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Opinnäytetyössä käsiteltiin vähittäiskaupan rikollista hävikkiä sekä sen vaikutuksia kaupan toi-
mintaan. Lisäksi kartoitettiin vähittäiskauppaan kohdistuvien varkausrikosten nykytilaa ja tule-
vaisuutta sekä pohdittiin elektronisten tuotesuojajärjestelmien vaikutusta vähittäiskaupan ulkoi-
sen varkausrikollisuuden torjuntaan. Työssä käsiteltiin ainoastaan kauppaan kohdistuvaa ulkois-
ta varkaushävikkiä, sisäistä varkaushävikkiä ei käsitelty. 

Työssä pyrittiin selvittämään varashälytinjärjestelmien merkitystä vähittäiskaupan varkausrikos-
ten ehkäisijänä. Työssä kartoitettiin myymälävarkauksista ja näpistyksistä kaupalle aiheutuvan 
ongelman laatua ja laajuutta sekä tarkasteltiin rikollisen hävikin torjuntaa vähittäiskaupassa 
elektronisen tuotesuojauksen avulla. 

Tavoitteena oli selvittää, onko vähittäiskaupalla tarvetta kehittää nykyistä luotettavampia ja 
myymälärikollisuutta nykyistä tehokkaammin torjuvia elektronisia tuotesuojajärjestelmiä. Lisäksi 
pyrittiin selvittämään, miten tuotesuojajärjestelmien ominaisuuksia pitäisi vähittäiskaupan näkö-
kulmasta kehittää. Työ tehtiin toimeksiantona vähittäiskaupan hävikintorjuntaan ja elektroniseen 
tuotesuojaukseen erikoistuneelle Noccela Oy:lle. 

Työn aineisto kerättiin haastattelemalla vähittäiskaupan alalla työskenteleviä ammattilaisia, joilla 
oli kokemusta rikollisesta hävikistä ja hävikintorjunnasta. Haastateltavaksi valittiin 12 erikois-
kaupassa ja tavarataloissa työskentelevää myymäläpäällikköä ja kauppiasta. Aineisto kerättiin 
keväällä 2015 Turun alueella Kauppakeskus Hansassa ja sen lähellä sijaitsevissa liikkeissä 
sekä Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella myymälävarkauksista aiheutuva hävikki on vähittäiskaupalle 
kasvava ongelma. Erityisesti ammattimaiset varkaat aiheuttavat taloudellisesti suuren hävikin. 
Rikollisen hävikin torjuntaan käytettävät välineet eivät kykene torjumaan varkausrikoksia riittä-
vän tehokkaasti ja luotettavasti. Vähittäiskaupassa työskentelevät henkilöt uskovat, että nykyis-
tä luotettavampien varashälytinjärjestelmien kehittäminen on tärkeää koko toimialalle. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee vähittäiskauppaan kohdistuvien varkausrikosten 

aiheuttamaa hävikkiä, rikollisen hävikin vastaisia menetelmiä sekä kaupan alan 

tulevaisuutta rikostorjunnan teknologiaratkaisujen osalta. Aihe on ajankohtai-

nen, sillä vähittäiskauppaan kohdistuvat varkausrikokset aiheuttavat yrityksille 

kasvavan haasteen: myymälävarkauksien määrä on kasvanut pitkään ja var-

kaudet ovat entistä enemmän ammattimaisten rikollisten tekemiä. Lisäksi vähit-

täiskaupan ala on suuressa murroksessa erityisesti yleisen taloustilanteen heik-

kenemisen ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttumisen vuoksi. Yritysten on 

pyrittävä hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia kannattavuuden parantami-

seksi. 

Perinteiset kivijalkakaupat ovat suurissa vaikeuksissa. Talouden heikko yleisti-

lanne, asiakkaiden ostovoiman heikkeneminen ja kulutuskäyttäytymisen siirty-

minen kivijalkamyymälöistä verkkokauppoihin luo kivijalkamyymälöille valtavia 

haasteita kulujen karsimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kivijalkakauppojen 

on onnistuttava parantamaan kannattavuuttaan menestyäkseen kaupan alan 

voimakkaassa kilpailussa. Hävikintorjunnan merkitys toiminnan tehostamisessa 

on suuri, sillä hävikki vaikuttaa suoraan liiketoiminnan kannattavuuteen ja yri-

tyksen tulokseen. 

Vähittäiskaupan rikollinen hävikki on lisääntynyt pitkään ja myymälävarkauksis-

ta on tullut entistä suurempi ongelma. Erityisesti ammattirikollisuuden vaikutus 

kaupan hävikkiin on nykyään vakava ongelma myös Suomessa. Rikollisen hä-

vikin torjuntaan on vähittäiskaupassa pyritty vaikuttamaan erilaisin menetelmin, 

kuten vartioinnin, videovalvonnan sekä varashälyttimien avulla. Ongelma on 

nykyisten hävikintorjuntamenetelmien tehottomuudessa. Nykyiset järjestelmät 

eivät ole riittävän varmatoimisia vähentääkseen kaupan alaan kohdistuvaa var-

kaushävikkiä tarpeeksi tehokkaasti. Erityisen suuren ongelman muodostavat 

ammattivarkaat, jotka kykenevät tehokkaasti hyödyntämään perinteisten tuo-

tesuojajärjestelmien heikkouksia. 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Artturi Leino 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on selvittää, onko vähittäiskaupan 

alalla kysyntää nykyisiä tuotesuojajärjestelmiä varmatoimisemmalle ja tehok-

kaammalle varashälytinjärjestelmälle. Saatujen tulosten perusteella toimeksian-

taja saa käyttöönsä tietoa vähittäiskaupan tulevaisuuden odotuksista elektroni-

sen tuotesuojauksen osalta ja kykenee parantamaan onnistumismahdollisuuk-

siaan uuden tuotesuojausjärjestelmän tuotekehityksessä ja lanseerauksessa. 

Työssä käsitellään ainoastaan vähittäiskaupan ulkoista varkaushävikkiä. Työs-

sä ei käsitellä vähittäiskaupan henkilökunnan tekemiä varkausrikoksia. 

Työn tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla vähittäiskaupan alalla pitkään 

työskennelleitä myymäläpäälliköitä ja kauppiaita, joilla on kokemusta kaupan 

ulkoisesta varkaushävikistä ja myymälävarkauksien torjunnasta. Tutkimusta 

varten haastateltiin 12 erikoiskaupassa ja tavarataloissa työskentelevää henki-

löä Turun alueella Kauppakeskus Hansassa ja sen lähellä sijaitsevissa liikkeis-

sä sekä Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa. 

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona vähittäiskaupan hävikintorjuntaan ja 

elektroniseen tuotesuojaukseen erikoistuneelle Noccela Oy:lle, joka on vuonna 

2012 perustettu suomalainen kasvuyritys. Noccela kehittää perinteisistä tuo-

tesuojajärjestelmistä poikkeavaa varashälytinteknologiaa kaupan tuotesuojauk-

seen. Noccelan käyttämät ratkaisut perustuvat reaaliaikaiseen sisätilapaikan-

nukseen ja pilvisovellukseen. Työn tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle ar-

vokasta tietoa vähittäiskaupan hävikintorjunnan kehityksestä sekä kaupan alan 

toimijoiden odotuksista tulevaisuuden tuotesuojajärjestelmiä kohtaan. 
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2 HÄVIKKI VÄHITTÄISKAUPASSA 

Yksi vähittäiskaupan kannattavuutta heikentävä tekijä on hävikki. Kinkki ja 

Hulkko (2001, 145–146) määrittelevät hävikiksi kaikki tuotteet, jotka on tarkoitet-

tu myytäväksi kaupan asiakkaille, mutta joista ei saada veloitettua täyttä hintaa. 

Hävikiksi voidaan katsoa tuotteet, jotka joudutaan myymään alennettuun hin-

taan, tuotteet jotka jäävät myymättä ja tuotteet, jotka ovat kadonneet kokonaan. 

Tarkemmin määriteltynä vähittäiskaupan hävikkiä ovat liikkeen varastotiloissa 

tai myymälässä pilaantuvat, vahingoittuvat tai katoavat tuotteet, joista kauppa 

maksaa tavarantoimittajalle, mutta jotka eivät ole enää myyntikelpoisia. (Rämö 

2008, 95.) 

KPMG Internationalin (2009, 2) mukaan hävikki on aina ollut kaupankäynnin 

ongelma. Nykyisessä kaupankäynnissä ilmiö korostuu entisestään. Nykyajan 

vähittäiskaupan toiminnot perustuvat pääosin itsepalveluun: asiakas kerää tuot-

teet myymälästä itse ja rahastus tapahtuu kassoilla joko myymälästä poistumi-

sen yhteydessä tai osastokohtaisilla kassapisteillä. Tällaiselle toiminnalle omi-

nainen luottamuksellisuus ja avoimuus on kaupalle riskitekijä. (Suomen Kaupan 

liitto 2007, 2.) Järvisen ja Juvosen (2010, 37) mukaan hävikkiä tapahtuu kaikis-

sa liikkeissä. Useimmiten hävikki havaitaan inventaarioiden yhteydessä tai va-

rastokirjanpidosta, kun asiakkaan haluamaa tuotetta ei löydykään hyllystä vaik-

ka varastotietojen perusteella tuote olisi saatavissa. 

Hävikki on monille yrityksille vaikea aihe, sillä kaupat eivät usein halua tuoda 

hävikkilukujaan julkisesti esille. Tarkkoja hävikkitilastoja julkaistaan tai jaetaan 

harvoin ulkopuolisille tahoille. Suurin osa ongelmaa käsittelevästä aineistosta 

on saatavilla eri puolilla maailmaa tehdyistä kyselyistä ja tutkimuksista. (ECR 

Europe 2011, 6.) 

2.1 Ongelman laajuus 

The Smart Cuben (2014) tekemän Global Retail Theft Barometer 2013-2014 -

tutkimuksen mukaan vähittäiskaupan maailmanlaajuinen hävikki oli noin 1,3 
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prosenttia kaupan liikevaihdosta vuonna 2013. Rahassa mitattuna määrä on 

valtava: 129 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. Suurin hävikki, lähes 42 miljardia 

dollaria, oli Pohjois-Amerikassa, jossa vähittäiskauppojen määrä on alueellisen 

vertailun suurin ja hävikintorjuntaan suunnattujen resurssien määrä selkeästi 

muita alueita alhaisempi. Euroopassa hävikki oli prosentuaalisesti mitattuna 

vertailun pienin, mutta hävikin rahallinen arvo oli kuitenkin suuri, yli 40 miljardia 

dollaria. (The Smart Cube 2014, 24, 42.) Hävikin jakautuminen alueittain on esi-

tetty tarkemmin taulukossa 1. 

Taulukko 1. Vähittäiskaupan hävikki 2013 alueittain (The Smart Cube 2014, 16, 
muokattu). 

Alue Hävikin arvo (mrd.) 
Hävikin osuus 

liikevaihdosta 

Pohjois-Amerikka 41,97 USD 1,48 % 

Eurooppa 40,09 USD 1,13 % 

Aasia-Tyynimeri 37,62 USD 1,28 % 

Latinalainen Amerikka 8,81 USD 1,41 % 

Koko maailma 128,51 USD 1,29 % 

 

 

Valtioiden välisessä hävikkiosuuksien vertailussa Suomi oli yksi heikoimmin 

menestyneistä maista. Globaalissa vertailussa korkeampi hävikkiprosentti oli 

vain Meksikossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Euroopan maista suurin hävikki 

suhteessa vähittäiskaupan liikevaihtoon oli Suomessa, jossa hävikki oli 1,39 

prosenttia koko maan vähittäiskaupan liikevaihdosta. Rahassa mitattuna hävikki 
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oli Suomessa 658 miljoonaa dollaria vuonna 2013. (The Smart Cube 2014, 42.) 

Maakohtaisia hävikkitilastoja on vertailtu tarkemmin kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Hävikin osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta vuonna 2013, maakohtai-
nen vertailu (The Smart Cube 2014, 17, muokattu). 

2.2 Kokonaishävikin muodostuminen 

Hävikin jaotteluun on käytössä erilaisia malleja. Rämön (2008, 95–96) mukaan 

hävikki jaetaan neljään pääryhmään seuraavasti: hyväksyttävä, hallinnollinen, 

fyysinen ja rikollinen hävikki. 

Hyväksyttävä hävikki nähdään usein luonnollisena hävikkinä liikkeen esille-

panojen tai yrityksen palvelutason edistämisenä. Hyväksyttävää hävikkiä on 

esimerkiksi tuoretuotteissa, jotka pilaantuvat nopeasti. 

Hallinnollinen hävikki on seurausta yrityksen toimintojen heikosta laadusta tai 

toimintatapojen noudattamatta jättämisestä. Hallinnollista hävikkiä voi aiheutua 

reklamaatioiden tai saapuneiden kuormien epätäsmällisestä käsittelystä. 

1,29% 

1,70% 

1,53% 

1,48% 

1,39% 

1,36% 

1,35% 

1,14% 

1,00% 

0,99% 

0,97% 

0,83% 

  

Globaali 

Meksiko 

Kiina 

Yhdysvallat 

Suomi 

Espanja 

Venäjä 

Tanska 

Ruotsi 

Turkki 

Iso-Britannia 

Norja 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Artturi Leino 

Fyysinen hävikki johtuu tuotteen tai tuotepakkauksen vaurioitumisesta esimer-

kiksi rikkoutumisen, kastumisen tai kuivumisen vuoksi. 

Rikollinen hävikki on epämiellyttävä ongelma vähittäiskaupalle, sillä sen mää-

rä ei ole riippuvainen ainoastaan kaupan omasta toiminnasta, mutta yritysten on 

siitä huolimatta investoitava rikollisen hävikin torjuntaan. 

The Smart Cube (2014) jaottelee hävikin seuraavasti: sisäinen hävikki, ulkoinen 

hävikki, tavarantoimittajaan liittyvä hävikki ja hallinnollinen hävikki. Maailman-

laajuisesti vähittäiskaupalle merkittävimmän hävikkiongelman aiheuttavat sisäi-

nen ja ulkoinen hävikki, joiden voidaan Rämön (2008, 95–96) mallissa katsoa 

sisältyvän rikolliseen hävikkiin. Epärehelliset työntekijät ja myymälävarkaudet 

aiheuttavat globaalisti yhteensä 67 % kokonaishävikistä, ja tämän hävikin yh-

teisarvo on noin 86 miljardia dollaria. Vuonna 2013 myymälävarkaat aiheuttivat 

hävikkiä yhteensä lähes 50 miljardia dollaria ja epärehelliset työntekijät noin 37 

miljardia dollaria. (The Smart Cube 2014, 18.) Hävikkiä aiheuttavien tekijöiden 

osuudet on esitetty tarkemmin kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Hävikkiä aiheuttavien tekijöiden osuus kokonaishävikistä 2013 (The 
Smart Cube 2014, 19). 
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The Smart Cuben (2014) Global Retail Theft -barometri on maailman laajin tut-

kimus vähittäiskaupan hävikistä ja varkausrikoksista: tutkimuksen aineisto on 

kerätty 222 vähittäiskaupalta 24 eri maassa. Tutkimuksen laajuus on koko maa-

ilman hävikkilukujen vertailun kannalta oleellista, mutta näin laajamittaisessa 

tutkimuksessa maakohtaisia lukuja on mielestäni tarkasteltava varauksella. 

