhka- ja vaaratilanteissa (mm. lainsäädännön 

tuntemus) – osa-alueen merkitys kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa oli haastateltavien 

mielestä tärkeä (4) ja melko tärkeä (3). Osa-alueen keskiarvoksi saatiin siten 3,5. Haastatel-

tujen perustelujen mukaan jokaisen kaupan alan työntekijän tulee tuntea keskeisimmät lain-

säädännön asettamat oikeudet ja velvollisuudet eri tilanteissa. Toisen haastatellun mielestä 

osa-alueen lyhyempi läpikäynti on riittävä.  

Pelastussuunnitelman merkityksen tuntemista työntekijän kannalta pidettiin molempien haas-

tateltujen mielestä tärkeänä (4) osa-alueena kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. Osa-

alueen keskiarvoksi saatiin siis 4.  Perusteluina oli mainittu, että jokaisen työntekijän on tun-

nettava pelastussuunnitelman merkitys ja sisältö pääpiirteittäin, tiedettävä mistä toimintaoh-

jeet kuhunkin tilanteeseen löytyvät. Työntekijöiden tulee myös tuntea tulevan työpaikan 

tekniset valmiudet, poistumisreitit ja kokoontumispaikat. Kyseiset tiedot löytyvät juuri pelas-

tussuunnitelmasta.  

Kaupan alan lehtori piti ensiaputaitojen merkitystä kaupan alan työntekijöiden turvallisuus-

koulutuksessa tärkeänä (4) ja Anttilan riskienhallintapäällikkö piti ensiaputaitoja erittäin tär-

keänä (5). Vastausten keskiarvoksi saatiin siis 4,5. Perusteluissa mainittiin, että kaupan alalla 

on todennäköistä, että ensiaputaitoja tarvitaan ennemmin tai myöhemmin. Alalla työskennel-

lään asiakaspalvelutehtävissä ja ollaan tekemisissä paljon erilaisten ihmisten kanssa. 
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Alkusammutustaitojen merkitystä Anttilan riskienhallintapäällikkö piti erittäin tärkeänä (5) 

alan turvallisuuskoulutuksissa. Kaupan alan lehtori taas piti alkusammutustaitojen merkitystä 

melko tärkeänä (3). Haastattelujen perusteella alkusammutustaitojen opettelun merkitystä 

pidettiin keskimäärin tärkeänä (4) kaupan alan työntekijöiden turvallisuuskoulutuksissa. Pe-

rusteluina oli mainittu, että jokaisen työntekijän oma-aloitteinen ja nopea toiminta on tärke-

ää palotilanteessa vahinkojen pienentämiseksi. Myös palokunnan vasteajat voivat olla pitkät. 

Kaupan alan lehtorin mielestä osa-alueen lyhytkin läpikäyminen, lähinnä sammuttimen käytön 

harjoittelu on riittävä.  

Muut asiat, joiden tulisi sisältyä kaupan alan turvallisuuskoulutuksiin 

Anttilan riskienhallintapäällikkö piti hävikin kokonaisuuden hallintaa osa-alueena, joka tulisi 

ottaa mukaan alan turvallisuuskoulutuksiin. Hänen mukaansa osa-alueella on tärkeä merkitys 

(4) alan turvallisuuskoulutuksissa etenkin liiketoiminnan näkökulmasta.  

Kaupan alan lehtorin mukaan alan turvallisuuskoulutuksiin tulisi ottaa mukaan häiritsevästi 

käyttäytyvien asiakkaiden kohtaaminen sekä toimintaohjeet kyseisissä tilanteissa. Hänen mu-

kaansa osa-alueella on tärkeä merkitys (4) annettavissa turvallisuuskoulutuksissa, koska koulu-

tuksen kautta saadut toimintamallit antavat varmuutta toimia kyseisissä tilanteissa ja lisäävät 

työntekijän turvallisuuden tunnetta.  

15.3 Hotelli- ja ravintola-alan haastattelut 

Tässä luvussa käydään läpi hotelli- ja ravintola-alan haastattelujen tuloksia. Aluksi käydään 

läpi molemmista haastatteluista saadut vastaukset erikseen. Yhteenveto-osassa verrataan 

haastatteluista saatuja tuloksia toisiinsa.  

15.3.1 Haastattelu 1  

Petri Immonen, Sokos Hotellien Tampereen yksiköiden turvallisuusvastaava, Tampere 

Yritysturvallisuuden osa-alueet  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Jokaisen työnteki-

jän on tärkeää hahmottaa yritysturvallisuuden kokonaisuus. Yritysturvallisuuden osa-alueiden 

tunteminen on turvallisuustietoisuuden perusta, josta lähdetään liikkeelle. 

Alan tyypilliset uhkatekijät  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Jokaisen työntekijän 

on tärkeää ymmärtää oman alansa uhkatekijät. Työntekijöiden on tärkeää pysyä ajan tasalla 

omaan alaansa kohdistuvista riskeistä ja uhista eli siitä mihin suuntaan ollaan menossa ja 

mihin alalla tulisi varautua. 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa uhka- ja vaaratilanteissa  tärkeä merkitys (4). 

Perustelut: Etenkin lain vaatimista hälytys- ja ilmoitusmenettelyistä on oltava tietoinen. Myös 

sisäiset ilmoitusmenettelyt ovat tärkeitä, mutta niissä on selviä työpaikkakohtaisia eroja. 
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Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Henkilöturvallisuus on 

tärkeämpää verrattuna esimerkiksi omaisuusvahinkoihin. Myös erilaiset työntekijän jälkihoito-

tilanteet, sekä henkiset että fyysiset, voivat aiheuttaa merkittävää haittaa yrityksen toimin-

nalle uhka- väkivalta- ja ryöstötilanteiden jälkeen. 

Varkaus- ja näpistystilanteet  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: Varkaudet ja näpistyk-

set eivät ole kovin suuri ongelma hotelli- ja ravintola – alalla, mutta niitä kuitenkin esiintyy ja 

siksi kyseisiä tilanteita on syytä sisällyttää turvallisuuskoulutukseen jonkin verran. 

Maksuvälineiden väärinkäyttö  melko tärkeä merkitys (3). Ei ole kovin yleinen ongelma ra-

vintola-alalla, mutta jokaisen työntekijän tulisi osata kiinnittää huomiota kyseisiin asioihin ja 

tuntea oikeat toimintatavat kyseisissä tilanteissa. 

Rahan turvallinen käsittely ja säilytys  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Oikeiden 

toimintatapojen omaksuminen rahan käsittelyssä on erittäin tärkeää. Väärillä toimintatavoilla 

voi vaarantaa sekä oman että muiden työntekijöiden henkilöturvallisuuden ja silloin seurauk-

set voivat olla vakavat. 

Ilkivaltatilanteet  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: Ilkivaltatilanteet eivät useimmiten 

vaaranna henkilökunnan turvallisuutta. On kuitenkin osattava toimia oikein jos jotain isompaa 

vahinkoa tapahtuu. 

Pommiuhkatilanteet  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: Vaikka pommiuhkatilanteet 

eivät ole kovin yleisiä, on osattava toimia oikein sellaisen sattuessa. Jokaisen työntekijän on 

tärkeää muun muassa osata täyttää pommiuhkalomake, jotta osataan pommiuhkauksen sattu-

essa kertoa viranomaisille jotakin tilanteesta. 

Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuhopoltot  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Ky-

seiset tilanteet voivat pysäyttää koko liiketoiminnan ja usein syntyvät vahingot ovat huomat-

tavat. Myös henkilövahinkojen riski on olemassa tulipalotilanteissa. Oman työpaikan turvajär-

jestelyihin ja turvatekniikkaan perehtyminen on tärkeää. Työntekijän tulee tietää mistä löy-

tyvät työpaikan toimintaohjeet erilaisiin uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteisiin. 

Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: Voivat 

pahimmillaan lamaannuttaa koko yrityksen toiminnan. Pienikin ongelma voi kertautua ja ai-

heuttaa muita ongelmia, etenkin katkoksen pitkittyessä. Jokaisen työntekijän on tärkeää tun-

tea perus-toimintatavat kyseisissä tilanteissa. 

Tietoturvallisuus (mm. varmuuskopiointi, asiakastiedot)  tärkeä merkitys (4). Perustelut: 

Etenkin asiakastietojen turvallinen käsittely on yhä tärkeämpää, jotta tietoja ei käytetä rikol-

lisessa tarkoituksessa. Myös varmuuskopiointi on muun muassa myyntietojen osalta tärkeää. 

Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitukset ja hälyttimet)  erittäin tärkeä merkitys (5). Perus-

telut: Jokaisen työntekijän tulee olla tietoinen perusasioita murtojen ehkäisyssä. Työntekijöi-
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den on muun muassa osattava tehdä lukitukset ja hälyttimien päälle kytkennät ravintolaa 

suljettaessa. Tässä on kuitenkin suuriakin työpaikkakohtaisia eroja. 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset  Kohtalainen merkitys (2). Perus-

telut: Työntekijöiden tulee olla tietoisia lain vaatimuksista, esimerkiksi ilmoitusvelvollisuu-

desta, mikäli on havaittu henkilökunnan jäsenen syyllistyneen rikokseen. Tulee korostaa myös 

sitä, ettei tehdä aiheettomia ilmoituksia perusteetta, koska siitä voi olla todella vakavat seu-

raukset epäilylle työntekijälle. 

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa  tärkeä 

merkitys (4). Perustelut: Kuuluu jokaisen työntekijän perusosaamiseen turvallisuuden osalta 

tuntea omat oikeudet ja velvollisuudet eri tilanteissa. 

Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: 

Työntekijöiden on tunnettava pelastussuunnitelma niiltä osin kun se koskettaa heidän työteh-

täviään. Jokaisen on tiedettävä, mistä toimintaohjeet eri uhka- ja vaaratilanteisiin löytyvät ja 

miten eri tilanteissa toimitaan kyseisellä työpaikalla. 

Ensiaputaidot (EA1, hätäensiapu)  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Hotelli- ja ravintola-

alalla ollaan paljon tekemisissä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Lisäksi tilanteisiin 

liittyy usein alkoholin käyttöä. Todennäköisyys joutua ensiaputilanteisiin on ravintola-alalla 

suuri. 

Alkusammutustaidot (sammuttimen ja sammutuspeiton käyttö)  melko tärkeä merkitys (3). 

Perustelut: Alkusammutusharjoittelun tulee olla mukana alan turvallisuuskoulutuksessa, koska 

etenkin ravintolan ruuanlaittoon liittyy paloturvariskejä. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti 

siihen, ettei vaaranneta omaa turvallisuutta tulipalotilanteessa. Lyhyt käytännön sammutus-

koulutus aiheesta riittää. 

Jokin muu asia, jonka tulisi sisältyä alan työntekijöiden turvallisuuskoulutukseen  

Erilaisten uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteiden jälkihoidon merkitys ja tärkeys  tärkeä 

merkitys (4). Jokaisen työntekijän tulisi osata hakeutua itse ja ohjata työkaverinsa jälkihoi-

toon tarvittaessa. Perustelut: jälkihoidon puuttuminen voi aiheuttaa pitkäaikaista työkyvyt-

tömyyttä ja johtaa kyseisen työntekijän kohdalla esimerkiksi alan vaihtoon.  

Työntekijöiden salassapitovelvollisuus, sopimusten sitovuus ja kilpailevien yritysten haitante-

komahdollisuudet  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: Salassapitosopimuksen rikkominen 

ja kilpailevan yrityksen haitanteko voivat aiheuttaa suurtakin taloudellista vahinkoa alan yri-

tykselle. Ne voivat vahingoittaa yrityksen mainetta ja tuoda negatiivista julkisuutta. Kilpaile-

vien yritysten haitantekoa, esimerkiksi ravintolan omaisuuden tuhoamista tms. on monesti 

vaikea todentaa. 
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15.3.2 Haastattelu 2  

Hannu Joutselainen, lehtori, hotelli- ja ravintola-ala, Koulutuskeskus Salpaus, Heinola 

Yritysturvallisuuden osa-alueet  tärkeä merkitys (4). Perustelut: turvallisuuden perusasioi-

den tulee olla alan työntekijöiden tiedossa.  

Alan tyypillisimmät uhka- ja vaaratekijät  tärkeä merkitys (4). Perustelut: jokaisen työnte-

kijän on oltava tietoinen oman alansa uhka- ja vaaratekijöistä. 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa  erittäin tärkeä 

merkitys (5). Perustelut: hälytysten ja ilmoitusten tekeminen ovat jokaiselle työntekijälle 

välttämätön tietotaito sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuuden kannalta. 

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: Tärkeä osa-alue, 

mutta todennäköisyys uhkatilanteisiin ja etenkin ryöstötilanteisiin ei ole kovin suuri hotelli- ja 

ravintola-alalla. Tässä voi olla kuitenkin suurehkoja eroja työpaikasta ja työtehtävän luon-

teesta riippuen.  

Varkaus- ja näpistystilanteet  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: Aiheutuu jonkin verran 

taloudellista vahinkoa, mutta koska kyseisistä tilanteista harvoin seuraa henkilökuntaan tai 

asiakkaisiin kohdistuvia henkilöriskejä, on osa-alueen painoarvo alan turvallisuuskoulutuksen 

kannalta vähäisempi. 

Maksuvälineiden väärinkäyttö  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Hotelli- ja ravintola-alalla on 

suhteellisen yleinen ongelma väärien ja varastettujen luottokorttien käyttö. Myös kokonaan 

maksamatta lähteminen hotellista tai ravintolasta on melko yleistä. 

Rahan turvallinen käsittely ja säilytys  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Hyvät ohjeet rahan 

turvalliseen käsittelyyn ovat hotelli- ja ravintola-alalla tärkeitä (rahojen laskenta, siirtely, 

säilytys, kassakaapin käyttö sekä rahojen kuljettaminen pankkiin). 

Ilkivaltatilanteet  kohtalainen merkitys (2). Perustelut: Ravintoloissa ilkivaltaa kohdistuu 

useimmiten WC-tiloihin ja ikkunoihin. Hotelleissa rikotaan silloin tällöin muun muassa huonei-

den sisustusta ja huonekaluja. Työntekijöiden on kuitenkin vaikea käytännössä ehkäistä ilki-

valtaa, joten osa-alue on vähemmän tärkeä alan työntekijöiden turvallisuuskoulutuksessa. 

Pommiuhkatilanteet  tärkeä merkitys (4). Perustelut: Vaikka pommiuhkatilanteet alalla 

harvinaisia, tilanteisiin suhtauduttava vakavasti ja toimintamallit syytä käydä läpi alan turval-

lisuuskoulutuksessa muun muassa asiakasturvallisuuden vuoksi. 

Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuhopoltot  erittäin tärkeä merkitys (5). Perustelut: Ky-

seiset tilanteet ovat hyvin mahdollisia hotelli- ja ravintola-alalla. Seuraukset etenkin tulipa-

loista ovat usein vakavia, jonka vuoksi osa-alue on tärkeä alan tulevien työntekijöiden turval-

lisuuskoulutuksen kannalta. 
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Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: suh-

teellisen harvinaisia tapahtumia, mutta hankaloittavat kuitenkin sattuessaan työntekoa ja 

haittaavat ravintolan tai hotellin toimintaa merkittävästi. 

Tietoturvallisuus (mm. varmuuskopiointi, asiakastiedot)  melko tärkeä merkitys (3). Perus-

telut: Tietoturvallisuus muun muassa asiakastietojen käsittelyssä on tärkeää. Tietojenkäsitte-

ly on monin paikoin hyvin automatisoitua ja esimerkiksi myyntitiedot menevät monissa koh-

teissa automaattisesti hotelli- tai ravintolaketjun pääkonttoriin. Eri työpaikkojen käytänteissä 

on tietysti eroja. 

Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitukset ja hälyttimet) kohtalainen merkitys (2). Peruste-

lut: Omaisuuteen kohdistuva uhka ei ole hotelli- ja ravintola -alalla kovin suuri. 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset  melko tärkeä merkitys (3). Oman 

henkilökunnan väärinkäytöksiä esiintyy alalla jonkin verran. Niistä ei yleensä aiheudu vaaraa 

henkilöturvallisuudelle, mutta niistä aiheutuu kuitenkin taloudellisia menetyksiä yritykselle. 

Väärinkäytöksiin varautuminen voidaan jakaa ennaltaehkäiseviin toimiin ja jälkitoimiin. En-

naltaehkäistä voidaan esimerkiksi henkilökunnan kulunvalvonnalla ja käyttöoikeuksien rajaa-

misella. Lisäksi työntekijöillä on hyvä olla ohjeistukset havaittujen rikosten ja väärinkäytös-

ten varalle. 

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa  tärkeä 

merkitys (4). Perustelut: Työntekijöiden on tiedettävä lain asettamat oikeudet ja velvollisuu-

det eri tilanteissa. Työntekijä on ilmoitusvelvollinen myös esimiehelleen havaitsemistaan 

vaaroista ja uhista. Työntekijän on osattava myös hälyttää tarvittaessa apua. 

Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta  melko tärkeä merkitys (3). Perustelut: 

pelastussuunnitelman merkityksen ymmärtäminen on tärkeää siltä osin, että jokainen työnte-

kijä osaa selvittää pelastussuunnitelmasta oman työpaikkansa turvallisuuteen liittyvät keskei-

set asiat ja löytää tarvittaessa toimintaohjeet erilaisiin uhka-, vaara- ja rikostilanteisiin. 

Ensiaputaidot (EA1, hätäensiapu tai vastaavat tiedot)  erittäin tärkeä merkitys (5). Peruste-

lut: Alan työntekijä ei voi ennalta tietää minkälaisiin tilanteisiin hän työtehtävissään joutuu. 

Esimerkiksi ravintolan asiakkaan fyysinen kuntoa tai terveydellistä tilaa on vaikea arvioida. 

Asiakas voi esimerkiksi saada sairaskohtauksen tai loukkaantua esimerkiksi kaatuessaan. 

Alkusammutustaidot (sammuttimen ja sammutuspeiton käyttö)  erittäin tärkeä merkitys (5). 

Perustelut: Etenkin ravintoloiden keittiötiloissa tulipaloriski on melko suuri. Asiakasturvalli-

suuden varmistaminen on erittäin tärkeää sekä hotelleissa että ravintoloissa. Lyhyt alkusam-

mutusharjoitus käsisammuttimen ja sammutuspeiton käytöstä riittää. 
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Jokin muu asia, jonka tulisi sisältyä alan työntekijöiden turvallisuuskoulutukseen 

Alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin liittyvät riskit  tärkeä merkitys (4). Perustelut: muun 

muassa saapuvan tavaran tarkastaminen on tärkeää mahdollisen hävikin ja väärinkäytösten 

varalta, koska muutoin voi syntyä merkittäviäkin taloudellisia menetyksiä. 

Tuoteturvallisuus ja omavalvonta-asiat  tärkeä merkitys (4). Perustelut: asiakasturvallisuu-

den kannalta on tärkeää, että esimerkiksi ruuanvalmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat 

turvallisia. Esimerkiksi ruokamyrkytys voi vaarantaa asiakkaiden turvallisuuden sekä lisäksi 

aiheuttaa yritykselle maineen menetyksen kautta isoja taloudellisia vahinkoja. 

