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Tämän työn tavoitteena oli selvittää millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita naisyrittäjät 
joutuvat työssään kokemaan. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka vakavia tapahtuneet 
väkivaltatilanteet olivat, kuinka usein niitä tapahtui, millaiset henkilöt niitä aiheuttivat ja 
oliko väkivalta- ja uhkatilanteita mahdollista poistaa tai vähentää. 
 
Tutkimukseen osallistui yhdeksän naisyrittäjää.  Kaikki liikkeet ja toimipaikat sijaitsivat 
Tampereen keskusta-alueella tai sen läheisyydessä. Liikkeissä/toimipaikoissa 
työskenteli yksi tai kaksi naishenkilöä samaan aikaan. Tutkimuksessa käytettiin 
KAURIS- menetelmää (KArtoita Uhkaavat työväkivaltaRISkit), joka muokattiin 
kohdeyrityksille sopivaksi. Tutkimus aloitettiin tekemällä haastettalu. Haastattelussa 
keskusteltiin alustavasti tapahtuneista väkivalta- ja uhkatilanteista.  Tämän jälkeen 
naisyrittäjille jätettiin lomakkeet täytettäväksi, joissa kyseltiin työhön liittyvistä 
väkivaltariskeistä, väkivaltatilanteisiin varautumisesta ja murtosuojauksesta. Lopuksi 
tehtiin toimenpidesuunnitelma. 

Väkivalta- ja uhkatilanteet liittyivät yleensä rahaan, tuotteeseen, palveluun, paikkojen 
rikkomiseen, varastamiseen ja työntekijöihin. Usein näitä tilanteita aiheuttivat 
alkoholisoituneet ja huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt, jotka tarvitsivat rahaa. 
Uhkatilanteita aiheuttivat myös vihaiset asiakkaat, jotka eivät olleet tyytyväisiä 
tuotteeseen tai palveluun. Mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien ja yksinäisten 
henkilöiden vaikutus naisyrittäjiin ja työntekijöihin näkyi henkisenä väkivaltana. 
Useimmat naisyrittäjät eivät olleet saaneet koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteiden 
varalle.  

Kauris- menetelmän avulla naisyrittäjät saivat tietoa toimenpiteistä, joilla 
väkivaltariskejä voidaan pienentää tai poistaa.  Väkivalta- ja uhkatilanteiden 
estämiseksi keskityttiin työpaikan suunnitteluun, teknisiin keinoihin ja toimintatapoihin. 
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ABSTRACT 

Marinka Joki: Occupational violence risks in small businesses 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Automation Engineering 
April 2020 
 

The aim of the present study was to discover the kind of threatening and violent situa-
tions female entrepreneurs have to experience in their work. This research investigated 
the gravity and frequency of those violent situations, the type of people they were 
caused by and whether it was possible to reduce or eliminate violent and threatening 
situations. 

Nine female entrepreneurs participated in the study. All the businesses and premises 
were situated in the centre of Tampere or in its vicinity. One or two women worked in 
the shops/premises at the same time. The used research method was KAURIS (from 
its Finnish acronym KArtoita Uhkaavat työväkivaltaRISkit, meaning Survey the Threat-
ening Occupational Violence Risks) that was adapted to the target businesses. The 
research begun with an interview, in which the threatening and violent situations al-
ready occurred were provisionally discussed. Subsequently, the female entrepreneurs 
were handed out a questionnaire where they were inquired about violence risks at their 
workplace, preparation for violent situations and about protection against burglary. 
Lastly, an action plan was elaborated. 

The threatening and violent situations were often associated with money, products, 
service, staff, damaging the premises and stealing. These circumstances were fre-
quently caused by individuals under the effects of alcohol or drugs who needed money. 
In addition, angry customers who were not satisfied with a product or service originated 
threatening situations. Some female entrepreneurs and workers experienced psycho-
logical violence by mentally ill or lonely individuals. Most female entrepreneurs had not 
received training against threatening and violent situations. 

With aid of KAURIS-method, the female entrepreneurs were informed about the 
measures that can reduce or eliminate violence risks. In order to prevent threatening 
and violent situations we concentrated on workplace planning, technical means and 
policies. 
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1. JOHDANTO 

 
1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Työntekijöiden tai avainhenkilöiden kokemista uhka- ja väkivaltatilanteista ilmoittivat 

useimmin kaupan ja palvelualojen yritykset. Yleisin henkilöstöön liittyvä toteutunut 

riski oli työntekijän uhkailu esimerkiksi palvelutilanteessa. (Keskuskauppakamari & 

Helsingin seudun kauppakamari 2017) Työpaikkahäirintä voi aiheuttaa stressiä, 

pitkäaikaisia sairauslomia ja jopa itsemurhan. Taloudellisesti siitä seuraa tuottavuuden 

lasku, sairauspoissaolojen lisääntyminen, henkilöstön suurempi vaihtuvuus ja 

työkyvyttömyyden vuoksi aikainen jääminen varhaiseläkkeelle. (Euroopan työterveys- 

ja turvallisuusviraston 2011) 

 

Suomessa runsas 110000 (5 %) henkilöä joutuu vuosittain työssään fyysisen väkivallan 

tai uhkailun kohteeksi. (Saarela et al. 2009) Kaupan ala ei ole työturvallisuuskeskuksen 

(2010) mukaan riskiammattiryhmien joukossa, joita ovat terveyden- ja sairaanhoito, 

sosiaaliala sekä vartiointi- ja suojeluala. Kaupan ala on opetusalan kanssa jaetulla 

viidennellä sijalla tarjoilutyön ollessa neljännellä sijalla työpaikkaväkivallan ongelmien 

mittapuulla mitattuna. (Piispa & Hulkko 2010) 

 

Vuonna 2010 työturvallisuuskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan naiset olivat 

kokeneet väkivaltaa kaksi kertaa enemmän työssään kuin miehet. Työväkivalta oli 

yleistä aloilla, joilla työskenteli paljon naisia, kuten sairaanhoitajat, sosiaaliala ja 

vähittäiskauppa. Tulokset kohdistuivat laaja-alaisemmin naistyövoimaan (aineisto 

koostui 21497 Suomessa asuvasta 15-74-vuotiaasta aiemmin työssä olleesta ja 

työllisestä). (Piispa & Hulkko 2010) 

 

Kansallinen yritysuhritutkimus mahdollisti kaupanalan ja teollisuuden kansainväliset 

vertailut väkivaltarikoksista, jotka kohdistuivat henkilöstöön. Euroopasta ainoastaan 

Isosta-Britanniasta, Alankomaista ja Virosta saatiin uusia vertailukelpoisia tutkimuksia. 

Suomessa kaupan alalla häiriöitä ja väkivallantekoja yleensä aiheutti päihtynyt henkilö, 

joista 45 prosenttia vähittäiskaupan toimipaikoista ilmoitti ongelmasta. Edellä 

mainituissa muissa maissa luku oli alle 20 prosenttia. Kauppojen henkilöstöön 

kohdistuneita väkivaltarikoksia ja uhkailua tapahtui saman verran Englannissa ja 

Suomessa ja useammin kuin Virossa, Skotlannissa tai Alankomaissa. 
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Teollisuuslaitosten henkilöstöön Suomessa kohdistui väkivaltarikoksia harvemmin kuin 

vertailumaissa. (Salmi et al. 2011) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja toteutus 
 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita naisyrittäjät 

joutuivat kokemaan työssään. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka vakavia tapahtuneet 

väkivaltatilanteet olivat ja kuinka usein niitä oli tapahtunut. Lisäksi tarkasteltiin mitkä 

asiat vaikuttivat väkivalta- ja uhkatilanteiden syntymiseen ja millaisia turvallisuutta 

edistäviä valvonta- tai hälytyslaitteita ja muita apuvälineitä yrityksissä oli estämään 

mahdolliset väkivalta- ja uhkatilanteet. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös etsimään 

mahdollisia ratkaisuja väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle kohdeyrityksissä. 