Kyselyn tuloksia on arvioitava kriittisesti erityisesti käytetyn metodologian vuok-

si. Tutkimus on toteutettu pääosin verkkokyselynä, lisäksi vähittäiskaupan joh-

tohenkilöitä ja ammattilaisia on haastateltu puhelimitse. Tutkimuksen kohteeksi 

on valittu eri kokoisia ja eri tyyppisiä vähittäiskaupan yrityksiä, jotka toimivat 

vähittäiskaupan eri alueilla. (The Smart Cube 2014, 12.) Tutkimusta arvioitaes-

sa ei kuitenkaan voida olla varmoja, onko tutkimukseen valittu kunkin maan vä-

hittäiskaupan merkittävimpiä toimijoita, kuten suuria ketjuja tai pörssiyhtiöitä, vai 

pieniä yksittäisiä toimijoita. Tutkimusta arvioitaessa ei myöskään voida pitää 

varmana, että kyselyyn osallistuneet yritykset olisi valittu täysin puolueettomasti, 

sillä kyselyn rahoittajana on toiminut suuri vähittäiskaupan hävikintorjuntaan 

erikoistunut yhdysvaltalainen yritys Checkpoint Systems Inc. Tutkimuksen käyt-

täminen opinnäytetyön tietopohjana on kuitenkin perusteltavissa, sillä se on ai-

noa näin laajamittainen hävikistä tehty tutkimus. 
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3 RIKOLLINEN HÄVIKKI 

Vähittäiskaupan rikollinen hävikki muodostuu sisäisestä ja ulkoisesta rikollisuu-

desta (Koskinen & Lalla 2002, 8). Tässä opinnäytetyössä kauppaan kohdistu-

vaa rikollisuutta käsitellään ainoastaan ulkoisen rikollisuuden osalta.  

Vähittäiskauppaan kohdistuva ulkoinen rikollisuus käsittää yrityksen oman hen-

kilöstön ja yhteistyökumppaneiden ulkopuolelta kauppaan kohdistuneen rikolli-

suuden. Ulkoinen rikollisuus käsittää myymälävarkaudet, ryöstöt, sieppaukset ja 

petokset. (Koskinen & Lalla 2008, 11.) Tässä opinnäytetyössä ulkoisen rikolli-

suuden osalta tarkastellaan ainoastaan vähittäiskauppaan kohdistuvia varkaus-

rikoksia eli myymälävarkauksia ja näpistyksiä. 

Rikoslaissa (19.12.1889/39 28. luku) varkausrikokset määritellään rikkomusten 

vakavuuden perusteella näpistykseksi, varkaudeksi ja törkeäksi varkaudeksi. 

Myös näiden rikosten yritys on rangaistava teko. Koskisen ja Lallan (2002,12) 

mukaan rikos katsotaan rangaistavaksi yritykseksi esimerkiksi asiakkaan kätki-

essä tuotteita, irrottaessa tai vaihtaessa tuotteiden hintalappuja tai irrottaessa 

tuotesuojahälyttimiä. Rikosta ei katsota enää yritykseksi, kun asiakas ohittaa 

kassalinjan tai poistuu myymälästä maksamaton tuote hallussaan. 

3.1 Varkaushävikin merkitys 

Järvisen ja Juvosen (2010) tutkimuksessa haastateltiin vähittäiskaupassa työs-

kenteleviä henkilöitä Suomessa. Haastatteluissa ilmeni, että kauppakeskusym-

päristössä toimivien liikkeiden näkökulmasta myymälävarkaudet koettiin ylivoi-

maisesti merkittävimpänä riskinä. Myymälävarkauksien koetaan olevan myös 

tulevaisuudessa merkittävin riskitekijä. Myös Kajalon ja Lindblomin (2010, 98) 

tutkimuksen tulokset myymälävarkaiden aiheuttamasta ongelmasta ovat sa-

mansuuntaisia: haastateltavien mukaan Pohjoismaissa asiakkaiden aiheuttamat 

häiriöt, ilkivalta ja myymälävarkaudet olivat lisääntyneet tutkimusajankohtaa 

edeltävinä vuosina ja niiden uskottiin olevan merkittävä ongelma myös tulevai-

suudessa. Myymälävarkaudet koettiin merkittävimpänä ongelmana. Toisaalta 
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Järvisen ja Uuspellon (2009, 35) mukaan myymälävarkaiden aiheuttamat uh-

kaavat tilanteet ovat harvinaisia, sillä valtaosa myymälävarkaista pyrkii toimi-

maan mahdollisimman huomaamattomasti. 

Myymälävarkauksista ja näpistyksistä havaitaan Koskisen ja Lallan (2002, 12–

13) mukaan ainoastaan pieni osa. Arviolta vain 1–5 % rikoksista tulee ilmi ja 

niistä ilmoitetaan poliisille. Heidän mukaansa kaupan alalla on arvioitu, että 

Suomessa tehdään vuosittain noin 5 miljoonaa myymälävarkautta, joista paljas-

tuu vain noin 500 000 ja poliisille ilmoitetaan noin 40 000. Yhdysvaltalaisen Na-

tional Association for Shoplifting Prevention -järjestön (2014) mukaan myymälä-

varkaat kertovat jäävänsä kiinni keskimäärin vain kerran 48 tehtyä varkausrikos-

ta kohden ja ainoastaan puolet kaupan havaitsemista varkauksista ilmoitetaan 

poliisille.  

Varkausrikosten määrä Suomessa on ollut pitkään kasvussa. Vuonna 2013 po-

liisin tietoon tulleita myymälävarkauksia ja näpistyksiä tapahtui Suomessa yh-

teensä 47 531. Järvisen ja Juvosen (2010, 37) mukaan yleinen taloustilanne 

vaikuttaa myymälävarkauksien määrään. Varkauksia tapahtuu vähemmän hyvi-

nä aikoina ja heikon taloustilanteen aikana selvästi enemmän. Matala tulotaso 

yhdistettynä korkean elintason tavoitteluun on merkittävä syy täysi-ikäisten te-

kemiin myymälävarkauksiin erityisesti Euroopassa. (The Smart Cube 2014, 46.) 

Kauppaan kohdistuneiden varkausrikosten määrän kehitystä on kuvattu kuvios-

sa 3. 
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Kuvio 3. Poliisin tietoon tulleiden myymälävarkauksien ja -näpistysten määrän 
kehitys Suomessa (Tilastokeskus 2015). 

Myymälävarkaiden käsittelyssä ongelmallista on keinojen puute. Järvisen ja 

Uuspellon (2009, 44–45) haastatteluiden mukaan tekijöiden tuomitseminen var-

kaudesta näpistyksen sijaan on vaikeaa, vaikka tekijä olisi syyllistynyt tekoon 

ennenkin. Usein näyttöä varkauteen ei ole tarpeeksi. Rikosten hillitsemistä vai-

keuttaa vuonna 2008 voimaan tullut lakimuutos sakkojen muuntorangaistukses-

ta (ks. Hangasmaa 2013. Sakon muuntorangaistuksen määrääminen: näpistys-

rikos kauppiaan näkökulmasta). Muuntorangaistuksen poistaminen on helpotta-

nut rikollisten toimintaa, sillä keveiden rangaistusten vuoksi tekijät kokevat 

myymälävarkaudet aiempaa houkuttelevampina. Muuntorangaistuksen palaut-

tamisesta on keskusteltu viime aikoina ja esimerkiksi Suomen oikeusministeriö 

on esittänyt sen palauttamista. (Yle 2014.) 

Myymälävarkauksista aiheutuu varastetuista tuotteista menetettyjen myyntitulo-

jen lisäksi kaupalle myös muita kustannuksia. Niitä syntyy rikollisuuden ehkäi-

systä, erilaisten kontrollijärjestelmien ylläpidosta, menetetystä työajasta, hävi-

kintorjuntaan käytettävistä investoinneista sekä yhteiskunnan hyvinvointitappi-

oista. Myymälärikollisuus vaikuttaa henkilökunnan turvattomuuden tunteeseen 

ja se vaikuttaa myös negatiivisesti henkilökunnan sitoutumiseen yrityksen toi-
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mintaan. Tämä saattaa heikentää mahdollisuuksia palkata luotettavaa ja pysy-

vää henkilökuntaa. (Koskinen & Lalla 2002, 8; Keinänen 2004, 226.) 

The Smart Cube -yrityksen (2014, 19) mukaan vähittäiskauppaan kohdistuneen 

rikollisen hävikin aiheuttama kokonaiskustannus maailmanlaajuisesti oli 180 

miljardia dollaria vuonna 2013. Kokonaiskustannus muodostuu hävikistä ja hä-

vikin ehkäisemiseen käytetyistä resursseista. Suomessa rikollisen hävikin aihe-

uttama kustannus vuonna 2013 oli 1,2 miljardia dollaria. Kustannuksen osuus 

vähittäiskaupan liikevaihdosta oli Euroopan maihin verrattuna korkein: noin 2,5 

%. Samana vuonna Suomessa hävikin ehkäisemiseen käytettiin lähes 1,4 % 

liikevaihdosta, mikä on Euroopan maista toiseksi korkein osuus. (The Smart 

Cube 2014, 48.) Tämä kertoo varkaushävikin muodostamasta ongelmasta 

Suomessa. Hävikin ehkäisemiseen käytetään muihin maihin verrattuna paljon 

resursseja, mutta siitä huolimatta hävikkiä ei ole onnistuttu vähentämään toivo-

tulla tavalla. 

3.2 Ulkoisen varkaushävikin aiheuttajat 

Hayes (2007, 33) lajittelee myymälävarkaat kahteen kategoriaan: amatöörivar-

kaisiin ja ammattivarkaisiin. Amatöörivarkaat varastavat tuotteita pääsääntöi-

sesti omaan käyttöönsä sopivan tilaisuuden koittaessa. Ammattivarkaat tavoitte-

levat myymälävarkauksien avulla taloudellista hyötyä esimerkiksi myymällä va-

rastettuja tuotteita eteenpäin. Järvisen ja Uuspellon (2009, 41) mukaan ei ole 

olemassa tyypillistä myymälävarasta. Heidän tekemiensä haastatteluiden mu-

kaan myymälävarastyyppejä on monia, mutta varkaudet ovat yhä enemmän 

ammattilaisten tekemiä ja taustalla on jopa järjestelmälliseen varastamiseen 

erikoistuneita liigoja. 

Tyypillinen amatöörivaras voi olla kuka tahansa liikkeen asiakkaista. Tuotteita 

saatetaan viedä sopivan tilaisuuden koittaessa hetken mielijohteesta, mikä te-

kee myymälävarkauksien ehkäisemisestä erittäin vaikeaa. Tilaisuuden tullen 

varastavia tavallisia asiakkaita voi olla erittäin vaikeaa havaita myymälässä. 

Määrällisesti myymälävarkaista suuri osa on liikkeiden tavanomaisia asiakkaita, 
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mutta menetettyjen tuotteiden arvo on vähäinen verrattuna ammattimaisesti 

toimivien varkaiden suorittamiin rikoksiin. (Hayes 2007, 33–37.) 

Ammattitaitoisimmat myymälävarkaat hyödyntävät erilaisia apuvälineitä rikosten 

suorittamiseen. Esimerkiksi tuotesuojaukseen käytettäviä varashälyttimiä pyri-

tään irrottamaan työkalujen avulla. Apuvälineinä voidaan käyttää myös pyörä-

tuoleja tai lastenvaunuja. Lisäksi piilottamisessa voidaan hyödyntää alumiinifoli-

olla vuorattuja laukkuja. (Koskinen & Lalla 2002, 14.) Helsingin poliisin rikosko-

misario Niskasen mukaan "ammattimaisista varkauksista tyypillisimmät tehdään 

foliokassia käyttämällä tai poistamalla hälytys ilman että tuote vahingoittuu" (Vi-

havainen 2013). 

Vähittäiskaupan järjestäytyneellä rikollisuudella tarkoitetaan vähittäiskauppaan 

kohdistunutta, ammattimaisten rikollisten tai rikollisryhmien tekemiä varkaus- ja 

petosrikoksia. Rikolliset ovat ammattimaisia tekijöitä, jotka pyrkivät laittomin 

keinoin hankkimaan kaupan tuotteita ja saavuttamaan taloudellista hyötyä näi-

den tuotteiden jälleenmyymisestä. Ongelma koskee kauppojen lisäksi myös 

valmistajia, asiakkaita ja koko yhteiskuntaa. (Johnson 2009; Finklea 2012.) 

Kauppaan kohdistuva järjestäytynyt rikollisuus aiheuttaa yrityksille merkittäviä 

taloudellisia tappioita. Liikkeet, joissa ammattivarkaat käyvät usein, saattavat 

kärsiä erityisen suurista taloudellisista menetyksistä. Rikollisuuden aiheuttamat 

kustannukset välittyvät eteenpäin myös kuluttajille. (Hayes 2007, 35; Johnson 

2009.) Järvisen ja Juvosen (2010, 38) mukaan ammattimainen kauppaan koh-

distuva rikollisuus on lisääntymässä Suomessa ja tämä huolettaa kaupan alan 

toimijoita. Myymälävarkaat ovat yhä useammin ammattimaisiin liigoihin kuuluvia 

rikollisia, jotka tulevat Suomeen pääosin Itä-Euroopasta. (Järvinen & Uuspelto 

2009, 44–45.) 

Ammattimainen vähittäiskauppaan kohdistuva rikollisuus vaikuttaa yritysten li-

säksi kuluttajiin ja yhteiskuntaan. Varkauksien aiheuttamat kustannukset välitty-

vät eteenpäin asiakkaille tuotteiden korkeampina hintoina. Varkausrikoksista 

aiheutuu viranomaiskustannuksia yhteiskunnalle sekä kadonneiden tuotteiden 
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osalta verotulojen pienentymistä. (Federal Bureau of Investigation 2011; Finklea 

2012, 1.) 

Varastettujen tuotteiden myyminen Internetin välityksellä on vaikuttanut ammat-

tivarkaiden toimintaan. Tuotteiden jälleenmyynti onnistuu lähes anonyymisti, 

markkinat ovat maailmanlaajuiset ja toiminnan kannattavuus houkuttaa monia. 

Varastetun tavaran jälleenmyynti perinteisillä kauppapaikoilla, kuten kirpputo-

reilla, on riskialttiimpaa kuin Internetissä. Verkossa toimiminen mahdollistaa 

kaupankäynnin ilman, että viranomaiset, asiakkaat tai varkauksien kohteeksi 

joutuneet yritykset pystyisivät tehokkaasti havaitsemaan rikollisen toiminnan. 

Lisäksi Internet mahdollistaa laajan ja nopean myyntikanavan ympäri maailmaa. 

Myös kuluttajien toiminta on muuttunut haastavaksi: tavallisten ihmisten on lä-

hes mahdotonta havaita ostavansa varastettua tavaraa verkossa. (Johnson 

2009; Finklea 2012, 8; Minnick 2014.) 

Ammattimaisten varkauksien osalta tärkeää on rikollisten välinen kommunikoin-

ti. Kauppojen turvallisuuteen vaikuttavien menetelmien havaitseminen, rikosten 

toteuttamisen kannalta helpot kohteet ja uudet varastamiseen käytettävät me-

netelmät kulkeutuvat nopeasti eteenpäin varkaiden keskuudessa. (Hayes 2007, 

36.) Myös Järvisen ja Uuspellon (2009, 54) haastattelemien kauppiaiden arvion 

mukaan viesti liikkeiden turvallisuustasosta välittyy tehokkaasti varkaiden välillä. 

Joidenkin tuotteiden osalta olemassa on myös terveyteen ja turvallisuuteen liit-

tyviä riskejä. Esimerkiksi varastettujen ja jälleenmyytyjen elintarvikkeiden, lääk-

keiden tai kosmetiikkatuotteiden säilytys ja varastointi on voinut olla puutteellista 

ja siten vaikuttaa tuotteiden toimintaan ja tehokkuuteen. Myös jälleenmyyntiin 

tarkoitettujen tuotteiden päiväyksiin ja etiketteihin tehdyt muutokset saattavat 

aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä tuotteen käyttäjälle. (Federal Bureau of In-

vestigation 2007; Johnson 2009; Federal Bureau of Investigation 2011; Finklea 

2012, 12.)  

Ammattivarkaat keskittyvät tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien varkauksiin. 

Samalla alueella sijaitsevista liikkeistä varastetaan samoja tuotteita lyhyessä 

ajassa. Kohteena olevat tuotteet ovat tarkasti varkaiden tiedossa, joten varas-
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taminen ja kaupasta poistuminen tapahtuu nopeasti. Ammattimaiset myymälä-

varkaat pyrkivät toimimaan huomaamattomasti ja he käyttävät varastamiseen 

usein apuvälineitä. He oppivat nopeasti käyttämään hyväkseen uusien hälytys-

järjestelmien heikkouksia ja ohittamaan välineissä käytettävät teknologiat. (Fe-

deral Bureau of Investigation 2007; Järvinen & Uuspelto 2009, 41.) 