15.3.3 Hotelli- ja ravintola-alan haastattelujen yhteenveto 

Tässä luvussa tarkastellaan hotelli- ja ravintola-alan kahden eri haastattelun tuloksia. Yh-

teenvedossa painotetaan erityisesti haastattelun numeerisen arvioinnin tuloksia, mutta myös 

haastattelujen sanallisia perusteluja on otettu tarpeellisilta osilta mukaan. 

Muutamat turvallisuuskoulutuksen osa-alueet erottuivat selvästi muista hotelli- ja ravintola-

alan haastattelujen perusteella. Erittäin tärkeänä tai tärkeänä osa-alueena pidettiin hotelli- 

ja ravintola-alan haastatteluissa seuraavia turvallisuuskoulutuksen osa-alueita: yritysturvalli-

suuden osa-alueet, alan tyypillisimmät uhkatekijät, hälytys- ja ilmoitusmenettelyt uhka-, 

vaara- ja rikostilanteissa, rahan turvallinen käsittely, palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuho-

poltot, työntekijän oikeudet uhka-, vaara-, rikostilanteissa sekä ensiapu- ja alkusammutustai-

dot. Lisäksi haastatellut henkilöt nimesivät itse kolme muuta osa-aluetta, joiden merkityksen 

he arvioivat tärkeäksi alan turvallisuuskoulutuksissa. Niitä ovat erilaisten uhka-, onnettomuus- 

ja rikostilanteiden jälkihoidon merkitys, alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin liittyvät riskit 

(hävikki) sekä tuoteturvallisuus- ja omavalvonta-asiat. Selvästi vähemmän tärkeiksi turvalli-

suuskoulutuksen osa-alueiksi taas koettiin haastatteluissa ilkivaltatilanteet sekä oman henki-

lökunnan tekemät väärinkäytökset ja rikokset. Haastateltujen itse nimeämistä muista osa-

alueista saivat vähemmän painoarvoa työntekijöiden salassapitovelvollisuus, sopimusten vel-

voittavuus sekä kilpailevien yritysten haitanteko. 

Seuraavalla sivulla olevan taulukon (Taulukko 6) ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu haas-

tattelussa käytetyt turvallisuuskoulutuksen osa-alueet. Toiseen sarakkeeseen on kerätty mo-

lempien haastateltujen numeeriset arviot kunkin turvallisuuskoulutuksen osa-alueen tärkey-

destä. Kolmannessa sarakkeessa on kuvattu molempien haastattelujen keskiarvo. Haastattelu-

tulosten keskiarvojen eroavaisuuksia on korostettu käyttämällä eri värejä sen mukaan, kuinka 

tärkeän merkityksen kyseinen osa-alue on haastattelujen perusteella saanut. Keskiarvon 4-5 

haastattelussa saaneet osa-alueet on merkitty punaisella. Arvioinnissa alle kolmen keskiarvon 

(kohtalainen tai vähäinen merkitys) jääneet osa-alueet on vastaavasti merkitty sinisellä.  
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Taulukko 6. Yhteenveto hotelli- ja ravintola-alan haastattelutuloksista 

Turvallisuuskoulutuksen osa-alue 

haastattelussa 

 

Merkitys koulutuk-

sessa asteikolla 1-5 

Haastattelujen 

keskiarvo 

Yritysturvallisuuden osa-alueet 5 ja 4 4,5 

Alan tyypillisimmät uhkatekijät 5 ja 4 4,5 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt uhka-, 

vaara ja rikostilanteissa 

4 ja 5 4,5 

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 4 ja 3 3,5 

Varkaus- ja näpistystilanteet 3 ja 3 3 

Maksuvälineiden väärinkäyttö 3 ja 4 3,5 

Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 5 ja 4 4,5 

Ilkivaltatilanteet 2 ja 2 2 

Pommiuhkatilanteet 3 ja 4 3,5 

Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopoltot 5 ja 5 5 

Katkokset sähkön, veden ja lämmön 

jakelussa 

3 ja 3 3 

Tietoturvallisuus 4 ja 3 3,5 

Murtojen ennaltaehkäisy 5 ja 2 3,5 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset 

ja väärinkäytökset 

2 ja 3 2,5 

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteis-

sa 

4 ja 4 4 

Pelastussuunnitelman merkitys työnteki-

jän kannalta 

3 ja 3 3 

Ensiaputaidot 4 ja 5 4,5 

Alkusammutustaidot 3 ja 5 4 

Muu osa-alue 1:  

Erilaisten uhka-, onnettomuus- ja rikos-

tilanteiden jälkihoito  

4  

Muu osa-alue 2:  

Työntekijöiden salassapitovelvollisuus, 

sopimusten merkitys sekä kilpailevien 

yritysten haitantekomahdollisuus 

2  

Muu osa-alue 3:  

Alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin 

liittyvät riskit (hävikki) 

4  

Muu osa-alue 4:  

Tuoteturvallisuus ja omavalvonta-asiat 

4  

 

Yritysturvallisuuden osa-alueiden läpikäynnillä on haastateltavien mielestä tärkeä (4) ja erit-

täin tärkeä merkitys (5) alan turvallisuuskoulutuksissa. Vastausten keskiarvoksi saatiin siten 
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4,5. Yritysturvallisuuden osa-alueiden ymmärtäminen on Sokos hotellien Tampereen yksiköi-

den turvallisuusvastaavan mukaan työntekijöiden turvallisuustietoisuuden perusta.  

Alan tyypillisien uhkatekijöiden läpikäynnillä on haastateltavien mielestä tärkeä merkitys (4) 

ja erittäin tärkeä merkitys (5) alan turvallisuuskoulutuksissa. Vastausten keskiarvoksi saatiin 

siten 4,5. Molempien haastateltujen mielestä työntekijöiden on tunnettava oman alansa uhka- 

ja vaaratekijät sekä pidettävä itsensä ajan tasalla niiden kehityksestä.  

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa uhka-, vaara- ja riskitilanteissa koettiin tärkeäksi (4) 

tai erittäin tärkeäksi (5) osa-alueeksi hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa, joten 

kyseisen osa-alueen keskiarvoksi saatiin 4,5. Haastateltujen mielestä etenkin lain vaatimista 

hälytysmenettelyistä on oltava tietoinen, mutta myös sisäisistä ilmoitusmenettelyistä tulee 

olla tietoinen. Osa-alueella on tärkeä merkitys sekä henkilökunnan että asiakkaiden turvalli-

suuden kannalta.  

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteiden merkitys oli haastateltujen mielestä tärkeä (4) ja melko 

tärkeä (3) alan turvallisuuskoulutuksissa, joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 3,5. Haas-

tatellut perustelivat arvioitaan sillä, että henkilöturvallisuus on tärkeämpää kuin omaisuuteen 

kohdistuvat vahingot. Todennäköisyyttä joutua uhkatilanteisiin ja etenkin ryöstötilanteisiin 

pidettiin kuitenkin melko vähäisenä hotelli- ja ravintola-alalla, vaikka työpaikkakohtaiset erot 

ovatkin tältä osin melko suuria. 

Varkaus- ja näpistystilanteiden osalta molemmat haastateltavat pitivät osa-alueen merkitystä 

alan turvallisuuskoulutuksissa melko tärkeänä (3), joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 3. 

Varkauksia ja näpistyksiä ei pidetä haastateltavien mukaan kovin yleisinä alalla, mutta jonkin 

verran niitäkin ilmenee. Kyseisistä tilanteista aiheutuu harvemmin uhkaa henkilökunnalle tai 

asiakkaille, joten osa-alueen painoarvoa alan turvallisuuskoulutuksissa pidettiin haastateltu-

jen mielestä vähäisempänä, kuin esimerkiksi henkilöturvallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden 

merkitystä. 

Maksuvälineiden väärinkäyttötilanteiden läpikäynnillä on melko tärkeä merkitys (3) alan tur-

vallisuuskoulutuksissa Sokos hotellien Tampereen yksiköiden turvallisuusvastaavan mielestä. 

Hotelli- ja ravintola-alan lehtorin mielestä osa-alueella on tärkeä merkitys (4) alan turvalli-

suuskoulutuksissa, joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 3,5. Tampereen yksiköiden turval-

lisuusvastaava ei pitänyt maksuvälineiden väärinkäytöksiä kovin yleisenä hotelli- ja ravintola-

alalla, mutta alan lehtorin mielestä väärien luottokorttien käyttö ja kokonaan maksamatta 

lähteminen on alalla yleistä.  

Rahan turvallisen käsittelyn ja säilytyksen läpikäynnillä on haastateltavien mielestä erittäin 

tärkeä (5) ja tärkeä merkitys (4) hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa. Haastat-

telujen keskiarvoksi saatiin siten 4,5. Erityisesti rahan vääristä käsittelytavoista johtuvat hen-
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kilöturvallisuuden riskit nousivat haastatteluissa esiin ja siksi ohjeistukset rahan turvalliseen 

käsittelyyn ovat alalla tärkeitä. 

Ilkivaltatilanteisiin liittyvien asioiden läpikäynnillä oli molempien haastateltavan mielestä 

kohtalainen merkitys (2) alan turvallisuuskoulutuksissa, joten haastattelujen keskiarvoksi saa-

tiin 2. Arvioinnin perusteluina haastatellut kertoivat, että ilkivallasta harvemmin aiheutuu 

uhkaa työntekijöiden tai asiakkaiden henkilöturvallisuudelle ja työntekijöiden on vaikea käy-

tännössä havaita tai estää työssään ilkivaltatilanteita.  