 

Tutkimukseen osallistui yhdeksän naisyrittäjää.  Kaikki liikkeet ja toimipaikat sijaitsivat 

Tampereen keskusta-alueella tai sen läheisyydessä. Liikkeissä/toimipaikoissa 

työskenteli yksi tai kaksi naishenkilöä samaan aikaan. Tutkimuksessa käytettiin 

KAURIS- menetelmää (KArtoita Uhkaavat työväkivaltaRISkit), joka muokattiin 

kohdeyrityksille sopivaksi. Tutkimus aloitettiin tekemällä haastettalu kohteessa tai 

puhelimen välityksellä. Haastattelussa keskusteltiin alustavasti tapahtuneista väkivalta- 

ja uhkatilanteista. Tämän jälkeen naisyrittäjille jätettiin lomake täytettäväksi, jossa 

kyseltiin työhön liittyvistä väkivaltariskeistä, väkivaltatilanteisiin varautumisesta ja 

murtosuojauksesta. Lopuksi arviointiin yrittäjien kanssa tapahtuneiden väkivaltariskien 

suuruus ja suunniteltiin toimenpiteitä väkivalta- ja uhkatilanteiden poistamiseksi tai 

pienentämiseksi. Tutkimuksen avulla naisyrittäjät saivat tietoa oman yrityksensä 

turvallisuustasosta ja siitä mitä heidän kannattaisi muuttaa, lisätä tai poistaa 

liikkeestä/toimipaikasta, jotta työpaikalla olisi turvallisempaa työskennellä.  
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2. TEORIA 

 
2.1 Työväkivalta 
 

Työväkivallalla tarkoitetaan Rauramon (2009) mukaan ruumiillista ja henkistä 

väkivaltaa tai sen uhkaa, jonka ihminen kohtaa tai kokee työssään. Väkivalta voi 

aiheutua työyhteisön sisällä tai myös sen ulkopuolella. (Rauramo 2009) 

Työpaikkaväkivalta tarkoittaa tapahtumaa, jossa henkilöä on uhattu, loukattu 

sanallisesti tai pahoinpidelty työhön liittyvissä olosuhteissa. Tapahtuman seurauksena 

vaarantuu työntekijän turvallisuus, terveys ja hyvinvointi joko suoraan tai epäsuorasti. 

Fyysisiin väkivalta- ja uhkatilanteisiin voi liittyä tavaroiden heittelemistä, solvaamista, 

potkimista, puremista, huutamista, tönimistä, raapimista ja liikkumisen estämistä. 

Varkaustilanteen sattuessa tilanne voi kehittyä väkivaltatilanteeksi. Vakavimpiin 

tilanteisiin kuuluvat ryöstöt, ryöstön yritykset ja uhkaileminen huumeruiskulla tai 

aseella. (Saarela et al. 2009)  

 

2.1.1 Fyysinen väkivalta 

 

Fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa esiintyy monissa asiakaspalvelutehtävissä. 

Väkivaltatilanteista voi aiheutua erilaisia fyysisiä vammoja ja jopa hengen menetys. 

 (Pk-yrityksen riskien hallinta 2011) Fyysisen väkivallan muotoja ovat esimerkiksi 

liikkumisen estäminen ja töniminen. Äärimmäisellä fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan 

aseellista päällekarkausta, kuten puukotusta tai ampumista. Väkivallalla voidaan 

fyysisesti uhata esimerkiksi nyrkein- tai pistoaseella, mutta myös sanallisesti, suoraan 

kasvokkain tai puhelimitse. Työntekijää saatetaan uhkailla paitsi hänen itsensä myös 

hänen perheenjäsentensä vahingoittamisella. (Vartia M. 2006, ss.160-161) 

 

Kun väkivallan kohdistaja on ulkoinen henkilö, väkivalta on useimmiten fyysistä 

väkivaltaa tai uhkailua, esimerkiksi aseella uhkaamista ryöstötilanteessa. Palveluun 

liittyvä väkivalta on sekä fyysistä että sanallista. Tällöin potilaat tai asiakkaat voivat 

uhkailla sanallisesti, nyrkein tai käydä työntekijään käsiksi lyöden, potkien, raapien tai 

sylkien. Palveluun liittyvä väkivalta on usein haukkumista, solvaamista ja nimittelyä. 

(Vartia M. 2006, ss.160-164) 

 

Väkivaltatilanteiden syntymiseen ja etenemiseen vaikuttavat useat tekijät. Tilanteiden 

ehkäisyn kannalta on olennaista tieto niistä tekijöistä ja olosuhteista, jotka voivat 

edesauttaa väkivaltaisen tilanteen syntymistä. Työssä pahoinpitelyn kohteeksi 
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joutumisen riskejä on lueteltu taulukossa 1. Useissa työtehtävissä ja ammateissa on 

samanaikaisesti monia väkivallan riskitekijöitä. Esimerkiksi taksinkuljettajat kuljettavat 

ihmisiä, käsittelevät rahaa, työskentelevät yksin ja usein yöllä sekä aikaisin aamulla ja 

lisäksi heillä on liikkuva työpaikka. Kuten myös kioskeissa käsitellään rahaa, 

työskennellään usein illalla ja yksin. Väkivallan riskitilanteita syntyy esimerkiksi 

silloin, kun työntekijä joutuu kieltämään jotakuta tai rajaamaan hänen 

toimintavapauttaan, esimerkiksi kun sosiaalityöntekijä evää tuen saamisen. Kaupoissa, 

kioskeissa ja huoltoasemilla väkivaltatilanteet liittyvät yleensä varkauksiin ja varkaiden 

kiinniottotilanteisiin. Lisäksi rahojen kuljettaminen aiheuttaa riskitilanteita. (Vartia M. 

2006, ss.160-164) 

 

Taulukko 1. Pahoinpitelyn kohteeksi joutumisen riskiä lisääviä tekijöitä. (Vartia M. 

2006, ss. 160-164) 

Yleisön kanssa tekemisissä oleminen 

Rahan käsittely 

Matkustajien kuljetus, tavaroiden tai palveluiden  

jakelu 

Liikkuva työpaikka 

Työskentely henkisesti tasapainottomien 

ihmisten kanssa terveydenhuollossa, 

sosiaalipalveluissa tai vankeinhoidossa 

Työskentely yksin tai kohteessa, joissa 

henkilöstö määrä on pieni 

Työskentely yöllä tai aikaisin aamulla 

alueilla, joilla tehdään paljon rikoksia 

Arvokkaan omaisuuden tai arvokkaiden 

esineiden vartiointi 

Työskentely yhteiskunnallisissa tehtävissä 

 

Työntekijän yksilölliset ominaisuudet, kuten henkilökohtainen soveltuvuus tehtävään 

sekä ammattitaito ja osaaminen liittyvät väkivallan kohteeksi joutumiseen. Myös 

työyhteisön huono ilmapiiri, sisäiset konfliktit ja sosiaalisen tuen puute sekä erilaiset 

työolojen ongelmat saattavat myötävaikuttaa väkivaltatilanteiden syntymiseen ja 

väkivallan kohteeksi joutumiseen. (Vartia M. 2006, ss. 160-164) 

 

Fyysisen väkivallan vaikutukset 

Fyysisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutumisella voi olla monenlaisia fyysisiä ja 

psyykkisiä seurauksia. Äkilliset traumaattiset tapahtumat, kuten ryöstön kohteeksi 

joutuminen, voi aiheuttaa voimakkaita ja pitkäkestoisia psyykkisiä reaktioita. 

Väkivaltatilanteet uhkaavat ihmisen itsemäärämisoikeutta ja hänen sisäistä eheyttään. 

Ihmisen joutuessa väkivallan kohteeksi hän tulee tietoiseksi omasta 

haavoittuvuudestaan ja turvattomuudestaan. Epäluuloisuus ja pelot voivat alkaa hallita 
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väkivallan kohteeksi joutuneen elämää. (Vartia M. 2006, ss. 160-164) Väkivallan 

seurauksena  ei välttämättä aina aiheudu fyysisiä vammoja, mutta vakavan 

uhkatilanteen sattuessa se voi johtaa poissaoloihin ja jopa pysyvään työkyvyttömyyteen. 

(Saarela et al. 2009) Jos työntekijä kokee väkivallan uhkaa työssään, seurauksena voi 

olla jatkuva pelko ja ahdistus. Työ ja työolosuhteet pitää järjestää työssä, jossa on 

ilmeinen väkivallan uhka niin, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään 

mahdollisimman hyvin jo etukäteen. (Pk-yrityksen riskien hallinta 2011) 

 

Myös syyllisyyden tunteet ovat yleisiä väkivaltatilanteen jälkeen. Väkivaltatilanteeseen 

joutunut työntekijä saattaa miettiä, toimiko hän oikein tilanteessa ja olisiko hän voinut 

toimia toisin. Hän voi mahdollisesti kokea, että väkivallan kohteeksi joutuminen oli 

hänen vikansa tai, että se johtui huonosta ammattitaidosta. (Vartia M. 2006, ss. 160-

164) 

 

Fyysinen väkivallan uhka tai sanallinen solvaus saattavat olla seuraamuksiltaan yhtä 

vahingoittavia ja stressaavia kuin fyysinen hyökkäys. Väkivallan kohteeksi joutuminen, 

pelko joutua väkivallan kohteeksi ja koettu väkivallan uhan olemassaolo lisää stressiä, 

laskee henkistä hyvinvointia ja alentaa työtyytyväisyyttä. Uhka väkivallasta koetaan 

myös hyvinvoinnin riskinä. (Vartia M. 2006, ss. 160-164) 

 

2.1.2 Henkinen väkivalta 

 

Henkinen väkivalta ilmenee ihmiselle järjestelmällisenä toistuvana kiusaamisena, 

jatkuvana, kielteisenä käyttäytymisenä ja sortamisena kohteelle, joka kokee itsensä 

puolustuskyvyttömäksi. (Perkka-Jortikka 2007 s. 21) Nummelinin (2008 s.113) mukaan 

henkisellä väkivallalla tarkoitetaan muun muassa kielteisiä eleitä kuten ilmeitä ja 

katseita, puhumattomuutta tai, jos henkilöä ei kuunnella. Myös haukkumista, 

nöyryyttämistä, työnteon vaikeuttamista, seksuaalista häirintää ja uhkailemista. (katso 

Valpas 2011) 

 

Henkinen väkivalta voi olla uhkailua, pelottelua, pilkkaamista, vihjailua, vähättelyä, 

sukupuolista ahdistelua tai syrjintää. (Rauramo 2009) Henkistä väkivaltaa voi olla 

vaikea havaita, koska se riippuu yksilön omista kokemuksista ja tuntemuksista. 