Myymälävarkaat keskittyvät tuotteisiin, jotka on helppo piilottaa ja joilla on val-

miiksi laajat markkinat ja paljon potentiaalisia ostajia. Tämän vuoksi varkaat 

suosivat esimerkiksi pieniä muotitarvikkeita ja mobiililaitteiden lisävarusteita. 

Muita yleisesti varkauksien kohteena olevia tuotteita ovat esimerkiksi sähkötyö-

kalut, korut, jalkineet, älypuhelimet, partaterät ja kosmetiikkatuotteet. (The 

Smart Cube 2014, 20.) Taulukossa 2 on esitetty esimerkkejä myymälävarkaiden 

kansainvälisesti suosimista tuoteryhmistä. 

 

Taulukko 2. Varastetuimmat tuoteryhmät 2013 (The Smart Cube 2014, 20). 

 Muoti Rakentaminen Elektroniikka Elintarvikkeet Terveys ja 

kauneus 

1. Asusteet ja 

tarvikkeet 

Sähkötyökalut Mobiililaitteiden 

tarvikkeet 

Viinit ja 

väkevät juomat 

Meikkituotteet 

2. Jalkineet ja 

korut 

Paristot Älypuhelimet Äidinmaidonkorvike Partaterät ja 

ihonhoitotuotteet 

3. Alusvaatteet Ruuvit ja 

muu pienrauta 

Pelit ja 

navigaattorit 

Tuore liha ja 

gourmet-ruoat 

Parfyymit ja 

hajusteet 

 

 

Clarken (1999) CRAVED-malli käsittelee tarkemmin tuotteen ominaisuuksien 

vaikutusta varkausrikoksiin. Malli perustuu Clarken mukaan Cohenin ja Felsonin 

(1979) rutiiniaktiviteettiteoriaan, jonka mukaan rikos vaatii tapahtuakseen sopi-
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van tekijän, oikeanlaisen kohteen ja valvonnan puutteen. Kyseinen teoria on 

kuitenkin varkausrikosten osalta liian epätarkka, sillä tuotteiden houkuttelevuus 

varkauden kohteena perustuu useampaan tekijään. (Clarke 1999, 22–23.)  

CRAVED-malli muodostuu sanoista concealable, removable, available, 

valuable, enjoyable ja disposable (Clarke 1999, 23–24). Suomeksi käännettynä 

CRAVED-mallin mukaan varastettava tuote on ominaisuuksiltaan kätkettävä, 

siirrettävä, saatavilla oleva, arvokas, nautinnon mahdollistava ja käytettävissä 

oleva. 

Tuotteiden näkyvyys ja helppo saavutettavuus myymälässä on varkaille ehdot-

toman tärkeää. Varkaat suosivat helposti kätkettäviä ja siirrettäviä tuotteita – 

vaikeasti piilotettavat tai siirrettävät tuotteet joutuvat harvoin varkauden koh-

teeksi. Varkaat vievät pääsääntöisesti arvokkaita tuotteita varsinkin, jos ne on 

tarkoitus myydä eteenpäin. Henkilökohtaiseen käyttöön varastetut tuotteet ovat 

arvokkaita varkaalle itselleen. Yleisen käsityksen mukaan varkaita kiinnostavat 

tuotteet, jotka tuottavat käyttäjälleen mielihyvää. Lisäksi tuotteen käytettävyys 

on varkaalle tärkeää riippumatta siitä, pitääkö hän tuotteen itsellään vai pyrkiikö 

hän myymään tuotteen eteenpäin. (Clarke 1999, 23–25.) 
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4 RIKOLLISEN HÄVIKIN TORJUNTA 

4.1 Rikosten tilannetorjunta 

Grahamin ja Bennettin (1998) mukaan rikollisuuteen pyritään vaikuttamaan 

kolmella tavalla: rikollisuuden ehkäisyllä, yhteisöpohjaisella rikostorjunnalla ja 

rikosten tilannetorjunnalla. Näistä omaisuusrikosten torjuntaan soveltuu parhai-

ten rikosten tilannetorjunnan teoria, jonka mukaan "ihmiset tekevät päätöksen 

rikoksen tekemisestä ja tilanteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat tämän päätöksen 

tekemiseen." (Graham & Bennett 1998, 71.) Grahamin ja Bennettin esittele-

mässä teoriassa (ks. Hough ym. 1980) kyse on tiettyjä rikoksia vastaan tarkoite-

tuista toimista siinä ympäristössä, jossa rikoksia tehdään. Koskisen ja Lallan 

(2002, 27) mukaan tilannetorjunnalla pyritään hillitsemään tiettyjä rikoksia 

suunnittelemalla, muokkaamalla ja hallinnoimalla rikosten suoritusympäristöä. 

Vähittäiskauppojen toiminta myymälävarkauksien ehkäisemisessä perustuu 

lähinnä tilannetorjunnan strategiaan. Tilannetorjunnalla pyritään vaikeuttamaan 

rikoksenteon onnistumista, lisäämään rikoksenteon riskejä ja vähentämään 

saavutettavissa olevaa hyötyä. Toimien onnistuminen riippuu kuitenkin rikok-

sentekijöiden kokemasta muutoksesta rikoksentekoympäristössä. (Graham & 

Bennett 1998, 71; Koskinen & Lalla 2002, 27.) Tilannetorjunta jakautuu kolmeen 

pääluokkaan: rikoksenteon vaikeuttaminen, rikoksenteon riskien lisääminen ja 

rikoksesta saatavan hyödyn vähentäminen. Usein käytetään näiden yhdistel-

miä. (Graham & Bennett 1998, 71–72.) 

Rikoksenteon vaikeuttamisella vähennetään rikosmahdollisuuksia. Tämä voi-

daan toteuttaa vaikeuttamalla kohteen saavuttamista, kontrolloimalla kohtee-

seen pääsyä, ohjaamalla rikoksentekijät pois kohteesta ja kontrolloimalla rikos-

ten tekemistä edistäviä tekijöitä. Myymälävarkauksien ehkäisemisessä kohteen 

saavuttamisen vaikeuttamisella tarkoitetaan fyysisen turvallisuuden lisäämistä 

esimerkiksi lukkojen, kaltereiden, hälyttimien ja rikkoutumattomien materiaalien 

avulla. Kohteiden vaikuttamista on edistänyt tekniikan kehittyminen (Graham & 

Bennett 1998, 72–73, 81). Kohteeseen pääsyn kontrollointia ja tekijöiden pois 
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ohjaamista voidaan vähittäiskaupassa soveltaa esimerkiksi kiinnijääneille myy-

mälävarkaille annettavilla porttikielloilla. Rikosten tekemistä edistävien tekijöi-

den kontrollia on esimerkiksi liikkeen sisäänkäynnin yhteydessä käytettävä laite, 

joka paljastaa ammattivarkaiden käyttämät foliolla vuoratut apuvälineet. 

Rikoksenteon riskejä voidaan lisätä edistämällä rikosten selvittämistä ja kiinni-

jäämisen todellista tai koettua uhkaa. Kiinnijäämisen uhkaan voidaan vaikuttaa 

lisäämällä tai tehostamalla valvontaa. Vähittäiskaupan liikkeiden henkilökunnan 

suorittama valvonta auttaa usein varkauksien ehkäisemisessä ja niiden selvit-

tämisessä. Lisäksi kiinnijäämisen uhkaan voidaan vaikuttaa valvontaa tehosta-

villa teknisillä apuvälineillä, kuten tuotteisiin kiinnitettävillä varashälyttimillä ja 

kameravalvonnalla. (Graham & Bennett 1998, 86, 92–94.) 

Rikoksesta saatavaa hyötyä voidaan vähentää poistamalla rikosten kohteita, 

merkitsemällä omaisuutta, poistamalla rikokseen yllyttäviä tekijöitä ja vahvista-

malla käyttäytymistä rajoittavia sääntöjä. Vähittäiskaupassa kohteen poistami-

nen tarkoittaa esimerkiksi kassakaappien ja aikalukkojen käyttämistä sekä myy-

tävien tuotteiden pitämistä lukitussa tilassa. Omaisuuden merkitseminen vaike-

uttaa varastetun tuotteen jälleenmyyntiä ja saattaa vähentää merkittyjen tuottei-

den arvoa. (Graham & Bennett 1998, 97–98.) Merkitsemiseen voidaan käyttää 

esimerkiksi tuotteisiin kiinnitettäviä väripatruunallisia tuotesuojahälyttimiä, jotka 

vaurioittavat tuotetta, kun hälytintä yritetään poistaa epärehellisin keinoin. 

4.2 Pelotevaikutus rikostorjunnassa 

Hayes (2007, 39–40) käsittelee vähittäiskaupan varkausrikosten torjuntaan 

hyödynnettävää pelotevaikutusta. Hänen mukaansa hävikintorjuntamenetelmien 

avulla voidaan vaikuttaa rikosten osalta moneen eri tekijään: ennaltaehkäisyyn, 

häiritsemiseen, hallintaan, havaitsemiseen, tutkintaan ja menetettyjen tuotteiden 

takaisin saamiseen. Varkauksia torjuvat järjestelmät on ensisijaisesti suunniteltu 

tekijöiden pelotteeksi, ei havaitsemiseksi, mutta tehokkaat järjestelmät pystyvät 

molempiin. Potentiaalisten myymälävarkaiden estämisessä tärkeää on mene-

telmien aiheuttama pelotevaikutus, joka muodostuu kiinnijäämisen varmuudes-
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ta, rangaistuksen vakavuudesta, toiminnan ripeydestä ja varkaille suunnatusta 

viestinnästä. 

Kiinnijäämisen varmuus vaikuttaa tekijän halukkuuteen suorittaa varkausrikok-

sia. Mitä varmemmin tekijä kokee liikkeessä jäävänsä kiinni myymälävarkau-

desta, sitä todennäköisemmin teko saadaan ennaltaehkäistyä. Tähän vaikuttaa 

myös varmuus teon rangaistavuudesta tekijän jäädessä kiinni. Rangaistuksen 

vakavuus saattaa vaikuttaa joihinkin tekijöihin, mutta rangaistuksen vakavuus ei 

ole yhtä merkittävä pelote kuin kiinnijääminen ja ylipäätään rangaistuksi tulemi-

nen. (Hayes 2007, 39–40.) 

Toiminnan nopeus varkaan havaitsemisessa ja rankaisemisessa vaikuttaa var-

kauksien torjunnan tehokkuuteen. Mitä nopeammin tekijä jää kiinni ja saa ran-

gaistuksen, sitä tehokkaammin pelote toimii. Myös myymälävarkaille suunnattu 

viestintä on tärkeää rikosten torjunnassa: vähittäiskaupan liikkeiden on kyettävä 

osoittamaan potentiaalisille tekijöille, että varkaudesta jää kiinni ja teosta seuraa 

rangaistus. (Hayes 2007, 39–40) 

4.3 Rikosten siirtyminen kohteiden välillä 

Rikosten tilannetorjunnan avulla estetty rikollinen toiminta saattaa korvautua 

rikollisuutena muissa kohteissa tai toisessa ajankohdassa. Torjunnan vaikutuk-

sesta korvautuneet myymälävarkaudet voidaan tehdä samassa liikkeessä myö-

hemmin, erilaisia menetelmiä apuna käyttäen tai teko voidaan suorittaa toisessa 

liikkeessä. (Graham & Bennett 1998, 105.) 

Myös Keinänen (2004, 226) käsittelee yritysten rikostorjunnan vaikutusta rikos-

ten uudelleenjakautumiseen. Hänen mukaansa yhden yrityksen panostus rikos-

torjunnan kehittämiseen vaikuttaa myös kilpaileviin yrityksiin. Torjuntamenetel-

mät havaitsevan rikollisen on kannattavaa vaihtaa kohdetta ja toteuttaa suunni-

teltu teko paikassa, jossa suojaus on heikommalla tasolla kuin alkuperäisessä 

kohteessa. Myymälävarkauksien osalta tämä vaikuttaa riskejä lisäävästi niihin 

yrityksiin, joiden rikostorjunnan taso on kilpailijoita heikompi. 
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Jos myymälävaras tunnistaa liikkeet, joiden rikostorjunta on korkealla tasolla, 

hän voi suunnata tekonsa muihin kohteisiin. Tällöin yksittäisen yrityksen rikos-

torjunnan kehittäminen siirtää rikollisuutta muihin yrityksiin. Jos myymälävaras 

ei tunnista liikkeitä, joissa rikostorjunta on tehokasta, tekijän kiinnijäämistoden-

näköisyys kasvaa. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös muihin yrityksiin. (Keinä-

nen 2004, 243–244.) Koska rikollisuudella on tapana suuntautua kohteisiin, 

joissa on parhaat toimintamahdollisuudet, saattaa turvallisuuden edistäminen 

luoda rikollisuuden vastaista kilpailua yritysten välille (Järvinen & Uuspelto 

2009, 57). Tästä syystä rikostorjunnan avulla kilpailuetua tavoittelevien yritysten 

tulisi panostaa turvallisuusmenetelmiin, jotka ovat selkeästi potentiaalisten var-

kaiden havaittavissa ja tunnistettavissa ja jotka ovat varmatoimisia rikoksen ta-

pahtuessa. 

4.4 Varkausrikosten ehkäisemisen merkitys 

Tehokkaat menetelmät varkausrikosten ehkäisemiseksi rajoittavat myymälävar-

kaille tarjoutuvia mahdollisuuksia. Liikkeiden kannalta oleellista on tietää, mitä 

tuotteita varastetaan, missä varkaudet tapahtuvat ja mitkä ovat mahdolliset hä-

vikkiä vähentävät keinot. Erityisen tärkeää on hävikille alttiiden tuotteiden tun-

nistaminen. Käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, joten yritysten on kes-

kityttävä hävikintorjunnassa kaikkein hävikkialttiimpiin tuotteisiin. Tällaisella toi-

minnalla yritykset saavat todennäköisimmin nopeasti näkyviä tuloksia. Hävikin-

torjunnan resurssien oikeanlaisesta suuntaamisesta on hyötyä myös vähäisestä 

hävikistä kärsivien tuotteiden hävikin pienentämisessä. (Koskinen & Lalla 2002, 

29–30; ECR Europe 2010, 1–2.) 

Rikollinen toiminta suuntautuu ensisijaisesti kohteisiin, joissa on pieni kiinnijää-

misriski ja joissa toiminnalla saavutetaan suuri taloudellinen hyöty (Järvinen & 

Uuspelto 2009, 44). Myymälävarkauksien kontrollointi on tärkeää kaikille vähit-

täiskaupan yrityksille. Prosessin ensimmäinen vaihe on uhan ymmärtäminen: 

erilaiset myymälävarkaat muodostavat kaupoille erilaisia haasteita. (Hayes 

2007, 33.) Kajalon ja Lindblomin (2010, 98) tutkimus osoittaa, että investoimi-
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nen valvonnan kehittämiseen vaikuttaa positiivisesti kaupallisten keskusten ta-

loudelliseen menestykseen. 

Finklean (2012, 20) mukaan on vaikeaa määritellä, panostavatko vähittäiskau-

pan yritykset riittävästi myymälävarkauksien torjuntaan. Yleensä yritykset pyrki-

vät tasapainottelemaan tehokkaan hävikintorjunnan ja asiakkaita tehokkaasti 

palvelevan myymäläympäristön välillä. Yritykset saattavat käyttää liiallisia keino-

ja varkauksien torjuntaan asentamalla rehellisten asiakkaiden asiointia vaikeut-

tavia turvajärjestelmiä. Jotkin turvallisuutta edistävät järjestelmät saattavat häiri-

tä asiakkaita jopa siten, että nämä siirtyvät kilpaileviin liikkeisiin, joissa valvonta 

ei vaikeuta asiointia. Toisaalta yritysten pyrkimykset asiakasystävällisyyden 

edistämiseen pitämällä tuotteita helposti saatavilla altistaa tuotteet varkauksille. 

(Finklea 2012, 20.) 