Pommiuhkatilanteisiin liittyvän turvallisuuskoulutuksen katsottiin olevan melko tärkeää (3) tai 

tärkeää (4), joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 3,5. Haastateltujen mukaan pommiuh-

katilanteet ovat alalla harvinaisia, mutta pommiuhkatilanteissa toimiminen ja pommiuhkalo-

makkeen käyttö on syytä käydä läpi turvallisuuskoulutuksissa. Myös viranomaisyhteistyön mer-

kityksen läpikäynti katsottiin tärkeäksi.  

Molemmat haastateltavat arvioivat palo- ja vesivahinkotilanteiden ja tuhopolttojen merkityk-

sen hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa erittäin tärkeäksi (5) joten haastattelu-

jen keskiarvoksi saatiin 5. Haastateltujen mukaan alalla sattuu jonkin verran tulipaloja, joista 

voi aiheutua henkilövahinkoja työntekijöille ja asiakkaille. Myös tulipalojen taloudelliset va-

hingot ovat huomattavat. Työpaikan paloturvatekniikan ja toimintaohjeiden tunteminen koet-

tiin tärkeäksi. 

Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa arvioitiin molempien haastateltujen mielestä 

melko tärkeäksi(3) osa-alueeksi alan turvallisuuskoulutuksessa, joten haastattelujen keskiar-

voksi saatiin 3. Vaikka uhka tai vaara ei yleensä ole akuutti ja tilanne harvemmin uhkaa hen-

kilöturvallisuutta, katkokset voivat kuitenkin hankaloittaa työntekoa ja lamaannuttaa pahim-

millaan hotellin ja ravintolan toimintaa. Pienikin ongelma voi kertautua ja aiheuttaa edelleen 

muita ongelmia, jonka vuoksi jokaisen työntekijän tulisi tuntea perus-toimintatavat kyseisissä 

tilanteissa.  

Tietoturvallisuuden merkitystä pidettiin hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksissa 

haastateltujen mukaan tärkeänä (4) ja melko tärkeänä (3), joten haastattelujen keskiarvoksi 

saatiin 3,5. Haastateltujen mukaan etenkin asiakastietojen turvaamiseen ja varmuuskopioin-

nin tärkeyteen tulisi kiinnittää huomiota turvallisuuskoulutuksissa. Tietojenkäsittely on kui-

tenkin nykyisin monissa alan yrityksissä hyvin automatisoitua, joka osaltaan vähentää tieto-

turvallisuuskoulutuksen tarvetta.  

Murtojen ennaltaehkäisyn osalta haastattelujen tulokset poikkesivat melko selvästi toisistaan. 

Hotellien turvallisuusvastaava näki osa-alueen merkityksen alan turvallisuuskoulutuksissa erit-

täin tärkeänä (5), mutta alan opettaja vain kohtalaisena (2), joten haastattelujen keskiarvok-

si saatiin 3,5.  Sokos hotellien Tampereen yksiköiden turvallisuusvastaavan mielestä hotelli- ja 

ravintola-alalla omaisuuteen kohdistuvat rikokset ovat harvinaisempia, mutta jokaisen työn-
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tekijän tulisi kuitenkin hallita lukitukset ja hälytysjärjestelmien oikea käyttö ravintolaa sul-

jettaessa. Alan lehtorin mielestä omaisuuteen kohdistuva uhka ei ole hotelli- ja ravintola-

alalla kovin suuri. 

Oman henkilökunnan väärinkäytöstilanteiden ja rikoksien läpikäynnin merkitys alan turvalli-

suuskoulutuksissa on haastateltujen mukaan kohtalainen (2) ja melko tärkeä (3), joten haas-

tattelujen keskiarvoksi saatiin 2,5. Haastateltujen mukaan alalla esiintyy jonkin verran vää-

rinkäytöksiä, mutta niistä ei yleensä aiheudu uhkaa henkilöturvallisuudelle. Taloudellisia me-

netyksiä kuitenkin aiheutuu. Haastateltujen mukaan on tärkeää, että esimerkiksi ilmoitusvel-

vollisuus havaitusta rikoksesta käydään läpi turvallisuuskoulutuksissa. Toisaalta väärästä il-

moituksesta voi aiheutua vahinkoa ilmoituksen kohteelle, joten kyseisissä tilanteissa tulisi 

edetä harkiten. Myös väärinkäytöksien ennaltaehkäisykeinoja (kuten kulunvalvontaa ja käyt-

töoikeuksien rajaamista) on hyvä sisällyttää alan turvallisuuskoulutuksiin. 

Työntekijän oikeuksilla ja velvollisuuksilla erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa on mo-

lempien haastattelujen perusteella tärkeä merkitys (4) alan turvallisuuskoulutuksen kannalta, 

joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 4. Haastateltavien mukaan jokaisen työntekijän tu-

lee tuntea omat oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi lakisääteinen 

työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus esimiehelleen työpaikalla havaitsemistaan vaaroista sekä 

lakisääteinen auttamis- ja avunhälyttämisvelvollisuus onnettomuustilanteissa tulee käydä läpi 

alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Pelastussuunnitelman merkitystä työntekijän kannalta pidettiin melko tärkeänä (3) alan tur-

vallisuuskoulutusten osa-alueena molempien haastateltujen mielestä, joten haastattelujen 

keskiarvoksi saatiin 3. Perusteluina haastatellut pitivät muun muassa sitä, että tulevien työn-

tekijöiden on osattava selvittää tulevan työpaikkansa pelastussuunnitelmasta keskeisimmät 

turvallisuuteen liittyvät asiat ja löytää työpaikkakohtaiset toimintaohjeet erilaisiin uhka-, 

vaara- ja rikostilanteisiin. 

Ensiaputaitojen merkitystä pidettiin haastateltujen mielestä tärkeänä (4) ja erittäin tärkeänä 

(5) alan turvallisuuskoulutuksissa, joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 4,5. Osa-alueen 

tärkeyttä perusteltiin muun muassa sillä, että alalla ollaan paljon tekemisissä erilaisten, eri-

ikäisten ihmisten kanssa, jotka usein ovat myös alkoholin vaikutuksen alaisena. Alalla on siten 

suuri todennäköisyys joutua ensiaputilanteisiin.  

Alkusammutustaitojen merkitystä pidettiin haastattelujen mukaan melko tärkeänä (3) ja erit-

täin tärkeänä (5) alan turvallisuuskoulutuksissa, joten haastattelujen keskiarvoksi saatiin 4. 

Molemmat haastatellut olivat samoilla linjoilla osa-alueen tärkeydestä etenkin asiakasturvalli-

suuden kannalta. Myös työntekijän oman työturvallisuuden kannalta osa-alue koettiin tärkeäk-

si. Molemmat haastatellut pitivät erityisesti ravintolan keittiötilojen tulipaloriskiä suurena. 

Molemmat haastatellut olivat kuitenkin sitä mieltä, että työntekijöille riittää lyhyt käytännön 

sammutuskoulutus.  
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Muut asiat, joiden tulisi sisältyä hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulutuksiin 

Sokos-hotellien Tampereen alueen turvallisuusvastaavan mukaan erilaisten vaara- ja onnet-

tomuustilanteiden jälkihoidon läpikäymisellä on tärkeä merkitys (4) alan turvallisuuskoulutuk-

sissa. Lisäksi hänen mielestään työntekijöiden salassapitovelvollisuuden ja sopimusten sito-

vuuden korostaminen sekä kilpailevien yritysten haitantekomahdollisuuden läpikäynti tulisi 

kuulua alan turvallisuuskoulutuksiin. Hänen mukaansa kyseisellä osa-alueella on kuitenkin vain 

kohtalainen merkitys (2) alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Hotelli- ja ravintola-alan lehtorin mukaan alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin liittyvien ris-

kien läpikäynnillä on tärkeä merkitys (4) alan turvallisuuskoulutuksissa. Toisena koulutukseen 

sisällytettävänä asiana ala lehtori piti tuoteturvallisuus- ja omavalvonta-asioita, joilla on hä-

nen mielestään tärkeä merkitys (4) alan turvallisuuskoulutuksissa.  

15.4 Alojen väliset eroavaisuudet haastattelutuloksissa 

Tässä luvussa vertaillaan haastattelututkimuksen tulosten perusteella kaupan alan sekä hotel-

li- ja ravintola-alan eroavaisuuksia turvallisuuskoulutuksen eri osa-alueiden merkityksen osal-

ta. Seuraavan sivun taulukossa (Taulukko 7) on verrattu hotelli- ja ravintola-alan ja kaupan 

alan vastausten keskiarvoja toisiinsa. Taulukossa on vertailtu ainoastaan haastattelun runkona 

olleita valmiita turvallisuuskoulutuksen osa-alueita, jotka arvioitiin samalla tavoin sekä kau-

pan alan että hotelli- ja ravintola-alan haastatteluissa. Haastatteluissa esiin tulleet muut 

turvallisuuskoulutuksen osa-alueet on käsitelty sanallisesti tämän luvun lopussa.  

Taulukon perusteella voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä ammattialojen välisistä eroavai-

suuksista turvallisuuskoulutuksen eri osa-alueiden välillä. Yritysturvallisuuden osa-alueet sekä 

hälytys- ja ilmoitusmenettelyt koettiin haastattelujen perusteella jonkin verran tärkeämpinä 

osa-alueina hotelli- ja ravintola-alalla kuin kaupan alalla. Alan tyypilliset uhkatekijät koettiin 

tärkeäksi ja erittäin tärkeäksi osa-alueeksi molempien alojen turvallisuuskoulutuksissa. Uhka-, 

väkivalta- ja ryöstötilanteet koettiin kaupan alalla selvästi tärkeämpänä osa-alueena kuin 

hotelli- ja ravintola-alalla. Kaupan alalla osa-alueen merkitys koettiin jopa erittäin tärkeäksi. 