Tällaisissa tapauksissa kaikki ihmiset ovat erilaisia. Toinen voi kokea tapahtuman 

henkisenä väkivaltana kun toiselle tapahtuma tuntuu harmittomalta pilkkaamiselta. 

(Perkka-Jortikka 2007 s. 22) 

 

Asiakaspalvelussa työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus toistensa kanssa ei toimi aina 

normaaliin malliin, koska asiakas voi olla hankala ja vaativa. Henkistä väkivaltaa ei 

välttämättä tarkoita se, kun asiakas käyttäytyy asiattomasti. Henkisen väkivallan 

ominaispiirteisiin liittyy kielteistä kohtelua, toistuvuutta, jatkuvuutta, systemaattisuutta 

ja vallankäyttöä. (Perkka-Jortikka 2007 s. 21) Toistuvasti saman työntekijän kimppuun 
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käyttämällä henkistä väkivaltaa käyttäviä asiakkaita todellisuudessa on harvassa. 

Kuitenkin asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön  on mahdollista kokea henkistä 

väkivaltaa useamman eri asiakkaan osalta, jolloin jatkuvaa kielteistä käytöstä usean eri 

asiakkaan suunnalta kokenut henkilö voi kokea tapahtumat henkisenä väkivaltana. 

(Perkka-Jortikka 2007 ss. 25 - 26) 

 

Kiusaaminen 

Kiusaamisella tarkoitetaan usein tilannetta, jossa joku työpaikalla joutuu kokemaan 

toistuvaa ja pitkään jatkuvaa kielteistä, painostavaa, nöyryyttävää tai vihamielistä 

käyttäytymistä. (Rauramo 2009) Työyhteisössä kiusatun henkilön eristämiseen muusta 

työryhmästä liittyy vaikenemista, kielteistä suhtautumista, eristämistä yhteisöstä tai 

työpanoksen mitätöimistä. Moottorina työpaikkakiusaamiselle voi toimia narsistisesti 

häiriintynyt työtoveri  tai esimies. (Ropponen 2009) 

 

Epäasiallinen kohtelu 

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan työhön sopimatonta, hyvien tapojen vastaista ja 

sitä häiritsevää käytöstä. Se on myös loukkaavaa käytöstä sanoin, asentein ja toimin. 

Sukupuolinen häirintä tai ahdistelu voi olla epäasiallista kohtelua. Sukupuolinen 

häirintä voi ilmetä fyysisesti tai verbaalisena. Epäasiallisena kohteluna tarkoitetaan 

myös muun muassa ilmehtimistä, vihjailua ja elehtimistä. Myös henkilön 

työsuoritukseen liittyvää jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua sekä henkilön 

mustamaalaamista, eristämistä työyhteisöstä tai asiatonta nimittelyä. Kuten myös 

ottamalla pois työsuhdeedut tai niiden antamatta jättäminen, on epäasiallista kohtelua. 

(Rauramo 2009) 

 

Työsyrjintä Rauramon (2009) mukaan on sitä, että työntekijä on joutunut tilanteeseen 

ilman painavaa, hyväksyttävää syytä, jossa hän on epäedullisessa asemassa syrjivän 

syyn vuoksi verrattaessa toisiin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin. 

Työsyrjintään kuuluvia asiattomina vihjailuina liittyviä asioita ovat ikä, sukupuoli, 

sukupuolinen suuntautuminen, ihonväri, vakaumus, mielipide tai terveydentila. 

 

Henkisen väkivallan seuraukset  

Henkistä väkivaltaa on erittäin vaikea havaita ja määrittää yksilön kokemusten osalta. 

Tämän vuoksi sen aiheuttamien oireiden pohjalta tulisi selvittää henkistä väkivaltaa. 

Taulukossa 2 on esitetty Henkisen väkivallan seurauksia yksilölle Perkka-Jortikan 

mukaan. (Perkka-Jortikka 2007 ss. 25 - 26) Häirintä ja epäasiallinen kohtelu saattaa 

aiheuttaa sen kohteena olevalle henkilölle vaarallisia tai haitallisia oireita terveydelle, 

sen ollessa jatkuvaa tai säännöllistä. Häirinnän seurauksia kohteelle voivat olla 

psykosomaattiset ongelmat, ahdistuminen ja sairaudet. Ongelman pitkittyessä 

mahdollisuus selvittää ongelma heikentyy. (Rauramo 2009) 
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Taulukko 2. Henkisen väkivallan seurauksia yksilölle. (Perkka-Jortikka 2007 ss. 25-26) 

Psyykkiset ja somaattiset oireet 

Itseluottamuksen mureneminen  

Hyvinvoinnin ja jaksamisen heikentyminen  

Työn tekemisen vaikeutuminen  

Syrjäytyminen työyhteisöstä tai työelämästä  

Sairastuminen, sairaslomat  

Ennenaikainen eläköityminen  

Itsemurha  

Vaikutukset perheeseen sekä lähipiiriin 
 

Henkiseen väkivaltaan pitäisi aina puuttua. Oli kyseessä asiakkaiden puolelta tapahtuva 

henkinen väkivalta tai organisaation sisäiset ongelmat. Tilanteeseen olisi reagoitava 

nopeasti, koska väkivaltatilanteen jälkeen oireet ovat yleensä vakavia. Nopealla 

reagoinnilla olisi mahdollista minimoida tai estää oireita tai niiden vaikutusta. Henkistä 

väkivaltaa kärsinyt henkilö saa parasta mahdollista tukea ystäviltään, läheisiltään tai 

työtovereiltaan. (Perkka-Jortikka 2007 ss. 27 – 28)  

 

2.2 Väkivalta- ja uhkatilanteisiin vaikuttavat tekijät 

 

Rikoksentekijän suhde liiketoimintaan, jossa uhri on loukkaantunut, voidaan jakaa 

neljään ryhmään. Tekijällä on tarkoitus tehdä rikos, jolla tarkoitetaan, että tekijällä ei 

ole laillista yhteyttä yrityksen tai työntekijöiden kanssa. Yleensä rikos tehdään ennen 

väkivaltaa. Tällaisia tapahtumia ovat ryöstöt, myymälävarkaudet ja oleskelu kielletyllä 

alueella. Toisessa ryhmässä rikoksentekijä on asiakas, jolloin rikoksentekijällä on 

laillinen yhteys liiketoimintaan ja tekijä tulee väkivaltaiseksi liikkeessä/toimipaikassa. 

Tähän ryhmään kuuluvat asiakkaat, potilaat, opiskelijat, vangit ja mikä tahansa muu 

ryhmä, jolle liike/toimipaikka tarjoaa palveluja. Kolmannessa ryhmässä rikoksentekijä 

on työntekijä tai entinen työntekijä, joka hyökkää tai uhkaa toista työntekijää tai 

tekijöitä tai entistä työntekijää. Neljännessä ryhmässä rikoksentekijällä on 

henkilökohtainen suhde kohteeseen eikä rikoksentekijällä ole yhteyttä liiketoimintaan, 

mutta tekijällä on yhteys uhriin. Tähän ryhmään kuuluvat perheväkivallan uhrit, jotka 

pahoinpitelevät uhria töissä. Nämä tapahtumat, jotka esiintyvät työssä, eivät  välttämättä 

ole suoraan työhön liittyviä. (Peek-Asa et al. 2001) 

 

Taustalta löytyy aina jokin erityinen syy minkä takia henkilö käyttäytyy väkivaltaisesti. 

Muiden henkilöiden joutuessa tapahtumaan osallisiksi, eivät he välttämättä edes 

tunnista syytä väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Väkivaltaisuuteen taipuvaisen henkilön 
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persoonallisuuden piirteet, vuorovaikutus ja muut tilannetekijät saattavat vaikuttaa 

väkivaltatilanteen syntyyn. Tilannetekijöillä on iso merkitys väkivaltatilanteen 

kehittymisen kannalta. Väkivalta kuuluu yhteen aggressiivisuuden muotoon, jolla 

ihminen pyrkii poistamaan uhkaavat häiriötekijät. (Saarela et al. 2009) 

 

Väkivallan riski lisääntyy, kun työssä tapaa päihtyneitä asiakkaita, kun työskennellään 

yksin tiloissa, joihin on vapaa pääsy tai työpaikka sijaitsee rauhattomalla alueella, johon 

liittyy vartiointia. Myös silloin kun käsitellään rahaa tai arvokasta omaisuutta ja 

käsitellään päätöksiä, jotka koskevat asiakkaan etuisuuksia tai oikeuksia. 

(Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari 2017) 

 

2.2.1 Aukioloajat 

 

Kansallisen  vuonna 2010 yritysuhritutkimuksen mukaan kauppojen pitkät ja myöhäiset 

aukioloajat ja suuret asiakasmäärät lisäävät rikosriskiä. Yksintyöskentelyyn liittyvänä 

haittana koettiin olevan uhkailu ja väkivalta. Yritysuhritutkimuksen mukaan 

Ympäristössä ilmenevät häiriökäyttäytymiset olivat vahvasti yhteydessä toimipaikkojen 

kokemaan rikollisuuteen. Turvallisuusalalla havaittiin pienten kauppaliikkeiden ja 

kioskien ryöstöjen lisääntyminen. Uhkaustilanteissa käytettiin entistä vaarallisempia 

aseita. (Salmi et al. 2011) Yleensä rikolliset toimivat yksin ja he olivat päihtyneitä. 

Rikokset pääosin tapahtuivat liikkeiden sulkemisaikana tai yöllä. Erityisesti pienet 

yhden tai kahden työntekijän yksiköt olivat riskialttiita rikoksille. (Lehti 2008) 

 

2.2.2 Liikkeiden koon merkitys väkivalta- ja uhkatilanteisiin 

 

Pienet vähittäiskaupat ja palveluyritykset olivat yleisiä paikkoja väkivaltarikoksille. 

Rikokset aiheuttivat riskejä sekä työntekijöille että asiakkaille. Pienissä kaupan ja 

palvelualan yrityksissä, väkivaltarikokset aiheuttivat asiakkaalle vahinkoa useammin 

kuin työntekijälle. Ryöstön aikana oli todennäköisempää, että vahinkoa aiheutui 

ennemmin työntekijälle kuin asiakkaalle, kun taas baareissa tapahtuneet 

väkivaltarikokset aiheuttivat eniten vammoja asiakkaille. (Peek-Asa et. al. 2006) 

 

Keskuskauppakamarin ja Helsingin seudun kauppakamarin (2017) tekemän selvityksen 

mukaan kasvavassa yrityksessä yleistyy yrityksen henkilöstöön liittyvät riskit. Yli 250 

henkilöä työllistävistä suurista yrityksistä seitsemänkymmentäkaksi prosenttia oli 

ilmoittanut toteutuneista henkilöriskeistä. Toteutuneita riskejä oli selvästi vähemmän 

henkilömäärältään pienemmissä yrityksissä. (Keskuskauppakamari & Helsingin seudun 

kauppakamari 2017) Vuoden 2012 mittauksissa tuli ilmi, että henkilömäärältään 

suurissa yrityksissä tapahtui fyysistä väkivaltaa keskimääräistä enemmän. Lisääntyneet 

uhka- ja häiriökäyttäytymistilanteet johtuivat myymälävarkauksiin liittyvien tilanteiden 

lisääntymisestä. (Keskuskauppakamari & Helsingin seudun kauppakamari 2012) 
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Henkilömäärältään suurissa yrityksissä henkilöriskien kehitystä pidettiin paljon 

synkempänä kuin henkilömäärältään pienissä yrityksissä. Uhka- ja väkivaltatilanteista 

ilmoittivat useimmin kaupan ja palvelualojen yritykset, joita avainhenkilöt tai 

työntekijät olivat joutuneet kokemaan. Yleisin henkilöstöön liittyvä toteutunut riski oli 

työntekijän uhkailu esimerkiksi palvelutilanteessa. Viimeisen kolmen vuoden aikana 

kaupan ja palvelualan yrityksistä joka kolmannessa oli ollut uhkatilanteita. 

(Keskuskauppakamari & Helsingin seudun kauppakamari 2017) 

 

Toimialakseen muun toimialan ilmoittavien yritysten osuus oli jopa tätäkin korkeampi 

(46 %). Eniten varsinaisia väkivaltatilanteita oli kaupan alan yrityksissä. Viimeisen 

kolmen vuoden aikana väkivaltatilanteesta oli raportoinut kaupan alan yrityksistä joka 

kymmenes (11%). Kuudella prosentilla palvelualojen yrityksistä oli tapahtunut 

väkivaltatilanteita. Avainhenkilöihin kohdistunut uhkailu oli kasvanut vuodesta 2005 

kun vertailtiin vuosien 2017, 2012, 2008 ja 2005 selvitysten tuloksia. Uusimmassa 

vuoden 2017 selvityksessä avainhenkilöä oli uhattu joka kymmenessä yrityksessä. 

(Keskuskauppakamari & Helsingin seudun kauppakamari 2017) 

 

2.2.3 Koulutus 

 

Palvelualojen ammattiliitton jäsenet olivat kohdanneet muun muassa kaupan alalla 

väkivaltaan liittyviä ongelmia. Aukioloaikamuutokset vuonna 2009 vaikutti osaksi 

väkivallan uhan lisääntymiseen. Palvelualoilla havaittiin useita ongelmia liittyen 

väkivaltaan. Esimerkiksi usein nuorelta sesonkityöntekijältä puuttui kokonaan 

perehdytys väkivallan uhan varalle. (Kivistö & Koivuranta 2014) 

 

Väkivaltatilanteita käytännössä pahensi työntekijän osaamattomuus. Lisäksi oli 

esiintynyt sitä, että viralliset pelisäännöt (henki tavaraa tärkeämpi), jotka liittyivät 

väkivallan uhkaan, oli ohella myös toiset epäviralliset ohjeet. Näiden ohjeiden mukaan 

tavaran pitäisi pysyä liikkeessä, koska muuten varkaustapaukset lisääntyisivät, 

esimerkiksi myyjän pysäyttäessä varas, olisi hän sankari.  Väkivallan uhasta huolimatta 

tilanteisiin olisi kunnioitettavaa mennä väliin: sankarimyyjäilmiö. (Kivistö & 

Koivuranta 2014) 

 

Henkilöstön koulutuksella käsitellä rosvoja, päihtyneitä henkilöitä ja aggressiivisia 

asiakkaita oli myös osoitettu olevan tehokas keino vähentää työpaikkaväkivaltaa ja 

siihen liittyviä vammoja. Tällainen koulutus harvoin sisälsi ohjeita siitä, miten auttaa 

asiakkaita käsittelemään näitä tilanteita. Erityisesti baareissa, ravintoloissa ja 

motelleissa henkilöstön koulutus oli tärkeää, koska oli todennäköistä, että työntekijät, 

kuten vartijat joutuivat puuttuumaan tilanteisiin, joissa oli asiakkaita mukana. (Peek-

Asa et. al. 2006) 
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Kielimuuri yrityksen omistajan ja työntekijöiden välillä vaikutti turvallisuusohjeiden 

noudattamiseen. Kun omistaja ja työntekijät puhuivat samaa kieltä noudatettiin ohjeita 

paremmin, kun taas ohjeet oli käännetty kielelle, jota työntekijät puhuivat, 

turvallisuusohjeiden noudattaminen oli heikompaa. Myös kulttuurilliset esteet 

vaikuttivat turvallisuusohjeiden noudattamiseen tai toteuttamiseen. Monien pienten 

yritysten omistajat olivat maahanmuuttajia ja he olivat tottuneet toimimaan hyvin 

erilaisessa ympäristössä, jolloin ohjeiden noudattaminen oli vaikeampaa. (Peek-Asa et 

al. 2004) 

 

2.2.4 Yksintyöskentely 

 

Jos työpaikalla on väkivallan uhkaa, se saattaa aiheuttaa pelkoa työskennellessä yksin. 