Myymälävarkaiden torjunnassa haasteellista on menetelmien vaikutusten arvi-

oiminen. Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä voidaan käyttää joko varkauksien 

ennaltaehkäisyyn tai tekijöiden kiinnisaamiseen. Järvisen ja Uuspellon (2009, 

59) haastatteluiden perusteella kaupan kannalta voi olla toivottavaa, että poten-

tiaalinen myymälävaras havaitsee liikkeen turvallisuustoimet ja jättää suunnitte-

lemansa rikoksen suorittamatta. Toinen vaihtoehto on pyrkiä saamaan myymä-

lävaras kiinni verekseltään, jolloin kiinnijääminen todennäköisesti vähentää teki-

jän kiinnostusta palata samaan liikkeeseen varastamaan uudelleen. Jos kaupan 

työntekijöiden tai vartijoiden epäilyt mahdollista myymälävarasta kohtaan paljas-

tuvat jo ennen rikoksen suorittamista, on todennäköistä, että varas poistuu liik-

keestä ja palaa myöhemmin yrittämään uudelleen. (Järvinen & Uuspelto 2009, 

59.) 

Järvisen ja Uuspellon (2009, 54) haastattelemien kauppiaiden arvion mukaan 

viesti liikkeiden turvallisuustasosta välittyy tehokkaasti varsinkin ammattivarkai-

den välillä. Liikkeellä on oltava turvallinen maine, sillä kertomukset onnistuneis-

ta myymälävarkauksista liikkuvat nopeasti rikollisten keskuudessa. Yritys voi 

vaikuttaa liikkeidensä maineeseen esimerkiksi hankkimalla turvallisuutta edistä-

viä apuvälineitä. Tieto epäonnistuneista myymälävarkauksista kulkee nopeasti 
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ja se ohjaa mahdollisia tekijöitä muihin kohteisiin. (Järvinen & Uuspelto 2009, 

54–60.)  

Järvisen ja Uuspellon (2009, 36–37) mukaan asiakaspalvelun avulla voidaan 

ehkäistä monia uhkia jo ennen niiden syntymistä. Myymälävarkauksien ehkäi-

syssä tehokas menetelmä on asiakkaan huomioiminen. Jos liikkeen henkilökun-

ta osoittaa olevansa asiakkaan käytettävissä, mahdollinen myymälävaras saat-

taa jättää rikoksen tekemättä. Liikkeiden turvallisuuden tehostaminen asiakas-

palvelun avulla koetaan kuitenkin vaikeaksi, sillä useissa yrityksissä henkilökun-

taa on liian vähän, jolloin kaikkien asiakkaiden huomioiminen on haasteellista 

(Järvinen & Uuspelto 2009, 59). 

Turvallisuusteknologian hyödyntäminen vähittäiskaupassa pienentää henkilös-

töön liittyviä työvoimakustannuksia (Santonen 2014, 23). Turvallisuutta edistä-

vien järjestelmien merkitys kasvaa erityisesti rikollisuuden ammattimaistuessa 

(Järvinen & Juvonen 2010, 47). Rosenblum ja Rowen (2007, 9–10) käsittelevät 

yritysten hävikintorjuntamenetelmiin kohdistuvia investointeja. Heidän mukaan-

sa vähittäiskaupan yritykset uskovat, että uusiin hävikintorjuntaa edistäviin me-

netelmiin investoitaessa tärkein mahdollisuus on jo käytössä olevien järjestel-

mien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Aiemmin hankittujen teknologiarat-

kaisujen tehokkaampi hyödyntäminen on kustannustehokasta ja kasvattaa niis-

tä saatavaa hyötyä. Vähittäiskaupan yritykset toivovat myös, että investointien 

avulla olisi mahdollista kerätä tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Vähit-

täiskaupan yritysten näkemyksiä hävikintorjuntamenetelmiin suunnattujen in-

vestointien mahdollisuuksista on esitetty tarkemmin kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Vähittäiskaupan yritysten näkemys uusien hävikintorjuntamenetelmien 
tärkeimmistä mahdollisuuksista (Rosenblum & Rowen 2007, 10). 

Rikostorjunnassa ja hävikinhallinnassa menestyminen on yrityksille tärkeää, 

mutta yritykset kokevat hävikintorjunnan kehittämisen ongelmalliseksi. Merkittä-

vin ongelma liittyy kustannuksiin. Toinen suuri ongelma on, että hävikintorjun-

taan panostamisen vaikutukset ovat vaikeasti mitattavissa. Monet vähittäiskau-

pan yritykset uskovat, että jos niiden eri toimipisteistä olisi mahdollista kerätä 

enemmän dataa tulosten mittaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, olisi 

kustannusten leikkaaminen ja investointien arvon mittaaminen nykyistä hel-

pompaa. (Rosenblum & Rowen 2007, 13.) Uusien hävikintorjuntamenetelmien 

käyttöönoton esteitä on vertailtu kuviossa 5. Aberdeen Groupin (2013, 5–6) 

teettämän kyselyn mukaan datan keräämisen ja analysoinnin painoarvo hävikin-

torjunnan kehittämisessä kasvaa tulevaisuudessa.  
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Kuvio 5. Uusien hävikintorjuntamenetelmien käyttöönoton esteet vähittäiskau-
pan yritysten näkökulmasta (Rosenblum & Rowen 2007, 13). 

Yritysten on kyettävä mittaamaan investoinneista saatava hyöty mahdollisim-

man tarkasti, jotta investoinnit voidaan perustella ja niihin käytettävissä olevat 

resurssit voidaan suunnata oikeisiin toimenpiteisiin. Hävikintorjuntaan käytettä-

vien teknologiaratkaisujen arvon mittaamisesta on julkaistu hyvin vähän tutki-

mustuloksia. Hävikintorjuntaan liittyvistä hankinnoista saatavan arvon mittaami-

nen on vaikeaa, sillä hävikintorjunta vaikuttaa moneen eri tekijään. Erityisen 

vaikeaa on arvottaa tapahtumia, jotka on hävikintorjuntaa edistämällä onnistuttu 

ehkäisemään. Ennaltaehkäisyn vaikutusta on vaikeaa arvioida vain taloudelli-

sesta näkökulmasta, mikä tekee turvallisuusteknologioiden taloudellisen merki-

tyksen laskelmoimisesta lähes mahdotonta. (Beck 2008, 5–6.) 

Monissa yrityksissä turvallisuusratkaisut koetaan edelleen vain pakollisena pa-

hana, vaikka ne pitäisi nähdä velvollisuuden sijaan mahdollisuutena: turvalli-

suutta edistävien tuotteiden ja palveluiden tavoitteena on tuoda kustannusten 

sijaan säästöjä. (Kupi ym. 2010, 57–60.) Menestyshaluisille yrityksille hävikin 

syiden selvittäminen ja hävikintorjunnan kehittäminen on tärkeä keino kannatta-

vuuden parantamiseksi (Beck 2008, 37). Esimerkiksi Kajalon ja Lindblomin 

(2010, 96–97) tutkimuksen mukaan turvallisuusratkaisuihin panostaneet ostos-
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keskukset ovat kilpailijoitaan kannattavampia ja menestyvät kokonaisuudes-

saan paremmin. 

Santosen (2014, 23–24) mukaan hävikintorjuntaan käytettävät teknologiat ovat 

parantuneet ja ne ovat aiempaa edullisempia. Järvisen ja Uuspellon (2009, 55–

57) mukaan aukotonta myymälävarkauksien vastaista järjestelmää ei kuiten-

kaan ole, sillä myös varkaat kehittävät uusia keinoja järjestelmien ohittamiseen. 

Heidän tutkimuksensa mukaan vähittäiskaupat toivovat erityisesti nykyistä te-

hokkaampia tuotesuojausjärjestelmiä pääosin ammattivarkaiden osaamisen 

kehittymisen vuoksi. 

4.5 Elektroninen tuotesuojaus 

Elektronisella tuotesuojauksella tarkoitetaan vähittäiskaupassa myytävien tuot-

teiden suojaamista myymälävarkauksilta varashälytinjärjestelmien avulla. Perin-

teisesti tämä tarkoittaa myytäviin tuotteisiin kiinnitettäviä hälytinelementtejä se-

kä kassojen tai liikkeen uloskäynnin yhteyteen asennettuja tuotesuojaportteja. 

Hälyttimellä varustetun tuotteen kuljettaminen tuotesuojaportin läpi aiheuttaa 

hälytyksen. Hälytyksen tavoitteena on kiinnittää henkilökunnan huomio varkaa-

seen, jolloin tekijän kiinnijäämisriski kasvaa. Elektronisen tuotesuojauksen ensi-

sijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä ulkoista varkaushävikkiä kasvattamalla 

kiinnijäämisestä aiheutuvaa pelotetta. (Koskinen & Lalla 2002, 38; Hayes 2007, 

59; Beck 2008, 24.) 

Elektronista tuotesuojausta on käytetty vähittäiskaupassa 1970-luvulta saakka. 

Teknologia on kehittynyt ja elektronisen tuotesuojaukseen käytettäviä hälytin-

laitteita on nykyään runsaasti erilaisia. Hälyttimiä on pääsääntöisesti kahden 

tyyppisiä: pakkauksiin tai hintalappuihin sijoitettavia huomaamattomia tarrahä-

lyttimiä sekä esimerkiksi tekstiileihin ja elektroniikkaan kiinnitettäviä, helposti 

havaittavia kovahälyttimiä. Osa hälytinlaitteista on suunniteltu erityisesti tiettyjen 

tuoteryhmien suojaamiseen ja joidenkin laitteiden ominaisuuksiin saattaa kuulua 

esimerkiksi myytävän tuotteen lopullinen vahingoittaminen, jos hälytinlaitetta 

yritetään poistaa virheellisesti. (Koskinen & Lalla 2002, 38–39; Beck 2008, 24).  
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The Smart Cube -yrityksen (2014, 21) mukaan elektronisen tuotesuojauksen 

välineet ovat tehokkain keino tuotteiden suojaamiseen varkausrikoksilta. Elekt-

ronisen tuotesuojauksen lisäksi suosittuja menetelmiä ovat tuotteiden sijoittami-

nen lukittavien laatikoiden sisään sekä tuotteiden pitäminen esillä lukitussa 

kaapissa tai vaijereiden avulla paikalleen lukittuna. Koskisen ja Lallan (2002, 

38–39) mukaan elektronisen tuotesuojauksen tärkein etu on järjestelmien asia-

kasystävällisyys. 

4.5.1 Elektronisen tuotesuojauksen merkitys 

Elektroninen tuotesuojaus mahdollistaa myytävien tuotteiden vapaamman esil-

lepanon vähittäiskaupassa. Tuotteiden asettaminen helposti asiakkaiden saata-

ville saattaa kasvattaa myyntiä, sillä kynnys tuotteiden keräämiseen kaupassa 

helpottuu. (Beck 2008, 24–25.) Tuotteiden pitäminen lukittavissa lasivitriineissä 

ehkäisee tehokkaasti myymälävarkauksia, mutta vaikeuttaa rehellisten asiak-

kaiden asiointia jopa siinä määrin, että myynti saattaa kärsiä syntymättömien 

kauppojen vuoksi. (Järvinen & Uuspelto 2009, 55–56.) Lisäksi elektroninen tuo-

tesuojaus vähentää suojattujen tuotteiden tahatonta loppumista varastosta, jol-

loin todennäköisyys myynnin menettämiseen tuotteen yllättävän loppumisen 

takia on pieni. Elektronisesti suojattujen tuotteiden osalta myynnin kasvun mit-

taamisessa on pyrittävä huomioimaan hävikin vastaisen teknologian positiivinen 

vaikutus. (Beck 2008, 24–25.) 

Elektronisen tuotesuojauksen järjestelmissä käytetään useita erilaisia teknolo-

gioita, jotka ovat toimintaperiaatteiltaan hyvin samanlaisia. Tyypillisesti käytössä 

on järjestelmiä, jotka perustuvat radiotaajuusteknologiaan, elektromagneetteihin 

tai akustomagneetteihin. (Koskinen & Lalla 2002, 38; Sensormatic 2009, 5–9.) 

Elektronisen tuotesuojauksen järjestelmät ovat Hayesin (2007, 61) mukaan 

pääosin tehokkaita, mutta teknologia vaatii toimiakseen aktiivisen henkilökun-

nan. Järjestelmien tehokkuus heikkenee ajan mittaan, jos liikkeen henkilökunta 

ei reagoi niiden aiheuttamiin hälytyksiin riittävällä vakavuudella tai jättää hälytin-

laitteita kiinnittämättä hävikkialttiisiin tuotteisiin. 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Artturi Leino 

4.5.2 Elektronisen tuotesuojauksen ongelmia 

Epäluotettava teknologia on järjestelmien toiminnan kannalta ongelmallista. Vir-

heelliset hälytykset ovat mahdollisia ja tuotteiden kuljettaminen tuotesuojaportin 

läpi hälytystä aiheuttamatta on mahdollista. Tuotesuojaportin tehtävä on havaita 

tuotteeseen kiinnitetty hälytin, mutta erilaisten häiriöiden vuoksi tämä ei aina 

onnistu. Jotkin tuotteen tai pakkauksen materiaalit, kuten metallit ja nesteet, 

saattavat häiritä tuotesuojausjärjestelmien toimintaa. Myös tuotesuojaporttien 

läheisyydessä olevat sähkölaitteet ja metalliesineet voivat häiritä järjestelmiä. 

(Sensormatic 2009, 3.) 

Elektronisen tuotesuojauksen tehokkuudesta hävikin vähentäjänä on Beckin 

(2008) mukaan kiistelty paljon. Eurooppalaisille ja Pohjoisamerikkalaisille vähit-

täiskaupoille teetetyssä kyselyssä lähes kolmannes vastaajista koki, ettei elekt-

roninen tuotesuojaus enää vastannut sille alunperin asetettuja odotuksia. Nämä 

vastaajat kokivat tuotesuojausteknologian olevan huono investointi sen heikon 

toiminnan ja tehottomuuden vuoksi. (Beck 2008, 61.) Erityisesti ammattivarkaat 

kykenevät hyödyntämään järjestelmien heikkouksia tehokkaasti (Koskinen & 

Lalla 2002, 38–39). Ammattimaiset myymälävarkaat kiertävät järjestelmiä esi-

merkiksi vahingoittamalla hälyttimiä, irrottamalla niitä magneetin avulla, piilotta-

malla hälytetyt tuotteet foliolla vuorattuun laukkuun tai nostamalla hälytetyt tuot-

teet uloskäynnin yhteydessä olevan tuotesuojaportin ylitse. (Finklea 2012, 5–6.) 

Järvinen ja Uuspelto (2009, 55–56) ovat saaneet samanlaisia tuloksia elektroni-

sen tuotesuojauksen toimivuudesta. Heidän tutkimuksensa mukaan hälytysjär-

jestelmät eivät ole liikkeiden henkilökunnan mielestä aina tarpeeksi luotettavia. 

He viittaavat myös Pretiouksen (1995) tutkimukseen, jonka mukaan tuotteisiin 

kiinnitettävien hälyttimien toimivuus epäilyttää vähittäiskaupan liikkeiden johta-

jia. Tutkimuksessa heikkoutena pidettiin hälyttimien ohittamisen helppoutta. 

Järvisen ja Uuspellon (2009, 57) tutkimuksen mukaan vähittäiskaupat toivovat 

nykyistä tehokkaampia tuotesuojausjärjestelmiä, lähinnä ammattivarkaiden me-

netelmien kehittymisen vuoksi. Myymälävarkauksien ammattimaistuessa turval-
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lisuutta edistävien järjestelmien merkitys korostuu entisestään (Järvinen & Ju-

vonen 2010, 47). 

Opinnäytetyön toimeksiantajan näkemys on, että elektronisen tuotesuojauksen 

laitteiden ja järjestelmien kehitys on jäänyt kauas toivotulta tasolta. Näin on 

käynyt siitä huolimatta, että vähittäiskaupan yritykset haluaisivat käyttöönsä ny-

kyistä tehokkaampia keinoja varkaushävikin torjumiseksi, ja nykyteknologia 

mahdollistaisi edistyneempien ratkaisujen kehittämisen. Useat suuret hävikintor-

junnan laitteita valmistavat yritykset ovat vuosia hioneet varashälytinjärjestelmi-

en ominaisuuksia ja kehittäneet paljon erilaisia hälytinlaitteita. Siitä huolimatta 

alan kannalta erittäin merkittäviä ja edistyksellisiä tuotteita ei ole onnistuttu ke-

hittämään tai ainakaan sellaisia ei ole lanseerattu markkinoille. Mielestäni ala on 

tottunut luottamaan liikaa perinteisiin ratkaisuihin. 