Melko odotetustikin varkaus- ja näpistystilanteet koettiin jonkin verran tärkeämpänä osa-

alueena kaupan alalla kuin hotelli- ja ravintola-alalla. Maksuvälineiden väärinkäyttöön liittyvä 

turvallisuuskoulutus koettiin selvästi tärkeämmäksi osa-alueeksi kaupan alalla.  

Rahan turvallinen säilytys, käsittely ja kuljetus koettiin tärkeänä osa-alueena molempien alo-

jen turvallisuuskoulutuksissa, mutta kaupan alalla se koettiin jopa erittäin tärkeäksi. Ilkivalta-

tilanteiden merkitys turvallisuuskoulutuksissa koettiin molempien alojen haastatteluissa mel-

ko vähäiseksi verrattuna useimpiin muihin turvallisuuskoulutuksen osa-alueisiin. Pommiuhkati-

lanteet saivat jonkin verran enemmän painoarvoa hotelli ja ravintola-alan haastatteluissa kuin 

kaupan alan haastatteluissa. Palo- ja vesivahinkotilanteet koettiin tärkeiksi osa-alueiksi mo-

lempien alojen turvallisuuskoulutuksissa, mutta hotelli- ja ravintola-alalla se koettiin erittäin 
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tärkeäksi. Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa koettiin molemmilla aloilla melko 

tärkeäksi osa-alueeksi.  

Taulukko 7. Alojen väliset eroavaisuudet haastattelututkimuksen perusteella 

Turvallisuuskoulutuksen osa-alue 

haastattelussa 

 

Hotelli- ja 

ravintola-ala, 

vastausten 

keski-arvo 

Kaupan ala, 

vastausten 

keskiarvo 

Yritysturvallisuuden osa-alueet 4,5 3 

Alan tyypillisimmät uhkatekijät 4,5 5 

Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt uhka-, 

vaara ja rikostilanteissa 

4,5 3,5 

Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 3,5 5 

Varkaus- ja näpistystilanteet 3 4 

Maksuvälineiden väärinkäyttö 3,5 4,5 

Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 4,5 5 

Ilkivaltatilanteet 2 1,5 

Pommiuhkatilanteet 3,5 2,5 

Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuho-

poltot 

5 4 

Katkokset sähkön, veden ja lämmön 

jakelussa 

3 3 

Tietoturvallisuus 3,5 4,5 

Murtojen ennaltaehkäisy 3,5 3,5 

Oman henkilökunnan tekemät rikokset 

ja väärinkäytökset 

2,5 2,5 

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteis-

sa 

4 3,5 

Pelastussuunnitelman merkitys työnteki-

jän kannalta 

3 4 

Ensiaputaidot 4,5 4,5 

Alkusammutustaidot 4 4 

 

Tietoturvallisuuden merkitys koettiin hieman tärkeämmäksi turvallisuuskoulutuksen osa-

alueeksi kaupan alalla kuin hotelli- ja ravintola-alalla. Murtojen ennaltaehkäisyyn liittyvää 

osa-aluetta pidettiin melko tärkeänä molemmilla aloilla. Oman henkilökunnan tekemiin rikok-

siin liittyvä osa-alue koettiin kohtalaisen tärkeäksi molempien alojen kyselyissä, mutta osa-

alue sai selvästi vähemmän painoarvoa kuin useimmat muut turvallisuuskoulutuksen osa-

alueet. Ainoastaan ilkivaltatilanteet saivat vieläkin vähemmän painoarvoa molempien alojen 

haastatteluissa. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa tilanteissa koettiin melko 

tärkeäksi tai tärkeäksi osa-alueeksi molempien alojen haastatteluissa. Pelastussuunnitelman 

merkitys työntekijän kannalta koettiin jonkin verran tärkeämmäksi osa-alueeksi kaupan alalla 
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kuin hotelli- ja ravintola-alalla. Ensiaputaidot koettiin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi osa-

alueeksi molempien alojen turvallisuuskoulutuksissa. Myös alkusammutustaidot koettiin tärke-

äksi osa-alueeksi molempien alojen haastatteluissa.  

Muina osa-alueina kaupan alalla nousivat esiin hävikinhallinnan kokonaisuuden hallinta sekä 

pelottavien, häiritsevästi käyttäytyvien henkilöiden kohtaaminen ja toiminta kyseisissä tilan-

teissa. Molemmat koettiin haastattelujen mukaan tärkeiksi (4) osa-alueiksi alan turvallisuus-

koulutuksissa. Hotelli- ja ravintola-alan muita haastatteluissa esille tulleita turvallisuuskoulu-

tuksen osa-alueita olivat: erilaisten uhka-, onnettomuus- ja rikostilanteiden jälkihoito, ali-

hankkijoihin ja tavarantoimittajiin liittyvät riskit (mm. hävikki), tuoteturvallisuus- ja omaval-

vonta-asiat sekä työntekijöiden salassapitovelvollisuus ja sopimusasiat sekä kilpailevien yritys-

ten haitanteko. Kyseisten osa-alueiden merkitys alan turvallisuuskoulutuksissa arvioitiin tär-

keäksi (4), pois lukien viimeksi mainittu osa-alue, jonka merkitys arvioitiin kohtalaisen tärke-

äksi (2). 

15.5 Haastattelutulosten huomioiminen turvallisuuskoulutuksissa 

Koska haastattelututkimuksen otanta oli pieni, voidaan haastatteluista saatuja tuloksia pitää 

lähinnä kyseisten alojen turvallisuuskoulutusten suunnittelua tukevina tietoina. Yhdessä laa-

jahkon kirjallisuusselvityksen tuloksien kanssa haastattelututkimuksen tulokset antavat kui-

tenkin selviä perusteita turvallisuuskoulutuksen sisällön valinnalle sekä turvallisuuden eri osa-

alueiden painotuksille.  

Haastattelututkimuksen perusteella voidaan havaita muutamia selvästi erottuvia asioita, jot-

ka ainakin tulisi ottaa huomioon kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan turvallisuuskoulu-

tusten suunnittelussa. Molempien alojen turvallisuuskoulutuksissa tulisi muun muassa käydä 

suhteellisen kattavasti läpi alojen tyypillisimmät uhkatekijät. Myös hälytys- ja ilmoitusmenet-

telyihin eri tilanteissa tulisi käyttää koulutuksissa jonkin verran aikaa. Etenkin kaupan alan 

turvallisuuskoulutuksissa tulisi käyttää riittävän paljon aikaa uhka- ja väkivaltatilanteiden 

läpikäyntiin. Myös näpistys- ja varkaustilanteiden läpikäyntiin sekä maksuvälineiden väärin-

käytöksiin tulee käyttää riittävästi aikaa kaupan alan turvallisuuskoulutuksissa. 

Molempien alojen turvallisuuskoulutuksissa tulisi painottaa rahan turvallista käsittelyä sekä 

paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Tietoturvallisuusasioita tulisi korostaa etenkin kaupan 

alan turvallisuuskoulutuksissa. Molempien alojen turvallisuuskoulutuksissa tulisi kiinnittää 

riittävästi huomiota työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin erilaisissa tilanteissa (mm. lain-

säädäntö). Molempien alojen turvallisuuskoulutuksissa tulisi käyttää riittävästi aikaa ensiapu-

koulutukseen. Myös alkusammutustaitojen harjoittelu on molempien alojen koulutuksessa 

tärkeä osa-alue.  

Haastattelututkimuksen tuloksista voidaan lisäksi päätellä, että kaupan alalla erilaisten tur-

vallisuusasioiden läpikäynnille on keskimäärin selvästi enemmän tarvetta kuin hotelli- ja ra-
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vintola-alalla. Tästä voidaan edelleen päätellä, että kaupan alalle suunniteltavan turvallisuus-

opintojakson tulisi olla hieman laajempi kokonaisuus hotelli- ja ravintola-alalle suunnitelta-

vaan vastaavaan opintojaksoon verrattuna. Kaupan alan turvallisuuskoulutukseen olisi siten 

kaiken kaikkiaan varattava hieman enemmän aikaa, jotta kaikki haastattelututkimuksessa 

tärkeäksi koetut osa-alueet ehditään käymään riittävän kattavasti läpi. 

16 Opintojaksojen sisällöt, painotukset ja opetusmenetelmät 

Tässä luvussa kuvataan haastattelututkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta tehtyjä eh-

dotuksia turvallisuus-opintojaksojen osa-alueista, niiden painotuksista sekä käytettävistä ope-

tusmenetelmistä pääpiirteissään. Molempien alojen, sekä kaupan että hotelli- ja ravintola-

alan turvallisuuskoulutuksen sisältö on kuvattu erikseen, koska ne poikkeavat jonkin verran 

toisistaan. Turvallisuus-opintojaksojen sisällöt ja painotukset on suunniteltu ensisijaisesti 

kymmenen opintoviikon laajuiseen vapaasti valittavaan opintojaksoon. Lyhyemmässä, viiden 

opintoviikon opintojaksossa opintojen sisältö on pääosin sama, mutta vähemmän painoarvoa 

saaneet osa-alueet jätetään tällöin opetuksessa vähemmälle ja osa peräti kokonaan pois kou-

lutuksen sisällöstä. Lyhyemmässä opintojaksossa keskitytään siis kyseisen alan merkittävim-

piin turvallisuusuhkiin, niiden ennaltaehkäisyyn sekä toimintaohjeisiin kyseisissä tilanteissa. 