Kun uhkatilanne kohdataan yksin, se pelottaa ja aiheuttaa herkemmin terveysongelmia 

uhrille. Palvelualoilla väkivallan uhkaa koettiin enemmän kuin itse väkivaltatapauksia 

esiintyi, koska samaistuminen tilanteeseen oli helppoa ja työntekijä koki itse olevansa 

mahdollisesti uhri. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa rikollisilta oli kysytty, olisiko hän 

luopunut ryöstöaikeista, jos myyjiä olisi ollut useampi. Heidän mukaansa näin ei olisi 

käynyt. (Kivistö & Koivuranta 2014) 

 

Työpaikalla, jossa on ilmeinen väkivallanauhka tulisi yksintyöskentelyä rajoittaa. Kun 

yksintyöskentelyä tapahtuu, väkivallan uhan riskiä pitää pienentää esimerkiksi teknisillä 

ja muilla ennakolta ehkäisevillä keinoilla. Muita ennakolta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat 

keinot, jotka kohdistuvat työympäristöön, työtiloihin, työtapoihin, työaikajärjestelyihin, 

viestiyhteyksiin (kuulo- ja näköyhteyksiin työntekijöiden välillä) ja perehdyttämisen 

sekä koulutuksen toteuttamiseen. Aina on varmistettava mahdollisuus hälyttää apua 

työkenneltäessä yksin. (Savonia 2016) Työntekijän työskennellessä yksin työnantajan 

pitää järjestää yhteydenpito mahdollisuus muiden työntekijöiden, työnantajan tai hänen 

edustajansa kanssa sitä tarvittaessa. (Väkivallan uhka työssä 2013) 

 

2.2.5 Kiire, työpaineet ja vireystila 

 

Kiire ja työpaineet voivat liittyä väkivallan kokemuksiin, koska ne lisäävät 

vaaratilanteita. Turvallisuuden varmistaminen kiireessä voi unohtua. Esimerkiksi kun ei 

ole riittävästi henkilökuntaa, valvontaa ei voida järjestää tarpeeksi hyvin. Kiire aiheuttaa 

sen, että henkilökunta voi joutua toimimaan uhkaavissa ja vaikeissa tilanteissa yksin tai 

heidän on jätettävä valvomatta aggressiivisia potilaita tai asiakkaita. Työväkivaltaa 

esiintyy aloilla, joissa kiire ja työpaineet aiheuttavat väkivaltaan liittyviä kokemuksia 

esimerkiksi sosiaalialalla, opetusalalla ja tarjoilutyössä. (Piispa & Hulkko 2010) 

 

Se kuinka väkivaltatilanteet koetaan, havaitaan ja miten niissä toimitaan, vaikuttaa aina 

työntekijän omat tunteet, pelot, mielikuvat ja asenne. Oman pelon hallinta kohdatessa 

väkivaltaa on tärkeää. Kun toiminta on ennalta suunniteltu, työntekijä välttyy 
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joutumasta kauhuun, paniikkipuolustautumiseen tai hyökkäämiseen. Olisi tärkeää 

etukäteen käydä läpi vaaratilanteet ja sopia käyttäytymismallit sekä toimintaohjeet. 

(Savonia 2016) 

 

Työntekijän olisi tiedostettava, että omalla käyttäytymisellä ja persoonalla voidaan 

vaikuttaa väkivaltatilanteen kehittymiseen ja itse tilanteeseen. Työyhteisöissä pitäisi 

huomioida, että työntekijöillä on erilaisia elämänvaiheita ja päiviä, jolloin oma 

vireystila ja motivaatio saattavat poiketa normaalista. Näitä ovat esimerkiksi läheisen 

kuolema tai avioero. Kun henkilöllä on huono vireystila, hänen on vaikeampi ennakoida 

ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita ammatillisesti. (Savonia 2016) 

 

2.2.6 Ympäristö ja sijainti 

 

Yrityksen ympäristöratkaisuilla voidaan vähentää ryöstön tai väkivallan seurauksena 

tulleita vammoja ja henkirikoksia. Vähittäiskaupoissa yksikin ympäristön 

turvallisuusratkaisu vähentäisi työntekijöiden uhriksi joutumista. Hyvä näkyvyys, kirkas 

valaistus ja oikeanlainen rahankäsittely ovat tehokkaita keinoja vähentää ryöstöjä. 

(Wassell 2009) 

 

Turvallisen työympäristön luomisella on iso merkitys uhka- tai väkivaltatilanteiden 

ehkäisyssä. Oikealla kalustamisella, suunnittelulla ja varustelulla voidaan ehkäistä 

uhka- tai väkivaltatilanteita. Asiakkaiden erityistarpeet ja tilan käyttötarkoitus tulee 

huomioida suunnitteluvaiheessa. Tilojen turvallisuuteen vaikuttavat valvonta, 

hälytyslaitteet, huoneiden kalustus ja järjestely. Kalustuksen suunnittelussa pitäisi ottaa 

huomioon se, että uhkatilanteiden sattuessa työntekijän olisi mahdollista poistua 

helposti paikalta. Valaistuksella tulisi varmistaa ettei tiloihin jää pimeitä alueita ja, että 

kulkutiet olisivat selkeät ja turvalliset. Työnantajan pitää hallita ulkopuolisten 

henkilöiden liikkumista työpaikalla varsinkin ilta- ja yöaikaan, esimerkiksi tilojen 

rajoittamisella ja kulunvalvonnan järjestämisellä. Tulo- ja poistumisreitit pitäisi pitää 

valaistuina ja kunnossa työpaikalla. (Savonia 2016) 

 

Työturvallisuutta voidaan lisätä tarvittaessa huomaamattomilla ja säännöllisillä 

tarkastuksilla, joiden avulla voitaisiin havaita riskitekijät ja puutteet, jotka huonontavat 

yksikön turvallisuutta. Työpaikoilla pitäisi olla selkeät ohjeet muun muassa 

hälytyksistä, avainturvallisuudesta, rahojen käsittelystä ja toiminnasta vaikeissa 

asiakastilanteissa. (Savonia 2016) 

 

Riskitekijät ovat erilaisia asiakkaille tapahtuvissa vahingoissa kuin ne vahingot, jotka 

tapahtuvat työntekijöille. Asiakkaille todennäköisempää on loukkaantua 

palveluyrityksissä (baarit, ravintolat, motellit), kun taas työntekijöille on 

todennäköisempää loukkaantua vähittäisliikkeissä (ruokakaupat, alkoholimyymälät). 
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Asiakkaiden kokemat rikokset tapahtuvat yleensä myöhään, liikerakennuksen 

ulkopuolella, jossa ei ole muita ihmisiä läsnä. (Peek-Asa et. al. 2006) 

 

Los Angelesissa toteutettuun työpaikkaväkivallan ehkäisyohjelmaan otettiin mukaan 

341 pientä, korkean turvallisuusriskin yritystä. Toimenpiteet toteutettiin vuosina 1997-

2000. Tutkimuksen mukaan yritysten omistajat mieluiten ottivat käyttöön 

turvallisuusratkaisuja, jotka olivat edullisia. Yritykset eivät olleet halukkaita 

toteuttamaan ratkaisuja, jotka vaikuttivat kielteisesti liiketoiminnan ulkonäköön. 

Esimerkiksi ravintolat ja baarit eivät olleet halukkaita parantamaan valaistusta tai 

laittamaan turvaopasteita näkyville. Kuitenkin päivittäistavarakaupat ja tavaratalot, 

joissa oli normaalisti kirkas ympäristö, olivat valmiita toteuttamaan valaistuksen 

parannuksia. Kuitenkin ravintolat ja baarit olivat valmiita panostamaan koulutuksen, 

rahankäsittelyn ja kulunvalvonnan parantamiseen. (Peek-Asa et al. 2004) 

 

Yrityksen sijainti ja henkilöstön määrä vaikuttivat myös turvallisuusohjeiden 

toteuttamiseen. Oletettiin, että alhaisen rikollisuuden alueella sijaitsevat yritykset olivat 

varakkaita ja sen myötä heillä olisi resursseja rikollisuuden ehkäisyyn, kun taas 

yrityksillä, jotka sijaitsivat korkean rikollisuuden alueella olisi suurempi riski kohdata 

rikollisuutta ja tämän vuoksi olisivat motivoituneempia tekemään muutoksia 

turvallisuuden suhteen. Myös henkilöstön määrä vaikutti siihen miten resursseja 

käytettiin ohjelman toteuttamiseen. Yritykset, joissa työskenteli kaksi tai ainoastaan 

yksi työntekijä, ei ollut usein aikaa tai työvoimaa toteuttaa rikollisuutta ehkäiseviä 

ratkaisuja ja yleensä he eivät olleet valmiita muuttamaan toimintatapojaan. (Peek-Asa et 

al. 2004) 

 

2.3 Väkivalta- ja uhkatilanteiden yleisyys Suomessa 

 

Keskuskauppakamarin ja Helsingin seudun kauppakamarin (2017) teettämän 

tutkimuksen mukaan vastanneista 762 yrityksestä  44 prosenttia oli sitä mieltä, että 

kolmen vuoden aikana rikosten määrä oli noussut ja tästä seitsemän prosenttia arvioi, 

rikosten määrän lisääntyneen paljon. Yritykset, jotka arvioivat rikosten määrän 

pysyneen ennallaan viime vuosina, oli vuonna 2012 lähes kolme neljästä yrityksestä ja 

vuonna 2017 puolet. 

 

Turvallisuustilannetta oli pidetty selvästi heikompana kaikilla aloilla kun vertaa 

edelliseen mittauskertaan vuonna 2012. Viisi vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan 

arvioi rikosten määrän olevan kasvussa kolmannes kaupan alan yrityksistä, neljännes 

palvelualan yrityksistä sekä viidennes rakennusalan ja teollisuusalan yrityksistä. 