Elektronisen tuotesuojauksen laitteet ovat kehittyneet hitaasti siihen nähden, 

millaisia mahdollisuuksia nykyteknologian kehittyminen on tarjonnut. Uskon, 

että hidas kehitys selittyy osittain markkinoilla toimivista yrityksistä ja niiden ha-

luttomuudesta muuttaa alan toimintaa. Markkinoilla toimii vain muutamia suuria 

yrityksiä, kuten Checkpoint Systems ja Tyco Retail Solutions, jotka molemmat 

ilmoittavat olevansa alan markkinajohtajia (Checkpoint Systems, Inc. 2015; Ty-

co Retail Solutions 2015). Markkinajohtajien ei välttämättä ole järkevää panos-

taa alaa mullistavaan tuotekehitykseen, sillä niiden liiketoiminta on jo menestyk-

sekästä. Jos alan suuret toimijat kehittäisivät uusia edistyksellisiä hävikintorjun-

nan järjestelmiä, perinteisten järjestelmien suosio saattaisi heikentyä ja uusien 

järjestelmien käyttöönotto toisi näille yrityksille lisää kustannuksia ja veisi paljon 

resursseja. 
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5 VÄHITTÄISKAUPAN HENKILÖKUNNAN 

NÄKEMYKSIÄ MYYMÄLÄVARKAUKSISTA JA NIIDEN 

TORJUNNASTA 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaupan alan ammattilaisten näkemyksiä 

hävikintorjunnan haasteista sekä hävikintorjuntaan käytettävien järjestelmien 

ongelmista. Tutkimus oli metodiltaan kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin haastatte-

lemalla vähittäiskaupassa työskenteleviä henkilöitä. Haastatteluaineiston avulla 

pyrittiin ensisijaisesti hankkimaan syventävää ja yksityiskohtaista tietoa vähit-

täiskaupassa työskentelevien henkilöiden kokemuksista ja mielipiteistä. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Teema-

haastattelulle on tyypillistä, että haastattelun aihe on etukäteen määritelty, mut-

ta tarkka kysymysten asettelu ja esittämisjärjestys voivat vaihdella tilanteen mu-

kaan. Haastattelussa käsitellään keskeisiä teemoja kysymysten ja jatkokysy-

mysten kautta. Keskeistä on, että haastateltava tulkitsee asioita omalta näkö-

kannaltaan ja haastattelu etenee vuorovaikutuksen kautta ilman ennalta mää-

rättyä rakennetta tai vastausvaihtoehtoja. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48; Hirs-

järvi ym. 2004, 197.) Teemahaastattelun avulla voidaan hankkia yksityiskohtais-

ta aineistoa luottamuksellisten ja arkojen aiheiden tutkimiseen (Haasio & Savo-

lainen 2004, 161). 

Haastattelu mahdollistaa monipuolisen vuorovaikutuksen haastattelijan ja haas-

tateltavan välille, jolloin tiedonhankintaa voidaan suunnata ja täsmentää haas-

tattelun kuluessa. Haastattelujen avulla voidaan tutkia entuudestaan vain vähän 

tunnettua aihetta, sillä laadullisen tutkimuksen aineisto on sisällöltään yksityis-

kohtaisempi ja monitahoisempi, kuin kvantitatiivisin menetelmin kerätty aineisto. 

Haastateltavalla on mahdollisuus tuoda omia näkemyksiään vapaasti esiin ja 

tutkija kykenee tarvittaessa täsmentämään kysymyksiään. (Hirsjärvi & Hurme 

2009, 34–36.) Keskustelua ohjattiin tarvittaessa haastattelulomakkeen kysy-
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mysten avulla, mutta haastateltavilla oli mahdollisuus tuoda näkemyksiään va-

paasti esiin myös kysymysten aiheiden ulkopuolelta. Haastatteluissa käytetty 

runko teemoineen ja kysymyksineen on liitteenä. 

Haastattelun teemat muodostuivat tietopohjan perusteella havaituista vähittäis-

kaupan hävikinhallinnan ongelmista, minkä lisäksi niissä huomioitiin toimeksian-

tajan asettamat tavoitteet. Pääteemoja olivat rikollinen hävikki, myymälävarka-

uksien torjunta ja varashälytinjärjestelmät. Muita käsiteltyjä teemoja olivat hä-

vikki yleisesti, hävikin seuranta sekä myymälävarkauksiin liittyvä kommunikaa-

tio. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja aineiston hankinta 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Varsinais-Suomessa vähittäiskau-

pan alalla työskenteleviä henkilöitä, jotka toimivat myymälöissä esimiesase-

massa. Haastateltavaksi valittiin henkilöitä, joiden ammattitaidon ja kokemuksen 

uskottiin tuovan tutkimuksen kannalta arvokasta, monipuolista ja ajankohtaista 

tietoa. Tärkeää oli, että haastateltavat toimivat liikkeessä vastuullisessa ase-

massa, heidän työnkuvaansa kuului jokapäiväinen toiminta kaupan asiakasra-

japinnassa ja heillä oli vaikutusvaltaa yritysten päätöksenteossa. Haastatelta-

viksi pyrittiin valitsemaan myymäläpäälliköitä ja kauppiaita, koska kyseisissä 

tehtävissä toimivien henkilöiden näkemykset ja kokemus vähittäiskaupan tehtä-

vistä ovat usein muita kaupan työntekijöitä monipuolisempia ja laaja-alaisempia. 

Lisäksi tällaisessa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus vaikuttaa yri-

tysten päätöksentekoprosesseihin ja heidän mielipiteensä ovat yrityksille merki-

tyksellisiä. 

Myymäläpäälliköiden ja kauppiaiden koettiin olevan ajantasaisen ja laaja-

alaisen ammattitaitonsa sekä päivittäisen liikkeessä työskentelyn ansiosta paras 

haastattelujen kohderyhmä. Haastateltavien valinta perustui osittain myös Jär-

visen ja Uuspellon (2009, 66–67) tutkimukseen, jonka mukaan esimiesten tie-

toisuus kaupan turvallisuudesta ja riskeistä on selvästi muuta henkilökuntaa 

parempi. Oli perusteltua valita haastateltavaksi kaupan alan asiakasrajapinnas-
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sa työskenteleviä kokeneita henkilöitä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman 

todenmukaisia ja näkemykset monipuolisia. Haastateltujen henkilöiden työko-

kemus kaupan alalla vaihteli alle 10 vuodesta 35 vuoteen. Keskimäärin haasta-

telluilla henkilöillä oli kaupan alan kokemusta 18 vuotta. 

Haastattelujen kohteiksi pyrittiin valitsemaan toimeksiantajan kannalta merkityk-

sellisiä yrityksiä, ensisijaisesti sellaisia, jotka parhaiten sopivat toimeksiantajan 

kohderyhmään. Tällaisia yrityksiä ovat suuret vähittäiskaupan ketjut, joiden 

konsepti perustuu pääosin itsepalveluun ja joiden tuotevalikoimaan kuuluu ar-

vokkaita tuotteita. Haastateltaviksi valittiin vain sellaisia yrityksiä, jotka käyttävät 

hävikintorjuntaan elektronisen tuotesuojauksen laitteita. Haastattelukohteiden 

tuotevalikoimiin kuuluivat muun muassa muoti, elektroniikka, vapaa-ajan tuot-

teet ja urheiluvälineet. Näiden tuoteryhmien suojaaminen myymälävarkauksilta 

elektronisen tuotesuojauksen laitteilla on hyvin yleistä (The Smart Cube 2014, 

21). Haastatellut henkilöt työskentelivät erikoiskaupoissa ja tavarataloissa, sen 

sijaan päivittäistavarakaupan yrityksiä ei haastateltu niiden tuotevalikoimien 

vuoksi. 

Haastatteluun valitut yritykset olivat liikkeiden pinta-alassa mitattuna erikokoisia. 

Osa erikoiskauppojen liikkeistä oli pienikokoisia ja näiden yritysten konsepti pe-

rustuikin muita enemmän aktiiviseen asiakaspalveluun. Haastattelemalla eri 

kokoisissa myymälöissä työskenteleviä henkilöitä haluttiin selvittää, onko liik-

keen koolla ja palvelutasolla merkittävää vaikutusta hävikkiongelman suuruu-

teen ja myymälävarkauksien ilmenemismuotoihin. Järvisen ja Uuspellon (2009, 

44) mukaan varkauksia tehdään pienissä liikkeissä vähemmän kuin suurissa. 

Haastattelut toteutettiin Varsinais-Suomessa kahdessa erilaisessa ympäristös-

sä: Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa sekä Turun ydinkeskustan alueella 

Kauppakeskus Hansassa ja sen lähiympäristössä. Molemmat kohteet ovat Tu-

run alueen merkittävimpiä kaupallisia keskittymiä, mutta ne eroavat toisistaan 

erityisesti sijaintinsa sekä asiakaskuntansa ja asiakasmääriensä perusteella. 

Kauppakeskus Mylly (jatkossa myös Mylly) sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien 

varrella Raisiossa, noin 10 kilometrin päässä Turun keskustasta. Pääasialliseksi 
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asiakaskunnaksi monet Myllyssä haastatellut henkilöt kokivat autolla liikkuvat 

lapsiperheet. Myllyssä toimii noin sata yritystä, sen kokonaismyynti vuonna 

2012 oli 183 miljoonaa euroa ja asiakasmäärä noin 4,5 miljoonaa henkilöä 

(Kauppakeskus Mylly 2013). 

Kauppakeskus Hansassa (jatkossa myös Hansa) haastateltujen henkilöiden 

mukaan Turun keskustan liikkeiden asiakaskunta on huomattavasti Myllyä mo-

nipuolisempi ja keskustan liikkeet mielletään usein nuorison ajanviettopaikoiksi. 

Turun keskustan alueella liikkuu päivittäin paljon erilaisia ihmisiä, mikä näkyy 

myös liikkeiden asiakaskunnassa. Pelkästään Kauppakeskus Hansassa sijait-

sevien liikkeiden kokonaismyynti vuonna 2014 oli 237 miljoonaa euroa ja koko-

naiskävijämäärä lähes 13 miljoonaa asiakasta (Kauppakeskus Hansa 2015). 

Vaikka tutkimuksen aineisto kerättiin vain Turun seudulla, voidaan tutkimuksen 

tuloksia hyödyntää alueellisista eroista riippumatta. Tulokset eivät ole sidonnai-

sia maantieteellisiin tekijöihin. Myymälävarkauksista aiheutuvat ongelmat kos-

kettavat lähes kaikkia vähittäiskaupan yrityksiä Suomessa ja myös maailman-

laajuisesti. 

Tutkimusaineisto olisi voitu kerätä myös haastattelemalla myymälätason esi-

miesten sijaan kaupan muita työntekijöitä, kuten myyjiä ja asiakaspalvelijoita. 

Kyseisissä tehtävissä työskennellään päivittäin kaupan asiakasrajapinnassa ja 

tällaiset työntekijät ovat jatkuvasti tekemisissä hävikin kanssa. Työntekijät ovat 

kuitenkin usein esimiehiään huonommin perillä yrityksen toiminnasta ja hävik-

kiongelmasta laajassa mittakaavassa, vaikka tuntevatkin päivittäisen toiminnan 

hyvin. Tästä syystä kaupan muun henkilökunnan haastattelemisen ei katsottu 

olevan tutkimuksen kannalta hyödyllistä. 

Vähittäiskaupan yritysten ylemmät esimiehet ja asiantuntijat, kuten turvallisuus-

päälliköt, olisivat olleet kiinnostava, mutta myös haasteellinen haastattelukohde. 

Ongelmalliseksi koettiin, että vaikka henkilö olisi työskennellyt yrityksessä pit-

kään esimerkiksi talouteen tai turvallisuuteen liittyvissä asiantuntija- tai esimies-

tehtävissä, saattaa näiden henkilöiden käsitys liikkeiden päivittäisestä toimin-

nasta ja varkausongelmasta poiketa merkittävästi myymälätasolla työskentele-
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vien henkilöiden näkemyksistä. Yksittäisen liikkeen esimiehellä on todenmukai-

sempi ja ajantasaisempi käsitys oman myymälänsä päivittäisestä toiminnasta ja 

kokonaiskuvasta, kun taas turvallisuuspäällikkö tarkastelee aihetta omasta nä-

kökulmastaan. Lisäksi kaupan alan turvallisuusammattilaisia on haastateltu 

myymälävarkauksien osalta jo aiemmin muun muassa Sjöroosin ja Tapanin 

(2011) myymälävarkauksia käsittelevässä opinnäytetyössä. 

Turvallisuusasiantuntijoiden ja ylempien esimiesten haastattelemisessa hyvää 

olisi varmasti ollut, että tällaisten henkilöiden osaaminen laajassa mittakaavas-

sa on korkealla tasolla. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin kerä-

tä toimeksiantajan todellisten loppuasiakkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä ai-

heesta, joten oli perusteltua haastatella liikkeessä päivittäin työskenteleviä hen-

kilöitä. Esimerkiksi yrityksen turvallisuuspäällikön näkemys varkausongelmasta 

voi olla hyvin erilainen kuin myymälän esimiehen näkemys, jolloin myymälä-

päälliköiden ja kauppiaidenvalinta haastattelujen kohteeksi oli selkeästi perus-

teltavissa. 

Yksi vaihtoehto olisi ollut haastatella vartiointiliikkeiden työntekijöitä. Tämä koet-

tiin kuitenkin vartijoiden ammattitaidosta huolimatta ongelmallisena, sillä varti-

joiden työnkuvan vuoksi he ovat jatkuvasti tekemisissä häiriötä aiheuttavien 

asiakkaiden ja turvallisuusriskien kanssa. Tästä johtuen heidän käsityksensä 

yksittäisen liikkeen henkilökunnan päivittäisestä toiminnasta ja varkausongel-

man laajuudesta yksittäisen liikkeen osalta olisi voinut olla epärealistinen. 

Ongelman käsittelylle olisi voitu tavoitella täysin erilaista näkökulmaa haastatte-

lemalla myös myymälävarkaita. Ongelmana oli kuitenkin aineiston hankinnan 

oletettu haasteellisuus, sillä myymälävarkaiden tavoittaminen haastattelua var-

ten saattaa olla hankalaa (ks. Huuhtanen 2009. Kameravalvonnan rikostorjun-

nalliset vaikutukset liikkeenjohdon ja rikollisten näkökulmista). Haastattelemalla 

myymälävarkaita olisi ollut mahdollista saada heidän toiminnastaan tarkkaa tie-

toa, mutta tämän tutkimuksen osalta tärkeintä oli selvittää kaupan alan toimijoi-

den näkemyksiä varkaiden toiminnasta. 
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Tutkimusaineisto kerättiin 12 teemahaastattelun avulla. Haastattelut toteutettiin 

24.2.2015 - 26.3.2015 välisenä aikana. Haastatteluajat käytiin sopimassa etukä-

teen jokaisen haastateltavan kanssa henkilökohtaisesti. Vain harvoja tavoiteltu-

ja henkilöitä ei onnistuttu tavoittamaan lainkaan, ja vain muutama joutui vas-

taamaan haastattelupyyntöön kielteisesti kiireeseen vedoten. Haastattelut suori-

tettiin yritysten tiloissa siten, että ympäristö oli rauhallinen eikä haastateltavan 

tarvinnut haastattelun aikana osallistua liikkeen asiakaspalveluun tai muihin työ-

tehtäviin.  

Haastattelut nauhoitettiin ja niiden kesto vaihteli 15 minuutista 35 minuuttiin. 