Opintojakson sisällön runko on rakennettu haastattelututkimuksessa käytetyistä turvallisuus-

koulutuksen osa-alueista. Tämän jälkeen osa-alueita on täydennetty haastateltujen ehdotta-

milla muilla koulutuksen osa-alueilla. Kyseisten turvallisuuskoulutuksen osa-alueiden paino-

tukset on valittu haastattelututkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi molempien alojen tur-

vallisuuskoulutuksen sisältöä on täydennetty sellaisilla osa-alueilla, joita ei mahdollisesti tul-

lut haastattelututkimuksen kautta esille, mutta jotka osoittautuivat tehdyn kirjallisuuskatsa-

uksen perusteella selvästi kyseisten alojen turvallisuuskoulutuksiin kuuluviksi asioiksi.  

Tässä kuvatut opintojaksojen sisällöt ja osa-alueiden painotukset ovat lähinnä suuntaa antavia 

koulutussisällön runkoja. Turvallisuus – opintojaksojen tarkempia sisältöjä ei ole tarkoituk-

senmukaista kuvata tässä työssä, koska opintojaksojen sisällöt ja eri osa-alueiden painotukset 

määräytyvät tarkemmin muun muassa sen mukaan, millaiset tiedot ja taidot koulutettavilla 

henkilöillä ja koko ryhmällä on ennestään sekä millaiset tavoitteet turvallisuuskoulutukselle 

asetetaan opintojakson alussa. Myös opintoihin käytettävissä oleva aika ja opettajan asiantun-

tijuus vaikuttavat opintojen tarkempaan sisältöön. Myös käytettävät opetusmenetelmät on 

kuvattu tässä yhteydessä ainoastaan yleisellä tasolla. Opettaja valitsee kuhunkin osa-

alueeseen ja tilanteeseen sopivan opetusmenetelmän koulutuksen edetessä. 

16.1 Liiketalouden ja hallinnon alan perustutkinto (kaupan ala) 

Liiketaloudet ja hallinnon perustutkinnon opiskelijan ammattinimike on merkonomi. Merko-

nomit sijoittuvat monipuolisesti erilaisiin liiketalouden ja hallinnon tehtäviin. Tässä työssä 

suunnitellut turvallisuus-opintojaksot on suunniteltu pääasiassa kaupan alan erilaisiin myynti- 
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ja asiakaspalvelutehtäviin sijoittuvia liiketalouden perustutkinnon opiskelijoita ajatellen. 

Suunniteltuja turvallisuus-opintojaksoja tarjotaan jatkossa kyseisen alojen perustutkinnon 

opiskelijoille vapaasti valittavina opintoina. Tarjottavat opintojaksot ovat laajuudeltaan 10 ja 

5 opintoviikkoa.  

Ehdotus 10 opintoviikon turvallisuus – opintojakson sisällöstä ja painotuksista 

Annetaan paljon painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Alan tyypillisimmät uhkatekijät ja vaarojen arviointi 

 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 

 Häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt 

 Maksuvälinerikokset 

 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 

 Tietoturvallisuus (mm. asiakastiedot) 

 Ensiaputaidot 

Annetaan melko paljon painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Varkaus- ja näpistystilanteet 

 Hävikin kokonaisuuden hallinta 

 Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopolttojen ehkäisy 

 Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta 

 Alkusammutustaidot 

Annetaan kohtalaisesti painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Yritysturvallisuuden osa-alueet 

 Työntekijän oikeudet ja vastuut eri tilanteissa 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt 

 Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa 

 Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitukset ja hälyttimet)  

Annetaan vähän painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Ilkivaltatilanteet 

 Pommiuhkatilanteet  

 Oman henkilökunnan rikokset ja väärinkäytökset  

Muita suositeltavia turvallisuus-opintojakson osa-alueita kirjallisuuskatsauksen perusteella: 

 Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot turvallisuudessa 

 Tyytymättömät asiakkaat ja ongelmalliset asiakasryhmät (mm. nuorisoryhmät) 

 Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen 
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 Huumaavien aineiden alaiset asiakkaat 

 Yksintyöskentelyn sekä ilta- ja viikonlopputyön riskit 

 Itsepuolustuksen merkitys työtehtävissä 

 Ruuhkatilanteiden vaikutus turvallisuuteen 

 Asiakasturvallisuuden huomioiminen eri tilanteissa 

 Vartioinnin ja kameravalvonnan merkitys ja käyttö 

 Tuoteturvallisuus- ja omavalvonta-asiat 

 Perättömän tiedon levittäminen 

 Talousrikokset, järjestäytynyt rikollisuus ja kuljetusrikokset 

 

Erityisesti henkilöturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviä osa-alueita suositellaan otta-

maan mukaan kaikkiin kaupan alan turvallisuus – opintojaksoihin ja muihinkin kaupan alan 

turvallisuuskoulutuksiin.  

Ehdotus viiden opintoviikon turvallisuus – opintojakson sisällöstä ja painotuksista 

Lyhyemmällä opintojaksolla suositellaan läpikäytäväksi seuraavia osa-alueita: 

 Alan tyypillisimmät uhkatekijät ja vaarojen arviointi 

 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 

 Häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt 

 Maksuvälinerikokset ja väärinkäyttö 

 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 

 Tietoturvallisuus (mm. asiakastiedot) 

 Varkaus- ja näpistystilanteet 

 Hävikin kokonaisuuden hallinta 

 Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopolttojen ehkäisy 

 Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta 

 Ensiapu- ja alkusammutustaidot 

 Työntekijän oikeudet ja vastuut eri tilanteissa 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt eri tilanteissa 

Valintojen perusteluina voidaan esittää, että lyhyemmässä 5 opintoviikon turvallisuus – opin-

tojaksossa on syytä käyttää selvästi eniten aikaa tärkeimmiksi koettuihin osa-alueisiin. Henki-

löturvallisuutta voidaan pitää monien eri lähteiden perusteella selvästi tärkeimpänä turvalli-

suuden osa-alueena. Mikäli turvallisuus – opintojakson aika ei riitä kaikkein tärkeimpien osa-

alueiden läpikäyntiin, on syytä keskittyä enemmän henkilöturvallisuuteen vaikuttaviin osa-

alueisiin. Vastaavasti esimerkiksi tietoturvallisuusasioiden, varkaus- ja näpistystilanteiden 

sekä hävikin hallinta voidaan käsitellä lyhyemmin. Muita turvallisuuden osa-alueita voidaan 

käsitellä tapauskohtaisesti ja harkinnan mukaan, mikäli aikaa vielä muulta koulutukselta jää. 
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Työntekijöiden lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet sekä hälytys- ja ilmoitusmenettelyt on 

kuitenkin syytä käydä aina lyhyesti läpi, koska jokaisen työntekijän tulisi tuntea lain antamat 

oikeudet eri tilanteissa. Jokaisen työntekijän tulee myös osata hälyttää apua.  

Ehdotus käytettävistä opetusmenetelmistä pääpiirteittäin 

Opetusmenetelminä voidaan käyttää kyseisiä aiheita käsitteleviä luentoja, joita voidaan täy-

dentää muun muassa väkivalta- ja uhkatilanteista ja paloturvallisuudesta kertovilla videoai-

neistolla. Yhtenä opetusmenetelmänä voidaan käyttää ryhmätöitä, joissa ryhmät laativat 

toimintaohjeita erilaisiin uhka-, onnettomuus-, ja rikostilanteisiin. Vaikeissa asiakaspalveluti-

lanteissa, uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä tulipalotilanteessa toimimista harjoitellaan teo-

rialuentojen lisäksi myös käytännön harjoituksissa. Samoin esimerkiksi yleisimpiä otteista 

irrottautumisia, ensiaputaitoja sekä alkusammutusvälineiden käyttöä opetellaan käytännön 

harjoituksissa.  

Opiskelijat laativat opintojakson aikana yksilötyönä pienimuotoisen turvallisuussuunnitelman 

valitsemaansa kaupan alan kohteeseen. Turvallisuussuunnitelma pitää sisällään muun muassa 

kohteen riskienarvioinnin, erilaisten uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisy-

keinot sekä toimintaohjeet eri tilanteissa. Turvallisuussuunnitelman laatiminen on myös tär-

keä opiskelijan osaamisen arviointiperuste. 

Opintojakson aikana hyödynnetään myös vierailevia luennoitsijoita mahdollisuuksien mukaan. 

Poliisin edustaja voi käydä kertomassa rikosten torjunnasta ja viranomaisyhteistyön tärkey-

destä. Vastaavasti pelastuslaitoksen edustaja voi käydä kertomassa paloturvallisuudesta ja 

pelastuslaitoksen roolista eri tilanteissa. Myös ensiapukoulutuksissa ja alkusammutusharjoi-

tuksissa voidaan käyttää tarpeen mukaan apuna vierailevia kouluttajia. 

16.2 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnot 

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkintoja ovat Koulutuskeskus Salpauksessa tarjoilijan, kokin 

ja vastaanottovirkailijan tutkinnot. Suunniteltuja turvallisuus-opintojaksoja tarjotaan jatkossa 

kyseisen alojen perustutkinnon opiskelijoille vapaasti valittavina opintoina. Tarjottavat opin-

tojaksot ovat laajuudeltaan 10 ja 5 opintoviikkoa.  