Vuoden 2017 selvityksen perusteella rikosten määrä olisi kasvussa puolesta kaupan ja 

rakennusalan yrityksistä ja neljä kymmenestä teollisuuden ja palvelualan yrityksistä. 

Yritysturvallisuuskyselyn selvityksessä teollisuus- ja palvelualojen yrityksistä 
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useamman mielestä rikostilanteen pysyneen ennallaaan kuin niitä, joiden mielestä 

tilanne oli viime vuosina huonontunut. Vähentyneet poliisin resurssit näkyivät 

päivittäiskaupassa viime vuosina siinä, ettei poliisi ehtinyt aina paikalle kauppaa 

koskevissa turvallisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. (Keskuskauppakamari ja 

Helsingin seudun kauppakamari 2017) 

 

Yrityksistä vuosien 2012 ja 2017 nettotulos oli sama 38 prosenttia, koskien 

henkilöstöön liittyviä turvallisuusriskejä. Yleisimmät turvallisuusriskit olivat 

työntekijän häirintä tai uhkailu töissä sekä työntekijän syyllistyminen väärinkäytökseen 

tai rikokseen yritystä kohtaan. Esimerkiksi palvelutilanteessa työntekijän uhkaileminen 

oli yleisin henkilöstöön liittyvä toteutunut riski. Viimeisen kolmen vuoden aikana joka 

kolmas kaupan ja palvelualan yritys oli joutunut kohtaamaan uhkaavia tilanteita. 

(Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari 2017) 

 

Varkaus- ja näpistysrikokset 

Myymälöihin kohdistuneet varkaus- ja näpistysrikokset ja niiden yritysten osuus 

poliisin tietoon tulleista kaikista varkausrikoksista ja niiden yrityksistä (näpitys, 

varkaus, törkeä varkaus) oli noussut tasaisesti 2000-luvun alun noin 20 prosenttia. 

Vuosina 2006-2008 luku oli hieman yli 30 prosentti ja vuonna 2009 jo 36 prosenttia ja 

vuonna 2010 35 prosenttia. Kuitenkin varkausrikosten kokonaismäärä oli laskenut 

samalla vuosituhannan vaihteen noin 180000:sta noin 150000:een. (Keskusrikospoliisi 

2010; Keskusrikospoliisi 2012) 

 

Näpistykset ja myymälävarkaudet lisääntyivät 2000- luvun puolessa välissä 44000 

vuosittaisesta rikoksesta lähes 54000:een vuonna 2009- 2010 ja sen jälkeen kääntyi 

hieman laskuun. Poliisin tietoon tuli vain pieni osa myymälöihin kohdistuneista 

rikoksista. Suurin osa näpistyksistä ja myymälävarkauksista oli suunnitelmallista ja 

laajamittaista sarjarikollisuutta. (Keskusrikospoliisi 2010; Keskusrikospoliisi 2012) 

 

Pahoinpitelyrikokset 

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset yleisellä paikalla liikekeskuksessa 

vähentyivät tasaisesti vuosituhannen vaihteesta lähtien, vuodesta 2000 vuoteen 2011 yli 

60 prosenttia. Vartiotoiminnan ansiosta päihderiippuvaisten osuus väkivaltaan oli 

vähentynyt liikekeskuksissa. Kaikista liikekeskuksissa tapahtuneista 

pahoinpitelyrikoksista tulos oli pienentynyt jatkuvasti, vuoden 2000 kahdeksasta 

prosentista kahteen prosenttiin vuonna 2011. Kansallisen uhritutkimuksen mukaan 

vuoden 2008 aikana pahoinpitelyrikoksen uhriksi oli joutunut yli kaksi prosenttia 

aikuisista naisista ja ja vajaa prosentti miehistä. (Salmi et al. 2011) 

 

Ryöstöt 

Poliisin tietoon oli tullut vuosittain 300-500 liikkeenharjoittajiin tai liikeyrityksiin 

kohdistunutta ryöstörikosta. Määrä kertoo hyvin sen, kuinka monta liikeryöstöä vietiin 
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loppuun. Sen sijaan ryöstöyrityksistä poliisille ilmoitettiin vain pieni osa. 

(keskusrikospoliisi 2012) Liikkeisiin kohdistuneista ryöstöistä pääosa kohdistui 

grillikioskeihin, elintarvikeliikkeisiin ja kioskeihin. Työntekijöistä vajaat 10 prosenttia 

sai ryöstön yhteydessä lääkärin hoitoa vaativia vammoja. (Lehti 2008) 

 

2.4 Kansainväliset tutkimukset 

 

Suomessa häirintä, kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu on yleisempää verrattuna 

muihin maihin Euroopassa (Lyly Yrjänäinen & Ramstad 2015, ss. 33–37) Väkivalta 

saattaa ilmetä työpaikalla monessa muodossa, ja se on suuri masennuksen, ahdistuksen 

ja itsemurhien taustalla oleva tekijä. Euroopan kuudennessa työolotutkimuksessa, johon 

osallistui yli 43000 työntekijää 35:stä maasta, yritettiin saada selville erilaisia 

ilmoitettuja epäasianmukaisen sosiaalisen käytöksen tapauksia, joita olivat muun 

muassa uhkaukset, sanallinen parjaaminen ja nöyryyttävä käytös, kyselyä edeltäneeltä 

kuukaudelta sekä edellisten 12 kuukauden ajalta seksuaalisen häirinnän, ruumiillisen 

väkivallan ja ahdistelun sekä kiusaamisen tapaukset. Epäasianmukaista sosiaalista 

käytöstä joutui kohtaamaan 17 prosenttia naisista ja 15 prosenttia miehistä ja kaikista 

työntekijöistä seitsemän prosenttia ilmoitti joutuneensa syrjinnän kohteeksi vuonna  

2015, vuonna 2005 luku oli viisi prosenttia ja vuonna 2010 kuusi prosenttia. Lähes yksi 

työntekijä kuudesta (16 prosenttia) ilmoitti joutuneensa epäasianmukaisen sosiaalisen 

käytöksen, kuten väkivallan, häirinnän ja epäasiallisen seksuaalisen huomion kohteeksi 

siten, että tapahtumalla olisi voinut olla vakavia kielteisiä vaikutuksia kyseiseen 

työntekijään ja hänen työssä jatkamiseensa. (Euroopan kuudes työolotutkimus 2015) 

 

Viidennen työolotutkimuksen mukaan palvelualan työntekijöistä uhkailua tai 

nöyryyttävää kohtelua oli kokenut Suomessa 7,5 prosenttia ja tuotantoalan puolelta 3,2 

prosenttia. EU 27 maista tuotantoalalta 2,9 prosenttia ja palvelualalta 5,9 prosenttia. 

Suomessa 30- 49 vuotiaat (8,4 %) olivat kokeneet eniten uhkailua tai nöyryyttävää 

kohtelua. Työolotutkimuksen mukaan fyysistä väkivaltaa Suomessa oli kokenut jopa 4,3 

prosenttia naisista ja 1,2 prosenttia miehistä. Norjassa naisten osuus oli kaikista suurin 

6,1 prosenttia. Fyysistä väkivaltaa oli kokenut EU 27 maista naisista ainoastaan 1,7 

prosenttia ja miehistä kaksi prosenttia.  Suomessa fyysisen väkivallan uhriksi olivat 

joutuneet palvelualan työntekijöistä 3.8 prosenttia ja tuotantoalalta ei kukaan. Norjassa 

palvelualalta 4,5 prosenttia, joka oli eniten kaikista tutkimukseen osallistuvista maista. 

EU27 maissa palvelualan työntekijöistä 2,5 prosenttia ja tuotantoalan 0,4 prosenttia. 

(Euroopan viides työolotutkimus 2010) 

 

Henkilöstöön kohdistuvien väkivaltarikosten yleisyydestä kansainväliset vertailut 

teollisuudessa ja kaupan alalla mahdollisti kansallinen yritysuhritutkimus. Euroopasta 

ainoastaan Isosta-Britanniasta, Alankomaista ja Virosta saatiin uusia vertailukelpoisia 

tutkimuksia. Suomessa kaupan alalla häiriöitä ja väkivallantekoja yleensä aiheutti 
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päihtynyt henkilö. Suomessa vähittäiskaupan toimipaikoista 45 prosenttia ilmoitti 

ongelmasta. Edellä mainituissa muissa maissa luku oli alle 20 prosenttia. Kauppojen 

henkilöstöön kohdistuneita väkivaltarikoksia ja uhkailua tapahtui saman verran 

Suomessa ja Englannissa, mutta paljon useammin kuin Alankomaissa, Skotlannissa tai 

Virossa. Teollisuuslaitosten henkilöstöön Suomessa kohdistui väkivaltarikoksia 

harvemmin kuin vertailumaissa. (Salmi et al. 2011) 

 

2.5 Naisiin kohdistuva työpaikkaväkivalta 

 

Vuonna 2010 viidennen Euroopan työolotutkimuksen mukaan suomalaisista 

palkansaajista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista (n=1028) oli viimeksi kuluneen 

kuukauden aikana kokenut työpaikalla uhkailua tai nöyryyttävää kohtelua naisista 8,5 

prosenttia ja miehistä 4,2 prosenttia. Ruotsissa luvut olivat melko samanlaiset naisista 

7,4 prosenttia ja miehistä 4,7 prosenttia. Norjassa naisten kokeman uhkailun tai 

nöyryyttävän kohtelun osuus oli kaikista suurin, jopa kymmenen prosenttia. Kun taas 

miesten osuus oli 5,9 prosenttia. Luvut olivat EU 27 maista yhteensä naisista 5,1 

prosenttia ja miehistä 4,9 prosenttia, joka oli lähellä Suomen ja Ruotsin lukuja. 