Keskimäärin haastattelut kestivät 23 minuuttia. Nauhoitettuja haastatteluja kertyi 

lopulta lähes 5 tuntia. Haastattelut litteroitiin tutkimusaineiston analysoinnin ja 

havainnonteon selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi. Litteroinnin tarkkuus sovel-

lettiin vastaamaan tutkimuksen tarkoitusta. Puhe litteroitiin sanatarkasti puhe-

kieltä noudattaen, mutta tarpeen mukaan puhekielisiä sanamuotoja muotoiltiin 

selkeämmin ymmärrettävään muotoon. Lisäksi osa täytesanoista jätettiin pois. 

Huomattavasti erottuvat, merkittäväksi koetut tunneilmaisut kirjattiin ylös, mutta 

taukoja tai niiden pituuksia ei huomioitu.  

Haastattelut poikkesivat sisällöllisesti jossain määrin toisistaan. Joissain haas-

tatteluissa teemat käsiteltiin yksityiskohtaisesti, toisissa taas huomattavasti pin-

nallisemmin ja tiettyjä aiheita selkeästi painottaen. Aineiston saturaation odotet-

tiin tapahtuvan noin 10 haastattelun kohdalla. Todellisuudessa vastausten sa-

mankaltaisuus oli osittain havaittavissa jo viidennen haastattelun kohdalla. Kah-

deksan haastattelun jälkeen saturaatio oli selkeää, vaikka yksittäiset esimerkit 

ja tarinat olivat toisistaan poikkeavia. 
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5.3 Tutkimustulokset 

5.3.1 Varkaushävikki vähittäiskaupan ongelmana 

Varkaushävikki koettiin ongelmaksi kaikissa haastattelujen kohteena olleissa 

myymälöissä. Sen määrä, ilmenemistapa sekä taloudellinen merkitys kuitenkin 

vaihtelevat monen tekijän perusteella, kuten liikkeen sijainnin, liiketilan koon, 

myyntiartikkeleiden hintatason, asiakaspalvelukonseptin ja asiakaskunnan pe-

rusteella. 

Osa haastatelluista piti hävikin aiheuttamaa ongelmaa vähäisenä, osa taas hy-

vin suurena ja päivittäistä toimintaa merkittävästi häiritsevänä. Kauppakeskus 

Myllyn ja Hansan välillä oli havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia. Myllyssä 

haastatellut henkilöt pitivät ongelmaa huomattavasti vähäisempänä kuin Turun 

keskustan liikkeissä haastatellut henkilöt. Osa haastatelluista oli työskennellyt 

sekä Myllyssä, että Hansassa, ja heillä oli selkeä käsitys toimipaikkojen eroa-

vaisuuksista. Kohteet eroavat toisistaan erityisesti kävijämäärän ja liikenneyhte-

yksien osalta, mikä vaikuttaa merkittävästi alueiden rauhallisuuteen. Myllyä pi-

detään yleisesti ottaen huomattavasti Hansaa rauhallisempana ja siistimpänä 

ympäristönä. Hansassa asiakkaiden aiheuttamat ongelmatapaukset ovat huo-

mattavasti yleisempiä ja monipuolisempia Myllyä suuremman asiakasmäärän ja 

keskeisen sijainnin vuoksi. 

"Mylly on aika paljon rauhallisempi kun keskusta, täältä puuttuu hörhöt koska 

tänne pitää tulla bussilla tai autolla. Tääl vaikka on tehokkaat vartijat niin se on 

yks tai kaks viikossa, keskustassa se on sitte useampi päivässä." 

Hävikkiongelma koettiin pienimmäksi lähinnä liikkeissä, joissa asiakaspalvelu 

on aktiivista ja liiketila on pieni. Nämä asiat helpottavat henkilökunnan suoritta-

maa omavalvontaa ja jättävät huomattavasti vähemmän sopivia tilaisuuksia 

myymälävarkaille. Suuressa liiketilassa myymälävarkauksien ehkäiseminen 

omavalvonnan avulla on vaikeampaa kuin pienessä liiketilassa, koska henkilö-

kuntaa on harvoin riittävästi paikalla koko tilan tehokkaaseen valvontaan. Erityi-

sen suurena ongelmana hävikki koettiin liikkeissä, joissa henkilökuntaa on pai-
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kalla vähän, liikkeessä on näkyvyyttä rajoittavia esteitä sekä myytävänä on pal-

jon pienikokoisia tuotteita, joihin tuotesuojahälyttimien kiinnittäminen ei ole 

mahdollista tai sellaista ei ole tuotteen vähäisen arvon vuoksi järkevää kiinnit-

tää. Tällaisissa liikkeissä hävikki on määrällisesti suuri, mutta yksittäisten mene-

tettyjen tuotteiden arvo vähäinen. 

"Ongelma on hyvin suuri, eli meillähän lähtee tavaraa ihan hirveesti. Puhutaan 

päivittäin esimerkiks alusvaatteista ja koruista mihin ei saada hälyttimii kiinni. Se 

on sellasta mihin on hirveen vaikee puuttua kun ei voida mennä sovituskoppiin 

seuraamaan. Et se on hirveen harva mitä me saadaan oikeesti kiinni." 

Suuri taloudellinen ongelma muodostuu arvokkaiden tuotteiden varastamisesta. 

Ongelma kohdistuu etenkin erikoiskauppoihin ja tavarataloihin, joissa tuotevali-

koima muuttuu säännöllisesti sesonkien mukaan ja joissa myydään tuotteita, 

joiden brändiarvo on suuri. Arvokkaat brändituotteet ovat haluttuja ja niiden jäl-

leenmyynti sesonkien vaihtuessa on helppoa. Arvokkaiden tuotteiden varkaudet 

ovat haastateltujen mukaan yhä enenevässä määrin ammattimaisten tekijöiden 

tekemiä. Moni haastatelluista henkilöistä koki hyvin turhauttavaksi asiaksi sen, 

että ammattimaiset varkaat kykenevät viemään paljon arvokkaita tuotteita yh-

dellä kertaa nopeasti ja huomaamattomasti. 

"Kun sesonki taittuu ja tulee ensimmäiset muodikkaimmat ja kalleimmat takit, 

silloin niitä varastetaan." 

"Meiän tyyppises erikoisliikkees ne on enemmän niit ammattimaisia joita ei ikinä 

huomaa et ne on liikkeessä edes käyny. Paras havainto on ollu et treeni-

housuista kaheksan paria oli hävinny kerralla. Oli vaan samassa rekissä kahek-

san tyhjää henkaria mut hälyjä ei löytyny mistään." 

Hävikinhallintaan liittyy haastateltavien mukaan paljon erilaisia ongelmia. Suurin 

ongelma on resurssien puute. Monessa yrityksessä henkilökuntaa ei ole paikal-

la samaan aikaan riittävästi, jotta varkaushävikkiä voitaisiin tehokkaasti ehkäistä 

omavalvonnan avulla. Henkilökunnan aika ei muiden työtehtävien lisäksi vält-

tämättä riitä asiakkaiden tehokkaaseen valvontaan. Moni haastateltava totesi, 



41 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Artturi Leino 

että jo yhden työntekijän lisääminen poistaisi valtavasti ongelmia ja tehostaisi 

toimintaa merkittävästi. 

"Tää myymälä on semmonen et tääl ei voi olla silmät joka paikas. Et kyl se 

harmittaa ja ärsyttää tosi paljon mut sil ei vaan voi mitään. Me ei oikeen pystytä 

tekee mitään. Pitäis olla yks ihminen lisää." 

Myymälöiden muoto ja erilaiset näkyvyyttä rajoittavat esteet koettiin myymälä-

varkauksien kannalta ongelmalliseksi. Korkeat hyllyt, liiketilojen rakenteet ja 

myymälöiden kulmat voivat vaikeuttaa asiakkaiden tarkkailua. Erityisesti sovi-

tuskopit aiheuttavat valtavan haasteen hävikinhallinnalle, sillä asiakkaiden seu-

ranta sovituskopeissa on erittäin vaikeaa. 

"Sä pääset tonne verhojen taakse tekee ihan rauhassa. Eli meet sovittaa tuot-

teita, revit hälyttimet irti, pistät tuotteet laukkuun ja kukaan ei arvaa mitään." 

Monen haastatellun henkilön mielestä hävikin todentaminen ja tarkka seuranta 

on haasteellista. Hävikin seurannan tarkkuus vaihtelee yrityskohtaisesti paljon. 

Yhtenäisiä käytäntöjä ei juurikaan ole. Käytännössä ainoa tekijä joka selkeästi 

yhdistää useita liikkeitä hävikin seurannassa on epätäsmällisyys, joka johtuu 

usein resurssien puutteesta. Toisaalta osa haastateltavista kertoi, ettei tarkem-

paa seurantaa ole pidetty tarpeellisena. 

"Toistaseks ei oo ollu kovin tarkkaa seurantaa, tietty siitä vois olla jotain hyötyä 

mut toistaseks ei oo koettu tarpeelliseks." 

Hävikin seurantaa toteutetaan pääosin inventaarioiden avulla. Suurten vuosit-

taisten inventaarien lisäksi useissa yrityksissä tehdään tarvittaessa epäsäännöl-

lisiä, pistokoemaisia inventaareja tiettyihin tuotteisiin tai tuoteryhmiin. 

Osa haastatelluista koki, että yritysten hävikinseuranta on ollut puutteellista, ja 

huomauttivat, että siihen on viimeaikoina alettu keskittyä entistä enemmän ja 

seuranta tulee olemaan jatkossa tiukempaa ja paremmin johdettua. Tutkimusai-

neiston perusteella on havaittavissa, että hävikki koetaan suureksi ongelmaksi 

yrityksissä, joissa hävikin seuranta on heikolla tasolla. Pieneksi ongelma taas 

koetaan yrityksissä, joissa seuranta on tarkkaa ja säänneltyä. 
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"Hävikin seuranta on ollut jossain määrin epätäsmällistä, mutta sitä ollaan nyt 

kehittämässä eteenpäin tiukempaan ja koordinoidumpaan suuntaan." 

Joissain yrityksissä hävikin seuranta on hyvin tarkkaan määriteltyä. Hävikin päi-

vittäiseen seurantaan on selkeät ja yksityiskohtaiset menettelytavat, jotka mah-

dollistavat seurannan yksityiskohtaisesti jopa tuotetasolla. Tällöin esimerkiksi 

liikkeen tiloista löydetyt irronneet hintalaput ja tuotesuojahälyttimet kirjataan ylös 

mahdollisimman tarkkaan ja löytöpaikka merkitään liikkeen pohjapiirrokseen. 

Tämä mahdollistaa ongelmakohtien ja hävikkialttiiden tuotteiden täsmällisen 

seurannan. Irronneen hälyttimen löytyminen liikkeen tiloista ei mahdollista tuo-

tekohtaista seurantaa, sillä on mahdotonta tietää, mistä tuotteesta hälytin on 

irrotettu. Löydettyjen hintalappujen osalta seuranta on huomattavasti helpom-

paa, sillä tuote voidaan tarkistaa kassajärjestelmästä ja varastosaldoa voidaan 

verrata todelliseen liikkeessä olevien tuotteiden määrään, jolloin varaston todel-

linen tilanne voidaan selvittää tarvittaessa nopeastikin. 

"Jos liikkeestä löytyy hintalappuja niin tiedot merkitään ylös, tarkkuus on että 

miesten, naisten, lasten tuote. Merkitään myös kartalle missä hävinnyt tuote on 

havaittu. Seurantakaavaan merkitään päivittäin jos löytyy irrotettuja hintalappuja 

tai hälyttimiä." 

Useissa yrityksissä yrityksen johto suorittaa pistokokeina tarkastuksia, joissa 

mitataan myymälöiden toimintaa muun muassa turvallisuuden ja hävikinhallin-

nan osalta. Tämä koetaan yleisesti ottaen hyödyllisenä ja hävikinhallintaa te-

hokkaasti edistävänä menetelmänä. 

Monien haastateltavien mukaan hävikinseurantaan käytettävät resurssit ovat 

liian vähäiset. Henkilökunnan työtehtävät ja hävikinhallintaan käytettävissä ole-

va työaika eivät aina mahdollista riittävää keskittymistä hävikin seurantaan. Toi-

saalta hävikinhallintaan käytetty työaika on pois henkilökunnan muiden työteh-

tävien suorittamiseen käytössä olevasta työajasta. 

"Tarttis saada tehdä se työ mihin meidät on palkattu. Ollaan myyjiä, pitäis kes-

kittyy asiakkaisiin ja myymiseen. Hävikintorjunta pitäis olla automaattista mikä 
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vie meiltä mahdollisimman vähän resursseja ja sit ydintoimintaan jää enemmän 

aikaa." 

Hävikistä keskustellaan yrityksissä eri tavoin. Valtaosa haastatelluista kertoi, 

että hävikistä keskustelu on pääosin tapauskohtaista ja epävirallista, ja keskus-

telua käydään lähinnä silloin, kun aihe on ajankohtainen. 

"Puhutaan joo mutta ei oo sellasta säännöllistä mikä pitäis tietysti olla." 

Toisissa yrityksissä hävikistä keskustelu on oleellinen osa myymälän sisäistä 

viestintää, ja hävikkiä koskevia teemoja ja lukuja käsitellään säännöllisesti viik-

ko- tai kuukausipalavereissa. Moni haastatelluista nosti esiin, että mikäli hävikis-

tä ei keskustella henkilökunnan kanssa säännöllisesti, saattaa aihe unohtua ja 

henkilökunnalle muodostua mielikuva, että hävikkiä ei ole, eikä sen vähentämi-

seen ei tarvitse käyttää aikaa. 

"Jos ei pitkään aikaan tapahdu mitään niin sit tuudittaudutaan siihen, ettei var-

kaita käy lainkaan. Kyllähän niitä käy, se vaan on fakta." 

5.3.2 Myymälävarkaat ja varkaiden toimintatavat 

Erilaisia myymälävarastyyppejä 

Selkeästi suurin myymälävarkaisiin liittyvä ongelma on mahdollisten tekijöiden 

havaitseminen ja erottaminen muiden asiakkaiden joukosta. Haastateltavien 

mukaan kuka tahansa asiakkaista voi olla mahdollinen myymälävaras, mutta 

ketään ei tule perusteettomasti epäillä. Lähes kaikki haastateltavat kokivat suu-

reksi ongelmaksi, että on lähes mahdotonta havaita, kuka asiakkaista on aikeis-

sa varastaa. 

"Ja et ei oo koiraa karvoihin katsomista, se varas voi olla ihan minkä näkönen 

tahansa. Ketään ei saa kauppaan tullessa epäillä, pitää aina vaan pitää toden-

näköisenä että tuokin voi varastaa." 

Erityisen ongelmallisiksi koettiin ammattimaiset myymälävarkaat. Määrällisesti 

ammattimaisia tekijöitä on varkaista vain pieni osuus, mutta heidän vaikutuk-
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sensa hävikin rahalliseen arvoon on suuri verrattuna satunnaisesti näpisteleviin 

varkaisiin. Lähes kaikki haastatellut kokivat ammattivarkaiden määrän lisäänty-

neen ja toimintatapojen muuttuneen entistä järjestelmällisemmiksi ja röyh-

keämmiksi. Kasvavana ongelmana pidetään ulkomailta maahan tulevia ammat-

timaisia varasjoukkoja, jotka toimivat häikäilemättömästi ja pyrkivät viemään 

paljon arvokkaita tuotteita kerralla. 

"Prosentuaalisesti hirveen moni ei oo suomalaisia. Se on surullist vaikka ei sitä 

haluais myöntää. Toki on perus narkkarit ja ne on sit ihan supisuomalaisii, ne on 

sellasia ketä yleensä tunnistetaan ja tiedetään. Mut paljon on tonne itään päin, 

varsinkin Helsingin liikkeissä on tietyt ulkomaalaiset porukat. Sitä on huomannu 

et se leviää tänne" 

Ammattivarkaiden lisäksi merkittävän ongelman aiheuttavat erityisesti kaupun-

gin keskustassa aikaa viettävät nuorisojoukot. Nuorten tekemät myymälävar-

kaudet ja näpistykset koettiin suureksi ongelmaksi erityisesti vaateliikkeissä, 

joissa myytävät tuotteet ovat edullisia ja kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 

nuoret naiset. Nuorten tekemiä varkauksia perusteltiin puutteellisen kasvatuk-

sen ja määrättyjen nuorisokulttuurien perusteella. Moni haastateltavista uskoi, 

että nuorisojoukossa tärkeää on jännityksen hakeminen ja kavereille näyttämi-

nen. Tuotteiden varastaminen ja varastettujen tuotteiden käyttäminen saattaa 

olla joissain nuorisoporukoissa tärkeä keino saada muiden arvostusta. 