Ehdotus 10 opintoviikon turvallisuus – opintojakson sisällöstä ja painotuksista 

Annetaan paljon painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Yritysturvallisuuden osa-alueet 

 Alan tyypillisimmät uhkatekijät ja vaarojen arviointi 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt eri uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 

 Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopolttojen ehkäisy 
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 Ensiaputaidot 

Annetaan melko paljon painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Työntekijän oikeudet ja vastuut erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin liittyvät riskit (mm. hävikki) 

 Tuoteturvallisuus ja omavalvonta-asiat 

 Alkusammutustaidot 

 Erilaisten uhka-, onnettomuus- ja rikostilanteiden jälkihoito 

Annetaan kohtalaisesti painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 

 Maksuvälineiden väärinkäyttö 

 Pommiuhkatilanteet (lähinnä hotellit) 

 Murtojen ennaltaehkäisy (lähinnä ravintolat) 

 Varkaus- ja näpistystilanteet (mm. matkalaukut, naulakot, hotellihuoneet) 

 Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa 

 Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta 

 Tietoturvallisuus (asiakastiedot, intimiteettisuoja) 

Annetaan vähän painoarvoa turvallisuuskoulutuksessa: 

 Ilkivaltatilanteet 

 Oman henkilökunnan rikokset ja väärinkäytökset 

 Työntekijöiden salassapitovelvollisuuden ja sopimusten korostaminen 

 Kilpailevien yritysten haitanteon mahdollisuus 

Muita suositeltavia turvallisuus-opintojakson osa-alueita kirjallisuuskatsauksen perusteella: 

 Asiakaspalvelutaitojen merkitys turvallisuudessa 

 Hotellien ja ravintoloiden yleisimmät rikollistyypit 

 Asiakkaiden tekemät petokset ja niiden ehkäisy 

 Huumeiden käyttäjien tunnistaminen ja kohtaaminen 

 Yksintyöskentelyn sekä yötyön ja viikonlopputyön riskit 

 Anniskelun rajoittaminen, sisäänpääsyn epääminen ja ravintolan sulkeminen 

 Järjestyksenvalvojan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet 

 Itsepuolustuksen perustaidot (mm. irrotukset ja kuljetusotteet) 

 Hotellin vastaanoton rooli turvallisuudessa 

 Asiakkaiden ja henkilökunnan kulunvalvonta 

 Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen 

 Pimeän työvoiman käytön vaikutukset 
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 Häirintä ja syrjintä (asiakkaat, esimies ja työkaverit) 

 Perättömän tiedon levitys 

 Järjestäytynyt rikollisuus (huumeet, ihmiskauppa, prostituoidut) 

 Talousrikokset ja kuljetusrikokset 

Ehdotus viiden opintoviikon turvallisuus – opintojakson sisällöstä ja painotuksista 

Lyhyemmällä opintojaksolla suositellaan läpikäytäväksi seuraavia osa-alueita: 

 Yritysturvallisuuden osa-alueet 

 Alan tyypillisimmät uhkatekijät ja vaarojen arviointi 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt eri uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Työntekijän oikeudet ja vastuut erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 

 Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopolttojen ehkäisy 

 Ensiaputaidot 

 Alkusammutustaidot 

 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 

 Maksuvälineiden väärinkäyttö 

 Pommiuhkatilanteet (lähinnä hotellit) 

 Tuoteturvallisuus ja omavalvonta-asiat 

 Tietoturvallisuus (mm. asiakastiedot) 

 Murtojen ennaltaehkäisy (lähinnä ravintolat) 

 Varkaus- ja näpistystilanteet (mm. matkalaukut, naulakot, hotellihuoneet) 

 Alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin liittyvät riskit (mm. hävikki) 

 Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa 

 Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta 

 Erilaisten uhka-, onnettomuus- ja rikostilanteiden jälkihoito 

Valintojen perusteluina voidaan esittää, että lyhyemmässä viiden opintoviikon turvallisuus – 

opintojaksossa on syytä käyttää aikaa tärkeimmiksi koettuihin osa-alueisiin. Henkilöturvalli-

suutta voidaan pitää monien eri lähteiden perusteella tärkeimpänä turvallisuuden osa-

alueena. Mikäli turvallisuus – opintojakson aika ei riitä kaikkein tärkeimpien osa-alueiden lä-

pikäyntiin, on syytä keskittyä enemmän henkilöturvallisuuteen vaikuttaviin osa-alueisiin ja 

käyttää vähemmän aikaa esimerkiksi tietoturva-asioiden, varkaus- ja näpistystilanteiden sekä 

hävikin hallintaan. Muita osa-alueita voidaan käsitellä tapauskohtaisesti ja harkinnan mukaan, 

mikäli muulta koulutukselta jää aikaa. Työntekijöiden lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet 

sekä hälytys- ja ilmoitusmenettelyt on kuitenkin syytä käydä läpi jokaisessa koulutuksessa. 

Jokaisen työntekijän tulisi tuntea oikeudet ja velvollisuudet eri tilanteissa. Jokaisen työnteki-

jän tulee myös osata hälyttää apua.  
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Ehdotus käytettävistä opetusmenetelmistä pääpiirteittäin 

Opetusmenetelminä voidaan käyttää kyseisiä aiheita käsitteleviä luentoja, joita täydennetään 

muun muassa väkivalta- ja uhkatilanteista ja paloturvallisuudesta kertovilla videoaineistolla. 

Yhtenä opetusmenetelmänä käytetään ryhmätöitä, joissa ryhmät laativat toimintaohjeita 

erilaisiin uhka-, onnettomuus-, ja rikostilanteisiin. Vaikeissa asiakaspalvelutilanteissa, uhka- 

ja väkivaltatilanteissa sekä tulipalotilanteessa toimimista harjoitellaan myös käytännön har-

joituksissa. Samoin yleisimmät irrotukset, torjunnat ja kuljetusotteet sekä alkusammutusväli-

neiden käyttö opetellaan käytännön harjoituksissa. Myös ensiapukurssi sisältää jonkin verran 

käytännön tilanneharjoittelua.  

Opiskelijat laativat opintojakson aikana yksilötyönä pienimuotoisen turvallisuussuunnitelman 

valitsemaansa hotelli- ja ravintola-alan kohteeseen. Turvallisuussuunnitelma pitää sisällään 

muun muassa kohteen riskienarvioinnin, erilaisten uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteiden 

ennaltaehkäisykeinot sekä toimintaohjeet eri tilanteissa. Turvallisuussuunnitelman laatiminen 

on myös tärkeä opiskelijan osaamisen arviointiperuste. 

Opintojakson aikana hyödynnetään myös vierailevia luennoitsijoita mahdollisuuksien mukaan. 

Poliisin edustaja voi käydä kertomassa rikosten torjunnasta ja viranomaisyhteistyön tärkey-

destä. Vastaavasti pelastuslaitoksen edustaja voi käydä kertomassa paloturvallisuudesta ja 

pelastuslaitoksen roolista eri tilanteissa. Myös ensiapukoulutuksissa ja alkusammutusharjoi-

tuksissa voidaan käyttää tarpeen mukaan apuna vierailevia kouluttajia. 

17 Johtopäätökset 

Työn alkuvaiheessa opinnäytetyön aiheen valintaan vaikuttivat muun muassa työn laatijan 

turvallisuusalan opettajan tehtävät Koulutuskeskus Salpauksessa. Oli luonnollista valita opin-

näytetyön tutkimuksen aiheeksi jokin omaan työhön läheisesti liittyvä aihepiiri. Keväällä 2009 

sovittiin Koulutuskeskus Salpauksen vs. koulutuspäällikön kanssa, että suunnittelisin turvalli-

suus-opintojaksojen sisältöjä liiketalouden- ja hallinnon sekä hotelli- ja ravintola-alan perus-

tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin. Työstä olisi hyötyä työnantajalle ja todennäköises-

ti kyseiset opintojaksot myös toteutettaisiin käytännössä jo kevään ja syksyn 2010 aikana.  

Toden teolla työn taustatiedon keräämisen päästiin aloittamaan vasta loppusyksyllä 2009, 

vaikka työsuunnitelma olikin valmiina jo keväällä 2009. Työn tutkimusmenetelmänä päädyttiin 

käyttämään konstruktiivista tutkimusta. Menetelmiksi valittiin kaksi eri menetelmää, joiden 

tarkoitus oli täydentää toisiaan. Toisena menetelmänä käytettiin kirjallisuusselvitystä ja toi-

sena strukturoitua haastattelua. Loppusyksystä 2009 toteutettiin haastattelututkimus neljälle 

eri henkilölle. Samoihin aikoihin aloitettiin myös kirjallisuusselvitys. Haastattelututkimuksen 

rungoksi valitut kysymykset pohjautuivat pääosin työn laatijan aiempien turvallisuuskoulutus-

ten suunnittelusta saatuihin kokemuksiin.  
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Työn edetessä törmättiin muutamiin haasteisiin. Osittain tämä johtui työn laatijalle suhteelli-

sen vieraasta ja uudesta aihepiiristä. Jo pelkästään ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvät 

perusasiat olivat vielä joiltain osin vieraita vasta työnsä aloittaneelle opettajalle. Työn toise-

na haasteena oli tutkimuksen jakautuminen heti alkuvaiheessa kahteen erilliseen osaan, kir-

jallisuusselvitykseen ja haastattelututkimukseen. Työn edetessä kävi ilmi, että kahden erilai-

sen tutkimusmenetelmän tulosten yhdistäminen ei ole kovin yksinkertaista.  

Myös aiheen rajaus osoittautui haastavaksi. Työn alkuvaiheessa vaikutti tärkeältä suunnitella 

opintojaksot sekä kaupan alan että hotelli- ja ravintola-alan tarpeisiin. Myös alojen välisten 

erojen vertailu vaikutti mielenkiintoiselta. Lopulta kahden eri alan käsittely samassa työssä 

osoittautui laajaksi ja vaikeasti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Edellä mainituista syistä johtu-

en työn valmistuminen venyi jonkin verran alkuperäisestä aikataulusta. Lopullisen muotonsa 

työ sai kevään 2010 aikana.  

Työn tutkimusmenetelmien luotettavuutta voidaan pitää suhteellisen hyvänä, etenkin kun 

turvallisuus – opintojaksojen sisällön suunnittelun toisena perusteena käytettiin laajahkoa 

kirjallisuusselvitystä. Haastattelututkimuksen otanta oli pieni ja sen vuoksi haastattelujen 

tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Haastateltujen henkilöiden vahva asiantuntijuus 

kompensoi jonkin verran pieneksi jäänyttä otantaa.  