(Euroopan viides työolotutkimus 2010) 

 

Työolotutkimus on tehnyt selvityksiä vuodesta 1997 lähtien koskien tapahtunutta 

tyopaikkakiusaamista ja väkivaltaa tai sen uhan kokemista ja havaitsemista. Kaikki 

näistä olivat kasvaneet yli 15 vuoden ajan melko johdonmukaisesti. Palkansaajista joka 

neljäs kertoi kokeneensa kiusaamista jossain työuransa vaiheessa. Kiusaamista kokivat 

seitsemän prosenttia naisista ja kolme prosenttia miehistä. Pari kertaa kuukaudessa tai 

useammin väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut neljä prosenttia naisista ja prosentti 

miehistä. Kiusaamista ja väkivaltaa tapahtui yleensä naisvaltaisissa ammateissa, joita 

olivat muun muassa palvelu- ja myyntityöntekijät, sairaanhoitajat ja sosiaali- ja 

kulttuurialan asiantuntijat. (Sutela & Lehto 2014, ss.113–118.) 

 

Fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssä oli joutunut kokemaan suomalaiset 

naispalkansaajat paljon enemmän alle parin viime vuosikymmenen aikana 

tilastokeskuksen teettämän tutkimuksen ”Työolojen kolme vuosikymmentä” mukaan. 

Vuosituhannen vaihteessa mentiin isolla harpauksella kohti huonompaa suuntaa, 

miesten kohdalla luku oli pysynyt samana vuodesta 1990. Väkivalta ja sen uhka 

naispalkansaajilla keskittyi terveydenhoitoalan ammatteihin. (Lehto & Sutela 2008)  

 

Väkivaltaa tai sen uhkaa koettiin yleensä asiakastyössä. Melkein joka kolmas 

palkansaajista, jotka olivat tekemisissä asiakkaiden kanssa vähintään puolet työajastaan, 

kokivat väkivaltaa tai sen uhkaa ainakin joskus työssään. Toisin kuin muilla 

palkansaajilla osuus oli ainoastaan kahdeksan prosenttia. Asiakastyötä tekevien naisten 
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osuus oli kasvanut prosenttiyksikön verran vuodesta 2003, mutta muiden väkivaltaa 

kokevien ryhmien osuudet olivat pysyneet samoina. (Lehto & Sutela 2008) 

 

Vuonna 2010 työturvallisuuskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan naiset olivat 

kokeneet väkivaltaa kaksi kertaa enemmän työssään kuin miehet. Työväkivalta oli 

yleistä aloilla, joilla työskenteli paljon naisia kuten sosiaalialalla ja vähittäiskaupassa. 

Tulokset kohdistuivat laaja-alaisemmin naistyövoimaan. Selvitys koostui 21497 

Suomessa asuvista 15-74- vuotiaista työllisistä ja joskus aikaisemmin töissä olleista. 

(Piispa & Hulkko 2010) Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen 

mukaan naisiin kohdistuvasta väkivallassa merkittävimpiä tekijäryhmiä olivat 

työtehtävissä kohdatut väkivaltaiset asiakkaat tai potilaat ja parisuhdekumppanit (13 %). 

Naisten osuus uhreista oli suurempi kuin miesten osuus törkeissä ryöstöissä kuin 

perusmuotoisissa ryöstöissä. Tämä oli selitettävissä siten, että törkeistä ryöstöistä suuri 

osa kohdistui kioskeihin ja kauppoihin sekä niiden myyjiin, joista suurin osa oli naisia. 

(Lehti et al. 2012) 

 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen ”Suomalaisten väkivaltakokemukset 

1980- 2009” mukaan etenkin naiset vaikuttivat 2000-luvulla kokeneen työpaikoillaan 

yhä enemmän väkivaltaa. Työpaikkaväkivalta oli naisten kokemista väkivaltatyypeistä 

yleisin. Naisten kohdalla oli usein kysymys potilaan tai asiakkaan uhkaavasta tai 

väkivaltaisesta käyttäytymisestä (23 %). Joka kahdeksas naisiin kohdistunut teko oli 

ollut luonteeltaan seksuaalista lähentelyä (13 %). (Sirén et al. 2010) Työ- ja 

elinkeinoministeriön vuoden 2011 työolobarometrin mukaan vuosina 2008-2011 työssä 

koettu väkivallan määrä oli keskimäärin pysynyt ennallaan. Kyselyyn 2011 vastanneista 

palkansaajista 16 prosenttia kertoi, että oli joutunut väkivallan kohteeksi työpaikalla 

joko asiakkaiden tai työtovereiden taholta. Naisten osuus oli korkeampi kuin miesten. 

Noin yhdeksän prosenttia naisista ja viisi prosenttia miehistä oli joutunut väkivallan 

kohteeksi työpaikalla. Naisten raportoiman työpaikkaväkivallan määrä oli kaikkiaan 

hieman vähentynyt. Kuntien ja valtion työpaikoilla väkivallan kohteeksi joutuminen oli 

ollut yleisintä. (Aho & Mäkiaho 2011) 

 

Runsas viisi prosenttia aikuisesta naisväestöstä oli joutunut työpaikkaväkivallan uhriksi 

vuoden 2008 aikana kansallisen uhritutkimuksen mukaan, vuotena 2005 luku oli neljä 

prosenttia. Miehillä osuus oli kaksi prosenttia, joka oli pysynyt ennallaan. Väkivallasta 

suurin osa koostui uhkailusta ja uhkaavista tilanteista. (Salmi et al. 2011) Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisussa ”Naisyrittäjien työhyvinvointi” kyselyyn vastasi 2770 

naisyrittäjää tai naisyritystä. Fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssä oli joutunut 

kokemaan muita toimialoja useammin terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä 

ravitsemistoiminnassa työskentelevät henkilöt. Näillä toimialoilla työskentelevistä noin 

joka neljäs oli joskus joutunut kokemaan fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. 

Tukku- ja vähittäiskaupan ala oli kolmannella sijalla. (Palmgren et al. 2010, ss. 47-49) 
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Lähes joka kuudes (16,1 %) seksuaalista häirintää koskevaan kysymykseen vastanneista 

naisyrittäjistä oli joutunut kokemaan sitä joskus työssään. Seksuaalisen häirinnän 

kokemukset olivat tilastollisesti yleisempiä henkilökohtaisissa palveluissa (21,6 %), 

sosiaali- ja terveyspalveluissa (20,7 %) ja muilla toimialoilla (23,2 %) toimivilla 

naisyrittäjillä. Seksuaalinen häirintä oli yleisempää majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 

(21,8 %) kuin liike-elämän palveluissa ja maa- ja metsätaloudessa, joissa oli 

tilastollisesti merkittävät erot. Kaupan alalla seksuaalista häirintää tapahtui tilastollisesti 

merkittävästi enemmän kuin maa- ja metsätaloudessa. (Palmgren et al. 2010, ss. 47-49)  

Muihin toimialoihin kuuluvilla rakennusalalla, varastoinnissa, kuljetuksessa ja 

tietoliikenteessä oli joutunut kohtaamaan työssä seksuaalista häirintää vähintään joka 

neljäs naisyrittäjistä. Hieman harvinaisempaa häirintä oli koulutuspalveluissa, joissa 

häirintää oli joutunut kokemaan joka kuudes naisyrittäjistä. Seksuaalinen häirintä 

kohdistui usein nuoriin alle 30 vuotiaisiin naisyrittäjiin (26,3%). Vähintään joskus 

seksuaalisen häirinnän kohteeksi oli joutunut alle 35-vuotiaista naisyrittäjistä 21,5 

prosenttia ja 55-vuotiaista tai vanhemmista 8,7 prosenttia. Yksinyrittäjien ja 

työnantajayrittäjien tulokset eivät poikenneet häirinnän yleisyydessä. (Palmgren et al. 