"Kesällä on mimmeillä toppeja mis on selässä reikä mikä on tullu hälyttimestä. 

Ne on niin röyhkeitä, niil ei oo mitään. Tavallaan pistää vihaks ja tavallaan nau-

rattaa et onks tää oikeesti menny tähän. Niil ei oo mitään käsitystä et mikä on 

toisen omaa." 

"Tuntuu et ihmisil on nykyään tärkee osottaa et on kaikkee. Vaikuttaa varmasti 

ehkä nuoremmilla et ei voi olla koulukaverii huonompi, pitää olla merkkilaukut ja 

farkut." 

Päihdeongelmaiset henkilöt eivät aiheuta vähittäiskaupan erikoisliikkeille ja ta-

varataloille kovinkaan merkittävää hävikkiongelmaa, vaikka he saattavatkin ai-

heuttaa yleistä häiriötä. Tällaiset henkilöt ovat lähes poikkeuksetta liikkeiden 
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henkilökunnan sekä vartijoiden tiedossa. Lisäksi päihtyneet henkilöt vetävät 

kaupan henkilökunnan huomion nopeasti itseensä sekavalla käytöksellään, jo-

ten he ovat liikkeissä asioidessaan jatkuvan tarkkailun alla. Tämä jättää vain 

vähän tilaisuuksia varastamiseen, ja varkauden yritysten havaitseminen ja teki-

jöiden välitön kiinniottaminen on helppoa. 

"Joku piripää siel voi yrittää jotain mut ne on yleensä sit niit näkyviä eikä ne iki-

nä onnistu. Yleensä se mikä on hävinny ni on hävinny täysin huomaamattomas-

ti eikä oo sit osannu epäillä tai mitään." 

 

Varkaiden toimintatapoja 

Varkaiden toimintatavoista haastateltavilla oli paljon monipuolisia esimerkkejä. 

Erityisesti ammattimaisten varkaiden käyttämät apuvälineet ja toiminnan röyh-

keys herättivät voimakkaita tunteita. Tällaisten tekijöiden toiminta on tehokasta 

ja huomaamatonta. Apuvälineet, kuten voimakkaat magneetit ja foliolla vuoratut 

kassit, ovat yleisesti käytössä ja käytetyt menetelmät ovat muuttuneet aiempaa 

röyhkeämmiksi ja häikäilemättömimmiksi. 

"Ammattivarkaat on tosi ovelia, et me ei tiedetä, eikä kerta kaikkiaan osata. Ei 

olla saatu heitä kiinni." 

Ammattivarkaiden toiminnalle on tyypillistä, että myymälöille aiheutuva taloudel-

linen menetys voi olla kerralla suuri, koska arvokkaita tuotteita pyritään viemään 

kerralla nopeasti mahdollisimman paljon. Tekijät saattavat käydä etukäteen tu-

tustumassa myymälän tiloihin ja niiden turvallisuustasoon. Lisäksi he kartoitta-

vat varastettavat tuotteet ja niiden sijainnin myymälässä sekä suunnittelevat 

kulkureittinsä ja tarkastavat nopeat poistumistiet myymälästä. Suunnittelukäyn-

nin jälkeen tekijät tulevat uudestaan myymälään, ja vievät sieltä nopeasti ja 

huomaamattomasti etukäteen valitut tuotteet. Vaikka ammattivarkaita on mää-

rällisesti vähän, saattaa yksittäisen varkauden taloudellinen merkitys olla hyvin-

kin suuri, eikä tekijöitä saada koskaan kiinni. 
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"Ammattimeiningis huomaa et koko pino jotain tuotetta on voinu hävitä. Kaikki 

kappaleet jostain tuotteesta hävinny. On varmaan menny myyntiin jonnekki." 

Nuorten myymälävarkaiden toimintamenetelmät aiheuttavat monelle myymälälle 

ikävän ja kiusallisen ongelman. Haastateltavien mukaan yhä nuoremmat syyllis-

tyvät näpistyksiin ja varkauksiin. Nuorten tekijöiden häikäilemätön toiminta tur-

hauttaa monia. Lasten kasvatuksen nykytila sai haastatelluilta ankaraa palautet-

ta. Nuorten tekemät myymälävarkaudet kohdistuvat kuitenkin pääsääntöisesti 

tuotteisiin, joiden arvo on vähäinen. 

"– – siinä tulee niin sellanen höynäytetty olo, et me ollaan täällä ihan sairaan 

kivoja ja asiakkaan kavereita. Ja sit ne tekee sellasta, et ne moikkaa ilosesti ja 

lähtee sovituskoppiin pöllimään kamaa. Ja sit me viel moikataan et kiva ku tulit-

te ja tulkaa uudestaan." 

"Mut edelleen palaan siihen, et kun ne on yhä nuorempii ja nuorempii kun pöllii. 

Niille on ihan yks hailee, ne voi hymyillä mulle päin naamaa et "moimoi" ja sit 

mennä tonne ja irrottaa hälyttimet ja lähtee. Ne on oikeesti hävyttömiä." 

 

Varkaiden välinen viestintä 

Haastateltavat uskovat, että viestit varkaiden välillä välittyvät erittäin tehokkaas-

ti. Tiedon myymälöiden turvallisuustilanteesta uskotaan välittyvän nopeasti var-

kaalta toiselle. Viestintä on aktiivista erityisesti ammattivarkaiden kesken. Myös 

nuorten välillä viestit myymälävarkauksista kulkevat haastateltavien uskomus-

ten mukaan tehokkaasti. 

Onnistuneille myymälävarkauksille haastateltavat antavat varkaiden välisessä 

viestinnässä suuren painoarvon. Varkaiden uskotaan käyttävän hyväksi niitä 

kohteita, joissa varastaminen onnistuu helposti. Tieto helpoista kohteista välittyy 

tehokkaasti varkaiden välillä. Tämä on yksittäiselle myymälälle ja koko yrityksel-

le vaikea ongelma. Yksittäisessä myymälässä varkaustapausten määrä kasvaa, 

mikäli varkaat kertovat toisilleen varastamisen olevan siellä helppoa. 
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"Sit siin on myös se riski et ei mikään liike varmaan haluu sellast mainetta et 

sielt on helppo viedä. Se kiirii kyl sit aika äkkii ja alkaa tulla enemmän porukkaa. 

Et mennään sinne, mä oon pölliny sielt, sielt on helppo viedä." 

Myös epäonnistuneet myymälävarkaudet ja kiinnijäämiset välittyvät nopeasti 

varkaalta toiselle. Haastateltujen mukaan epäonnistuneella varkausyrityksellä 

on varkaiden välisessä viestinnässä vieläkin suurempi painoarvo kuin onnistu-

neilla varkauksilla. Yhden tekijän kiinnijääminen vaikuttaa nopeasti varkausta-

pausten määrään. Varkaat siirtyvät kohteisiin, joissa kiinnijäämisriski on pieni. 

Varkaan kiinnijääminen myymälävarkaudesta edistää yksittäisen myymälän ja 

koko yrityksen turvallisuustasoa ja mainetta tehokkaana myymälävarkauksien 

torjujana. Tämä on yritysten varkaushävikin vähentämisen kannalta hyvin mer-

kittävää ja tärkeä peruste hävikintorjunnan jatkuvaan kehittämiseen. 

"Se viestihän menee salamantien. Aivan heti. Se on ihan huomattu että jos joku 

jää kiinni, niin yleensä tulee semmonen 2-3 viikon tauko. Kokonaan." 

5.3.3 Hävikintorjunnan menetelmät 

Tärkeimmät hävikkiä vähentävät menetelmät ovat henkilökunnan suorittama 

omavalvonta, kameravalvonta sekä tuotesuojahälyttimet. Yksinään menetelmät 

ovat ominaisuuksiltaan puutteellisia, mutta niitä yhdistelemällä on mahdollista 

luoda hävikkiä tehokkaasti ehkäisevä kokonaisuus. 

Omavalvonta on tehokkain tapa ehkäistä hävikin syntymistä. Henkilökunnan 

suorittaman valvonnan teho riippuu kuitenkin ennen kaikkea liiketilan koosta ja 

henkilöstöresursseista. Käytännössä omavalvonta on tehokasta vain pienim-

missä erikoisliikkeissä, joissa yksi työntekijä pystyy samanaikaisesti valvomaan 

kaikkia kyseisessä tilassa olevia asiakkaita. Isoissa liiketiloissa tehokas oma-

valvonta on erittäin vaikeaa, sillä henkilökuntaa on harvoin riittävästi paikalla. 

Kameravalvonta on suosittu menetelmä isompien liiketilojen valvonnan tehos-

tamiseksi. Mielipiteet kameravalvonnan tehokkuudesta kuitenkin vaihtelevat. 

Joissain myymälöissä kameravalvonta auttaa ongelmakohtien valvonnassa, 
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mutta moni haastateltava kertoi kameravalvonnan olevan käytännössä hyödy-

töntä. Ongelmallista on sovituskoppien valvonta sekä varkaiden kiinni saami-

nen. Kameravalvonta mahdollistaa tilanteen tutkimisen varkauden jälkeen, mut-

ta tekijöitä saadaan harvoin jälkikäteen kiinni. Kameravalvonnan ongelmaksi 

koetaan resurssien puute, sillä tapahtumien todentaminen on pääosin hankalaa 

ja aikaa vievää. 

"Kamerat ei auta mitään, koska ei voi kuvata sovituskoppeihin. – – Et kyl ne 

siellä tapahtuu, kameroilla me ei tehdä yhtään mitään." 

Tuotesuojahälyttimet ja hälytinportit olivat aktiivisessa käytössä kaikissa haasta-

telluissa yrityksissä. Varashälytinten uskotaan toimivan riittävänä pelotteena 

tavallisia, rehellisiä asiakkaita kohtaan. Ne vähentävät tehokkaasti hetken mieli-

johteesta varastamista.  

Tuotesuojahälyttimien käyttö myytävien tuotteiden suojaamiseksi on hyvin yleis-

tä. Haastatelluissa yrityksissä tuotteiden hälyttämiskäytännöt ovat varsin yhte-

näiset. Lähes kaikissa yrityksissä hälyttimet kiinnitetään kaikkiin tuotteisiin, joi-

hin hälyttimen kiinnittäminen on mahdollista. Vain kaikkein edullisimmista vo-

lyymimyyntituotteista hälyttimet jätetään pois. Joissakin yrityksissä halvan hinta-

luokan tuotteista vain kaikkein ongelmallisimpiin tuotteisiin kiinnitetään hälytti-

met tuotteet, loput tuotteet jätetään kokonaan ilman hälyttimiä. 

Hälytinten kiinnittäminen myytäviin tuotteisiin kuluttaa yrityksen resursseja. 

Kiinnittämiseen käytettävä työaika, siitä muodostuva kustannus sekä hälyttimien 

hankintaan käytettävät resurssit jakoivat haastatellut henkilöt voimakkaasti kah-

teen ryhmään. Toinen ryhmä piti hälyttimien hankintaa ja niiden kiinnittämistä 

tuotteisiin kalliina toimenpiteenä. Erityisesti hälyttimien kiinnittäminen tuotteisiin 

vie liikaa henkilökunnan työaikaa. Toinen ryhmä taas oli sitä mieltä, että hälyt-

tämiseen käytetty aika ei ole missään nimessä ongelma, koska toimenpide on 

nopea ja yksinkertainen ja maksaa itsensä nopeasti takaisin. 

"Vaikka hälyt maksaa tosi paljon ni on ne nopeesti maksettu takasin jos lähtee 

kallista kamaa. Äkkii se raha on menny sit niihinki." 
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"Isoimmat murheet on että saatais kaikki tuotteet hälytettyä. Hälyjä ja aikaa ei 

oo riittävästi." 

Yrityksillä on käytössä monia erilaisia tuotesuojahälyttimiä. Yleisimpiä ovat pe-

rinteiset magneetilla irrotettavat kovahälyttimet. Lisäksi käytössä on väripatruu-

nalla varustettuja hälyttimiä sekä vaijerilla kiinnitettäviä hälyttimiä, jotka aiheut-

tavat hälytyksen, kun niitä yritetään poistaa tuotteista luvattomasti. Tällaiset vai-

jerilla kiinnitettävät aktiivisesti toimivat hälyttimet ovat ominaisuuksiltaan edis-

tyksellisempiä kuin perinteiset kovahälyttimet tai väripatruunahälyttimet. Tuot-

teeseen kiinnitettävien hälyttimien laatu ja määrä vaihtelevat tuotteen arvon pe-

rusteella. Edullisissa tuotteissa voidaan käyttää yhtä perinteistä kovahälytintä, 

arvokkaimpiin tuotteisiin voidaan kiinnittää useita laadukkaita hälyttimiä, joista 

osa on näkyvillä ja osa pyritty piilottamaan tuotteeseen. 

Väripatruunallisten hälyttimien ja perinteisten kovahälyttimien tehokkuudessa 

haastatellut henkilöt eivät juurikaan havainneet eroa. Väripatruunallisen hälytti-

men ominaisuudet koettiin jopa enemmän haitallisiksi kuin hyödyllisiksi. Mikäli 

myymälävarkaus kyetään estämään hälyttimen väripatruunan avulla, värjäytyy 

tuote myyntikelvottomaksi. Tällöin ei liikkeen kannalta ole juurikaan merkitystä 

onnistuuko varkaus vai ei, koska tuotteesta syntyy joka tapauksessa hävikkiä. 

Edistyksellisiä, vaijerilla kiinnitettäviä hälytinlaitteita käytetään tavarataloissa ja 

erikoisliikkeissä, joiden tuotevalikoimaan kuuluu arvokkaita tuotteita. Tällaisia 

hälyttimiä käytetään yleisesti arvokkaiden tuotteiden suojaamisessa. Edistyksel-

liset hälyttimet toimivat hälytinporteilla perinteisten kovahälytinten tapaan, mutta 

tällaiset hälyttimet aiheuttavat äänekkään hälytyksen myös silloin, kun hälytintä 

yritetään irrottaa tuotteesta luvatta. Tällaisia hälytinlaitteita pidetään niiden omi-

naisuuksien ansiosta perinteisiä hälytinmalleja luotettavimpina, mutta moni 

haastateltava henkilö piti niiden hintoja huomattavan korkeina. 

Tuotesuojahälyttimien ei uskota juurikaan häiritsevän kaupan rehellisiä asiak-

kaita, jos tuote on myymälän tiloissa vapaasti tarkasteltavissa. Kalleimpien tuot-

teiden suojaamiseksi tuotteet voidaan kiinnittää vaijereilla hyllyyn tai muihin ka-

lusteisiin tai ne voidaan asettaa näytille lukittuun tilaan. Osa haastateltavista 
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koki tällaisen toiminnan arvokkaiden tuotteiden kohdalla välttämättömäksi toi-

menpiteeksi, sillä nykyiset hälytinlaitteet eivät ehkäise varkauksia riittävän te-

hokkaasti. Tuotteiden voimakas suojaaminen saattaa kuitenkin olla myynnin 

este tietyille asiakkaille, erityisesti kiireaikoina, kun henkilökuntaa ei ole paikalla 

avaamassa lukituksia ja esittelemässä tuotteita asiakkaalle. Toisaalta osa haas-

tateltavista totesi, että mikäli asiakas on aidosti kiinnostunut ostamaan tuotteen, 

on korkea suojaustaso harvoin este kauppojen syntymiselle. 

 

Järjestelmien ongelmia 

Nykyiset elektronisen tuotesuojauksen laitteet ehkäisevät tehokkaasti tavallisten 

asiakkaiden tekemiä satunnaisia myymälävarkauksia. Laitteet eivät kuitenkaan 

ole riittävän luotettavia torjumaan ammattimaisesti toimivien myymälävarkaiden 

toimia. Ammattivarkaat osaavat ohittaa kaupan käyttämät turvalaitteet helposti 

ja he osaavat käyttää tehokkaasti erilaisia apuvälineitä hyödykseen. 