Työn tuloksena saatiin luotua turvallisuus-opintojaksojen sisällöt sekä kaupan alan että hotel-

li- ja ravintola-alan perustutkintojen opiskelijoiden tarpeisiin. Koulutuksen sisältöön mukaan 

otetut osa-alueet on pääosin valittu ja osa-alueiden painotukset tehty haastattelututkimuksen 

tulosten perusteella. Näin luotua koulutuksen sisällön runkoa on täydennetty laajahkon kirjal-

lisuuskatsauksen perusteella sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät haastattelututkimuksessa tul-

leet esille. Iso osa haastatteluissa esiin nousseista turvallisuuskoulutusten osa-alueista on 

kuitenkin yhteneviä kirjallisuuskatsauksissa esiin nousseiden osa-alueiden kanssa. Lisäksi sekä 

kirjallisuuskatsauksesta että haastattelujen sanallisesta osuudesta saatiin esiin paljon sellaisia 

tärkeitä tietoja ja yksityiskohtia, joita voidaan hyödyntää suunniteltujen opintojaksojen sisäl-

töjen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  

Ensimmäinen liiketalouden- ja hallinnon alan merkonomi-opiskelijoille suunnattu turvallisuus-

opintojakso toteutetaan tässä työssä suunniteltua lyhyempänä versiona Koulutuskeskus Salpa-

uksessa jo huhti-kesäkuussa 2010. Vastaavaa turvallisuus-opintojaksoa tarjotaan jo syksyllä 

2010 hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon opiskelijoiden tarpeisiin. Tämän opinnäytetyön 

laatija toimii näillä näkymin kyseisten opintojen yhtenä pääopettajana. Tällä hetkellä näyttää 

siltä, että myös Salpauksen sosiaali- ja terveysalalle tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa vas-

taavia turvallisuus-opintoja.  

Työn haastattelututkimuksesta ja kirjallisuusselvityksestä saatuja tuloksia voidaan käyttää 

myös sellaisenaan kaupan alan sekä hotelli- ja ravintola-alan muiden turvallisuuskoulutusten 

suunnittelun tukena. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa työelämään suunnattavien ja 
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aikuiskoulutuksena annettavien turvallisuuskoulutuksien suunnittelussa. Tällöin on kuitenkin 

otettava huomioon muun muassa opiskelijoiden aikaisempi työkokemus, mahdollisesti jo ai-

emmin saatu turvallisuuskoulutus, työpaikkakohtaiset eroavaisuudet erilaisten turvallisuusris-

kien ja niihin varautumisen osalta. Lisäksi on huomioitava yksittäisen opiskelijan ja koko ryh-

män omalle oppimiselleen asettamat tavoitteet. 

Jatkotutkimusaiheena voidaan ehdottaa, että vastaavia turvallisuuskoulutusten sisältöjen 

suunnitteluun liittyvä selvityksiä olisi tarpeen tehdä muun muassa sosiaali- ja terveysalan 

tarpeisiin. Vastaavia vapaasti valittavia turvallisuus – opintojaksoja tullaan todennäköisesti 

liittämään tulevaisuudessa monien alojen ammatillisiin perustutkintoihin. On myös havaitta-

vissa selviä merkkejä siitä, että työelämäsektorin turvallisuuskoulutustarpeet lisääntyvät tu-

levaisuudessa. Eri aloihin liittyviä turvallisuus -osaamistarpeita on siis tarpeen selvittää, jotta 

järjestettävissä koulutuksissa osattaisiin käsitellä juuri niitä asioita, jotka ovat tärkeitä kysei-

sen alan turvallisuusosaamisen kannalta. Samanlaista turvallisuuden ”koulutusmuottia” ei ole 

tarkoituksenmukaista käyttää kaikille aloille, koska alakohtaiset erot ovat melko suuret. Eh-

käpä jonkinlainen turvallisuuskoulutusten suunnittelu- ja päivittämismalli olisi hyödyllistä 

kehittää, jotta turvallisuuskoulutusten suunnittelua saataisiin hieman yhdenmukaistettua. 

Lopuksi haluan kiittää Koulutuskeskus Salpauksen vs. koulutusjohtajaa työelämän puolelta 

annetuista arvokkaista neuvoista ja ohjauksesta opinnäytetyöprosessin aikana. Samoin haluan 

kiittää haastattelututkimukseen osallistuneita henkilöitä sekä muita työn laatimisessa autta-

neita henkilöitä arvokkaasta avusta. 
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Liite 2. Haastattelulomake taustatietoineen 

HAASTATTTELUN TAUSTAA  

Tämä on Laurea -ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvä kyselytutkimus. Olen valinnut 

opinnäytetyöni aiheeksi turvallisuus – opintojaksojen suunnittelun kaupan alan sekä hotelli- ja 

ravintola-alan ammatillisen peruskoulutuksen tarpeisiin. Haastattelutulosten ja kirjallisuus-

katsauksen pohjalta suunniteltavia turvallisuus-opintojaksoja on tarkoitus tarjota kyseisten 

alojen opiskelijoille vapaavalintaisina opintoina jo vuoden 2010 aikana. Suunniteltavat turval-

lisuus-opintojaksot ovat laajuudeltaan 5 ja 10 opintoviikkoa.  

Turvallisuuskoulutuksen alustava sisältö seuraavanlainen:  

 Yritysturvallisuuden osa-alueet lyhyesti:  

 rikosturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, työturvallisuus, ympäristö-

turvallisuus, pelastustoiminta, valmiussuunnittelu, tietoturvallisuus, henkilötur-

vallisuus, toimitilaturvallisuus ja ulkomaantoimintojen turvallisuus  

 Alan tyypillisimmät uhkatekijät ja vaarojen arvioinnin merkitys 

 Varautuminen erilaisiin uhkiin ja toimintaohjeet niissä: 

 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet 

 Varkaus- ja näpistystilanteet 

 Maksuvälineen väärinkäyttötilanteet 

 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys 

 Ilkivaltatilanteet 

 Pommiuhkatilanteet 

 Palo- ja vesivahinkotilanteet, tuhopolttojen ehkäisy 

 Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa 

 Tietoturva (mm. varmuuskopiot, asiakastietojen käsittely) 

 Murtojen ennaltaehkäisy (mm. lukitukset ja hälyttimet) 

 Oman henkilökunnan tekemät rikokset ja väärinkäytökset 

 Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa uhka-, vaara- ja rikostilanteissa 

 Pelastussuunnitelman merkitys työntekijän kannalta 

 Ensiaputaidot (EA1 -kurssi, hätäensiapukurssi tms.) 

 Alkusammutustaidot 

Lisäksi haastateltaessa pyritään kartoittamaan sellaisia turvallisuuden osa-alueita, joita ei 

mahdollisesti ole edellä otettu esille.  

Haastattelun päätavoitteena on selvittää kaupan alan ja hotelli- ja ravintola- alan eri asian-

tuntijoiden avulla painopistealueet suunniteltaville turvallisuus – opintojaksoille eli ts. pyri-

tään selvittämään, mitä turvallisuusasioita suunniteltavissa turvallisuus-opintojaksoissa tulisi 
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painottaa. Kunkin turvallisuuskoulutuksen osa-alueen tärkeyttä arvioidaan haastateltavan 

oman ammattialan näkökulmasta. 

HAASTATTELU 

Arvioi oman turvallisuustietämyksen ja käytännön kokemuksien pohjalta turvallisuuskoulutuk-

sen osa-alueiden tärkeyttä kyseisen alan todellisiin turvallisuuskoulutuksen tarpeisiin nähden.  

 

Käytä arvioinnissa numeerista viisiportaista asteikkoa 1-5, jossa: 

1 = Vähäinen merkitys, 

2 = Kohtalainen merkitys,  

3 = Melko tärkeä merkitys,  

4 = Tärkeä merkitys ja 

5 = Erittäin tärkeä merkitys kyseisen alan turvallisuuskoulutuksissa 

 

Halutessasi voit perustella ratkaisuasi myös sanallisesti, jolloin se kirjataan erikseen haastat-

telulomakkeeseen. 

 

1. Yritysturvallisuuden osa-alueet   1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.   Alan tyypillisimmät uhkatekijät   1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Varautuminen erilaisiin uhkiin ja toimintaohjeet: 

 

3.1 Hälytys- ja ilmoitusmenettelyt eri tilanteissa 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.2 Uhka-, väkivalta- ja ryöstötilanteet  1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3.3 Varkaus- ja näpistystilanteet  1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.4 Maksuvälineiden väärinkäytökset  1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.5 Rahan turvallinen käsittely ja säilytys  1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.6 Ilkivaltatilanteet   1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.7 Pommiuhkatilanteet   1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.8 Palo- ja vesivahinkotilanteet sekä tuhopoltot 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.9 Katkokset sähkön, veden ja lämmön jakelussa 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.10 Tietoturva (mm. varmuuskopiot, asiakastiedot) 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.11 Murtojen ennaltaehkäisy (lukitukset ja hälyttimet)1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.12 Oman henkilökunnan rikokset ja väärinkäytökset 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Työntekijän oikeudet ja vastuut eri tilanteissa 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Pelastussuunnitelman merkitys työntekijälle  1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Ensiaputaidot (EA1, hätäensiapu tai vastaava) 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Alkusammutustaidot   1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Jokin muu asia, joka tulisi sisältyä alan turvallisuuskoulutukseen: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Jokin muu asia, joka tulisi sisältyä alan turvallisuuskoulutukseen: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 

Sanallinen perustelu asian tärkeydestä alan turvallisuuskoulutuksessa: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