"Neki on niitä rehellisii ihmisii varten. Kyl niitä löytyy aina sovituskopeista ja 

muualta, et kyl niillä välineitä on mil ne pois saa." 

Tuotesuojahälyttimet toimivat ammattimaisia tekijöitä vastaan ainoastaan hidas-

teena. Haastateltavien mukaan järjestelmien ohittaminen on hyvin helppoa. Hä-

lyttimien irrottaminen tuotteesta onnistuu apuvälineillä nopeasti ja huomaamat-

tomasti. Myymälöiden tiloista löytyy paljon irrotettuja ja rikottuja hälyttimiä. 

Hälyttimien irrottamista ja rikkomista suuremmaksi ongelmaksi koetaan tuo-

tesuojaporttien toimimattomuus. Tuotesuojaporteista huolimatta liikkeiden tilois-

ta on hyvin helppoa viedä tuotteita. Monet haastatelluista kertoivat, miten myy-

mälästä on hävinnyt kerralla paljon tuotteita täysin huomaamatta. Tuotesuoja-

porttien toimintavarmuus on heikolla tasolla ja niiden ohittaminen esimerkiksi 

foliolla vuoratuilla apuvälineillä on helppoa ja tehokasta. 

"Todennäkösesti tavaraa viedään ulos hälytettynä eikä se vaan koskaan porteil-

la hälytä." 
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Tuotesuojaporttien heikon toimintavarmuuden lisäksi ongelmia aiheuttavat nii-

den tekemät virheelliset hälytykset. Virheellisiä hälytyksiä aiheutuu lähinnä sil-

loin, kun asiakas kävelee hälyttimellä varustetun tuotteen kanssa riittävän lähel-

tä tuotesuojaporttia tai portin lähellä on metalliesineitä tai sähkölaitteita. Liik-

keissä, joissa virheelliset hälytykset ovat yleisiä, on joskus havaittavissa asen-

teellinen ongelma hälytyksiä kohtaan. On yleistä, että portin hälyttäessä henki-

lökunta ei suhtaudu hälytykseen riittävällä vakavuudella, vaan hälytystä pide-

tään automaattisesti virheellisenä hälytyksenä. 

"Jos turvaportit säädetään kovin herkäksi, tulee paljon vikahälytyksiä. Jos pyri-

tään päästä vikahälyistä eroon niin sillon portti itsessään ei oo ihan varma. Se 

on se ongelma." 

Sama ongelma on havaittavissa myös liikkeissä, joissa porttien tekniikka ei ai-

heuta virheellisiä hälytyksiä vahingossa, mutta hälytyksiä tapahtuu henkilökun-

nan huolimattomuuden vuoksi usein. Jos henkilökunta unohtaa ostotapahtuman 

yhteydessä irrottaa tuotesuojahälyttimet tuotteesta, aiheuttaa tuotteeseen jäänyt 

laite hälytyksen tuotesuojaporteilla. Henkilökunta tottuu nopeasti siihen, että 

hälytys johtuu tuotteeseen unohtuneesta hälytinlaitteesta. Tämä ongelma oli 

havaittavissa monessa haastatteluissa mukana olleessa yrityksessä. 

"Ensimmäinen ajatus melkeen on et jos portti hälyttää, niin myyjä on vaan unoh-

tanut irrottaa hälyn. Jos joku oikeesti varastaa niin kyl se handlaa ton hälypor-

tin." 

 

Järjestelmien kehittäminen 

Vähittäiskaupassa työskentelevät henkilöt toivovat, että markkinoilla olisi tarjolla 

varkauksia nykyistä luotettavammin ehkäiseviä elektronisen tuotesuojauksen 

laitteita. Valtaosa haastatelluista piti uuden järjestelmän kehittämistä tärkeänä ja 

vähittäiskaupan alalle hyödyllisenä asiana. Laitteiden kehittymisen hidas tahti 

ihmetytti monia kaupan alalla pitkään työskennelleitä henkilöitä.  
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"Sitä me ollaan ihmetelty, että nää samat hälyttimet on ollu siis, no jos mä oon 

ollu 2006 ja sillo on ollu samat hälyttimet. Ja niit on edelleen kaikil ketjuil et ol-

laan monta kertaa mietitty et se on jännä kui pal muuten kaikki kehittyy, mut 

nois ei oo tapahtunu yhtään mitään." 

Tärkein kehitettävä ominaisuus laitteissa on niiden toimivuuden luotettavuus. 

Laitteiden pitäisi olla sellaisia, että ne pystyisivät reagoimaan varkaiden käyttä-

miin apuvälineisiin. Hälyttimen tulisi havaita, kun se asetetaan foliolla vuorat-

tuun laukkuun tai sitä yritetään rikkoa tai irrottaa tuotteesta. Tärkeää olisi myös 

kyetä tehostamaan sovituskoppien valvontaa. 

Haastatellut pitävät ilmeisenä, ettei mikään varkaudenestolaite voi olla täysin 

varma. Varkaiden uskotaan pysyvän aina askeleen edellä teknologian kehitystä. 

Tärkeää kuitenkin olisi, että uudet järjestelmät pysyisivät ominaisuuksiensa an-

siosta mahdollisimman pitkään varkaiden käyttämien menetelmien edellä. 

"Sanotaan et tää on sama ku kaikes, hakkeroinnis ja tietotekniikas ja muussa et 

aina ku joku keksii jonku uuden ni joku muu keksii miten tämä kierretään. Et se 

on ikuinen kilpajuoksu." 

Uuden järjestelmän suurin haaste on kaupalle investoinneista aiheutuvat kus-

tannukset. Hinta on hävikinhallinnan kehittämisessä avaintekijä. Hävikinhallin-

nan kehittämiseen tehtävien investointien tulee olla järkevällä tasolla suhteessa 

saavutettuun hyötyyn. 

"Sen laitteen, jos jotain vois toivoo, et se olis mahdollisimman luotettava. Täysin 

luotettava se ei voi olla mut et olis kustannuksillaan edullinen. Se on aina mer-

kitsevää näis asioissa." 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ulkoinen varkaushävikki on suuri ongelma vähittäiskaupan yrityksille. Ongelman 

suuruus ja merkitys yksittäiselle myymälälle ja yritykselle riippuu kuitenkin 

useista tekijöistä. Varkaushävikin määrään vaikuttaa erityisesti liiketilan koko, 

henkilökunnan määrä ja aktiivisuus, tuotevalikoima ja myytävien tuotteiden hin-

tataso. Varkaushävikki kohdistuu voimakkaasti tiettyihin tuotteisiin. Pienet ja 

edulliset tuotteet kärsivät määrällisesti suuresta hävikistä. Suuri taloudellinen 

menetys muodostuu arvokkaiden tuotteiden varkaushävikistä. 

Ammattimaisesti toimivat varkaat aiheuttavat taloudellisesti merkittävän ongel-

man erityisesti arvokkaiden tuotteiden hävikkinä erikoiskaupoissa ja tavarata-

loissa. Myymälävarkaat ovat yhä useammin ammattimaisia tekijöitä. Tämä ilmiö 

on vahvistunut Suomessa pitkään ja kaupan alalla työskentelevien henkilöiden 

mukaan ongelma kasvaa jatkuvasti. Ammattimaisten myymälävarkaiden toimin-

ta on suunnitelmallista ja yhä useammin järjestäytynyttä rikollisuutta. Tekijät 

toimivat nopeasti ja röyhkeästi ja pyrkivät usein viemään paljon arvokkaita tuot-

teita kerralla. 

Viestin onnistuneista tai epäonnistuneista myymälävarkauksista uskotaan kul-

keutuvan myymälävarkaiden välillä erittäin tehokkaasti. Viestin välittyminen vai-

kuttaa varkaiden toimintaan voimakkaasti, joten varkaille muodostuva käsitys 

yritysten ja myymälöiden hävikintorjunnan tasosta on merkittävä tekijä varkaus-

kohteiden valinnassa. Opinnäytetyön tietoperustassa käsiteltiin varkaiden siir-

tymistä vaikeaksi tiedetyistä varkauskohteista muihin kohteisiin. Tutkimustulos-

ten perusteella tämän ilmiön merkitys on erittäin suuri. 

Mitä tarkemmin hävikkiä seurataan yrityksessä, sitä pienempänä ongelmana se 

tutkimuksen mukaan koetaan. Säännöllinen varkaushävikistä keskusteleminen 

myymälöiden työntekijöiden kesken on tärkeää, jotta henkilökunta kiinnittää 

johdonmukaisesti huomiota mahdollisiin myymälävarkaisiin ja varkaustapausten 

ehkäisemiseen. Tietoperustassa hävikin seurannan ja siitä keskustelemisen 
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merkitystä ei juurikaan korostettu, mutta tutkimuksen tuloksissa näiden tekijöi-

den painoarvo oli merkittävä. 

Työn tietoperustan mukaan varashälyttimet ovat hyvin yleisesti käytössä oleva 

menetelmä myymälävarkauksien torjuntaan, mutta varashälytinjärjestelmät ovat 

ominaisuuksiltaan puutteellisia. Tutkimustulokset tukivat tietoperustassa käsitel-

tyjä ongelmia. Nykyiset myymälävarkauksien torjuntaan käytettävät elektronisen 

tuotesuojauksen laitteet, kuten hälyttimet ja tuotesuojaportit, toimivat riittävänä 

pelotteena tavallisille asiakkaille, jotka saattaisivat varastaa satunnaisesti sopi-

van tilaisuuden koittaessa. Elektronisen tuotesuojauksen laitteet eivät kuiten-

kaan toimi tällä hetkellä riittävän luotettavasti ammattimaisia myymälävarkaita 

vastaan. Ammattimaiset varkaat osaavat tehokkaasti hyödyntää myymälävar-

kauksien torjuntaan käytettävien järjestelmien heikkouksia.  Tuotteisiin kiinnitet-

tävät varashälyttimet ja myymälöiden varashälytinportit eivät estä ammattimai-

sia tekijöitä varastamasta, vaan ne toimivat korkeintaan varkaita hidastavana 

tekijänä. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko vähittäiskaupalla tarvetta kehittää 

nykyistä luotettavampia ja myymälärikollisuutta nykyistä tehokkaammin torjuvia 

elektronisia tuotesuojajärjestelmiä. Tietoperustan ja tutkimustulosten perusteella 

luotettavammin toimivien varashälytinlaitteiden kehittäminen on vähittäiskaupan 

yrityksille ja koko toimialalle tärkeää. Vähittäiskaupassa työskentelevät myymä-

lätason esimiehet toivovat markkinoille tulevan uusia, varkauksia nykyistä luo-

tettavammin ehkäiseviä laitteita. 

Työssä pyrittiin myös selvittämään, miten tuotesuojajärjestelmien ominaisuuksia 

pitäisi kaupan henkilökunnan mielestä kehittää. Tutkimustulosten perusteella 

järjestelmien kehittämisen kannalta oleellisinta on, että uudet laitteet olisivat 

toiminnaltaan mahdollisimman luotettavia ja niiden ominaisuudet pysyisivät 

mahdollisimman pitkään varkaiden osaamista edellä. Laitteiden ominaisuuksien 

kehittämiseen olisi tutkimuksessa voinut syventyä tarkemmin, sillä kaikki kau-

pan henkilökunnan ideat varashälyttimien kehittämiseksi ovat toimeksiantajalle 

hyvin arvokkaita. 
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Vähittäiskaupan yritysten hävikinhallintaan tehtävien investointien osalta yksi 

tärkeimmistä tekijöistä on hävikinhallinnan laitteiden aiheuttama kustannus. Yri-

tyksen on saatava uusista investoinneista riittävän suuri taloudellinen hyöty suh-

teessa investoinnin hintaan. Kustannusten merkitys nousi selkeästi esiin myös 

työn tutkimustuloksissa. Tietoperustasta käy kuitenkin ilmi, että hävikintorjun-

taan käytetyistä investoinneista saatavan hyödyn määrittely on hyvin vaikeaa, 

sillä ehkäistyn varkaushävikin taloudellista arvoa on vaikea laskea. Investointiin 

käytettyjen resurssien ja saadun hyödyn välinen suhde on vaikeasti mitattavis-

sa. 

Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoinen aihe olisi perehtyä yksityiskohtai-

semmin myymälävarkaiden väliseen kommunikaatioon ja sen vaikutukseen var-

kaustapausten määrään. Haastavaa tutkimuksessa olisi varmasti aineiston ke-

rääminen, sillä tällaisen tutkimuksen aineisto olisi kerättävä suoraan myymälä-

varkailta todenmukaisten tulosten saavuttamiseksi. Myös parempi ymmärrys 

varkaiden toimintatavoista olisi vähittäiskaupalle arvokas tieto. Erilaiset varkai-

den käyttämät keinot ja varastamiseen käytettävät apuvälineet ovat hyvin moni-

puolisia. Jos keinoista ja apuvälineistä olisi saatavilla täsmällistä ja ajankohtais-

ta tietoa, olisi kaupan alan yritysten mahdollista kehittää omaa toimintaansa 

rikollisen hävikin torjunnassa nykyistä tehokkaammin. 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Noccela Oy voi hyödyntää työn tuloksia esimer-

kiksi tuotekehityksessään, markkinoinnissaan ja myynnin edistämisessä. Vähit-

täiskaupassa myymälätason esimiehinä työskentelevien henkilöiden kokemuk-

set ja mielipiteet hävikintorjunnasta ja sen ongelmakohdista ovat toimeksianta-

jalle erittäin arvokasta tietoa. Tuloksia voivat hyödyntää myös vähittäiskaupan 

yritykset, jotka pyrkivät parantamaan tulostaan pienentämällä myymälävarkauk-

sista aiheutuvaa taloudellista menetystä. 
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Teemahaastattelurunko 

Taustat 

- nimi, yritys, tehtävä, kokemus yrityksessä, kokemus alalla 
 

Hävikki yleisesti 

- millainen ongelma hävikki on yritykselle 
- miten hävikki näkyy yksittäisen liikkeen arjessa 
- mitkä ovat suurimmat hävikkiin liittyvät ongelmat 
 

Hävikin seuranta 

- miten hävikkiä seurataan yrityksessä 
- käydäänkö hävikkiä säännöllisesti läpi 
- auditoidaanko hävikinhallintaa 
 

Rikollinen hävikki 

- millainen ongelma varkaushävikki on yritykselle 
- minkälaiset varkaat koetaan suurimmaksi ongelmaksi 
- millaisena ongelmana tilaisuuden tullen varastavat koetaan 
- millaisena ongelmana ammattimaiset varkaat koetaan 
 

Myymälävarkauksien torjunta 

- mitä menetelmiä on käytössä myymälävarkauksien ehkäisemiseksi 
- mitä keinoja arvokkaiden tuotteiden suojaamiseen on käytössä 
- mitä asioita myymälävarkauksien ehkäisemiseksi voisi tehdä paremmin 
- mitkä menetelmät ovat tehokkaimpia myymälävarkauksien torjunnassa 
- onko viime aikoina tehty uusia hankintoja  
- mitkä hankinnat ovat olleet onnistuneita, mitkä epäonnistuneita 
 

Varashälyttimet 

- millaisia varashälyttimiä yrityksellä on  käytössä 
- ovatko nykyiset varashälytinjärjestelmät riittävän luotettavia 
- millaisia ongelmia varashälytinten toiminnassa on 
- testataanko tuotesuojaporttien toimivuus säännöllisesti 
- miten varashälyttimien ominaisuuksia pitäisi kehittää 
- olisiko nykyisiä järjestelmiä luotettavammasta järjestelmästä hyötyä 
- olisiko tehokkaampaan järjestelmään kannattavaa investoida 
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Myymälävarkaiden välinen viestintä 

- miten uskot varkaiden kommunikoivan keskenään onnistuneis-
ta/epäonnistuneista varkauksista 
- miten uskot että liikkeen turvallisuusmaine vaikuttaa myymälävarkaiden toi-
mintaan 

 