2010, ss. 47-49) 

 

Ihmisen, jonka pitää turvautua väkivaltaan, puuttuu häneltä kyky ratkaista muiden 

kanssa syntyviä ristiriitatilanteita ilman väkivaltaa. Väkivallan kohteena on usein 

henkilö, jonka väkivallan tekijä ajattelee aiheuttavan hänelle pettymyksen ja, joka on 

esteenä hänen omalle toiminnalleen. Tämä henkilö usein toimii asiakaspalvelijan 

roolissa. Aggressiivista käyttäytymistä usein lisää huumeet, alkoholi sekä tietyt lääkkeet 

ja hormonivalmisteet. Suurimpia syitä väkivaltaiselle käyttäytymiselle suomalaisessa 

yhteiskunnassa ovat huumeet ja alkoholi. Väkivaltarikosten määrä kasvaa huumaavien 

aineiden käytön lisääntyessä, koska ne ovat kalliita ja niiden käyttäjät tarvitsevat rahaa. 

Huumeita käyttävät henkilöt saattavat sortua tekemään myymälävarkauksia ja ryöstöja 

saadakseen rahat huumeisiin. Mielenterveydellisistä häiriöistä ja psyykkisistä 

sairauksista kärsiville henkilöillä saattaa ilmaantua käytöksessä väkivaltaisuutta ja 

normaalista poikkeavaa käytöstä. (Saarela et al. 2009) 

 

2.6 Väkivallan torjuminen 

 

Palvelualojen ammattiliiton tutkimuksen mukaan jälkihoidon tarvetta ja sen 

merkityksen tärkeyttä vähättelivät palvelualoilla sekä työnantajat että työntekijät. 

Etenkin pienissä työpaikoissa ongelmana oli se, ettei työterveyshuolto päässyt 

tavoittamaan uhreja. Realistinen väkivallan uhan arvioiminen ja välineiden puuttuminen 

realistiseen riskinarvioimiseen työnantajilta aiheutti ongelmia. (Kivistö & Koivuranta 

2014) 

 



18 
 

 

Väkivallan uhkatilanteista ei ole velvollisuutta ilmoittaa, jonka vuoksi niiden määristä 

oli vaikea saada täsmällistä tietoa. Poliisille ilmoitettiin ainoastaan pahimmista 

tapauksista, joihin liittyi fyysistä väkivaltaa ja omaisuushävikkiä. Kyselytutkimusten 

mukaan väkivallan uhkatilanteet olivat vähintäänkin pysyneet ennallaan tai kasvaneet. 

Joskus tilanteet olivat menneet jo sellaisiksi, että tietyissä tilanteissä koettiin niin, että 

väkivalta kuuluu osaksi työn luonnetta. (Kivistö & Koivuranta 2014) 

 

Palvelualojen ammattiliiton tutkimuksen mukaan erilaisilla asioilla voitiin torjua 

väkivallan uhkaa kuten vartijan läsnäololla työpaikalla. Yleensä työnantajien tuli 

hankittua vartiointia vasta sitten, kun omaisuushävikki kasvoi tarpeeksi suureksi. 

Työpaikan rakenteellisella turvallisuudella oli myös merkitystä. Tärkeimmäksi keinoksi 

kuitenkin osoittautui usein toistettu, kunnollinen perehdytys työntekijöille. Näin heillä 

oli tarvittavat tiedot siitä kuinka pitää toimia väkivallan uhkatilanteessa, joka lisäsi 

työntekijän turvallisuuden tunnetta, koska työnantaja silloin välitti hänestä työntekijänä. 

(Kivistö & Koivuranta 2014) 

 

Työturvallisuuskeskuksen teettämän tutkimuksen ”Työväkivallan riskiammatit” mukaan 

työturvallisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet olivat yleensä teknisiä kuten virka-

asuihin pukeutuneiden turvallisuusalan ammattilaisten lisääminen työpaikoille. Vartijan 

näkeminen todennäköisesti rauhoitti häiriköiden käyttäytymistä. Teknisillä 

toimenpiteillä ei pystytty ratkaista kaikkea, sillä terveyden- ja sosiaalialan ammateissa 

työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta valita ketä hoitavat. Heidän tuli antaa hoitoa 

kaikille sitä tarvitseville henkilöille riippumatta siitä, miten he käyttäytyivät. Teknisillä 

toimenpiteillä ei voitu poistaa ihmissuhdetyössä ilmenevää epävarmuutta toisen ihmisen 

käyttäytymisestä. (Piispa & Hulkko 2010) 

 

Palvelualojen ammattiliiton tiedossa oli, että muualla kuin Suomessa oli rajoitettu 

käteisen rahan käyttöä väkivallan uhan torjumiseksi. Ruotsissa oli tehty tutkimus, jonka 

mukaan ryöstöille kannustimena toimi tieto käteisestä rahasta. Kaupan alan työntekijät 

ja luottamushenkilöt olivat sitä mieltä myös, että tieto käteisestä rahasta houkutteli 

ryöstäjiä. Suomessa oli kauppaketjuja, jotka mainostivat mahdollisuutta käteisnostoon 

kassoilta kuten pankkiautomaatista. Tämä aiheutti ristiriitaa turvallisuustavoitteen 

kanssa. Suljetuilla kassajärjestelmillä lisättiin turvallisuutta, mutta ne maksoivat paljon. 

(Kivistö & Koivuranta 2014)  

 

Työntekijöitä suojaavilla strategioilla voi olla kielteisiä vaikutuksia asiakkaiden 

kannalta. Esimerkiksi suojaavat esteet, jotka eristivät työntekijät työntekijän 

suojelemiseksi ei suojellut asiakasta rikostilanteessa. Käteisen valvonta oli erittäin 

tehokas tapa vähentää ryöstöjä, mutta silloin asiakkaat saattoivat olla ryöstöjen kohteita 

koska liikkeessä käteistä oli rajoitettu. (Wassell 2009) Työväkivallan ehkäisyn kannalta 

työntekijöillä pitäisi olla valmiudet ennakoida uhka- ja väkivaltatilanteet. Näiden aihei-

den käsittelyn tulisi kuulua työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutukseen. Jälkihoidon 
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saaminen väkivaltatilanteiden jälkeen olisi työntekijän ja työyhteisön kannalta tärkeää.  

(Väkivallan vähentäminen Suomessa 2009) Jos työpaikalla on kohdistunut väkivallan 

vaaraa yhteenkin työntekijään tai sitä on tapahtunut aiemmin, pitäisi aloittaa asianmu-

kaiset toimet näiden tapausten ehkäisyksi ja ennakoimiseksi liittyvien toimintatapojen ja 

menettelyjen käyttöönottamiseksi. (Piispa & Hulkko 2010) 

 

Työpaikalla pitäisi suunnitella ja toteuttaa menettelytavat, joiden avulla työntekijät 

saisivat ennakolta tietoonsa työhön liittyvistä mahdollisista väkivallan vaaratilanteista ja 

keinoista suojautua niiltä. Lisäksi työpaikalle pitäisi laatia ja ottaa jokapäiväiseen 

käyttöön läheltä piti –tilanteiden, väkivallan uhka- ja vaaratilanteiden ja varsinaisten 

väkivaltatilanteiden sisäinen raportointijärjestelmä, joka olennaisena osana työpaikalla 

sisältäisi näiden tehtyjen raporttien yhteisen asiakäsittelyn. Raportointimenettely 

liitettäisiin osaksi kaikentyyppisten läheltä piti- tilanteiden, tapaturmien, häiriö- ja 

vahinkotilanteiden raportointijärjestelmää. Tehtävän hoitaisi työpaikalla esimies 

yhteistyössä henkilöstön kanssa, mutta myös työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu 

ja mahdollisesti työsuojeluasiamies avustaisi tehtävässä esimiehiä ja henkilöstöä. 

(Piispa & Hulkko 2010) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on luonut arviointijärjestelmiä, joita 

ovat muun muassa Pk-rh ja TVR-Arvi, joilla voidaan hallita työväkivaltariskejä. Kauris-

menetelmä kehitettiin  kaupan alalle työkaluksi, jota eri yritysten ja julkisten yhteisöjen 

on helppo käyttää toimialakohtaisesti kaupassa tapahtuvien eri riskien 

työpaikkaväkivallan seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. (Väkivallan vähentäminen 

Suomessa 2009) 

 

Työntekijän kohdatessa väkivaltaa tai sen uhkaa, niiden seuraukset voivat olla henkisiä 

tai fyysisiä. Henkisten vammojen oireet eivät välttämättä ilmene heti vaan ne saattavat 

ilmaantua myöhemmin ja hoitamattomina ne saattavat kestää pitkään. Työpaikalle 

pitäisi laatia jälkipuinti- ja hoitojärjestelmä työntekijöille ja ryhmille, jotka ovat 

joutuneet väkivallan kohteeksi tai vakavaan uhkatilanteeseen. Jälkipuinti olisi 

aloitettava 1-2 vuorokauden jälkeen tapahtuneesta. Jälkihoidon avulla vähennettäisiin ja 

lievennettäisiin rikoksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia uhrille ja henkilökunnalle. 

Tämä auttaisi heitä pääsemään mahdollisimman pian normaaleihin työ- ja 

elämänolosuhteisiin. Jälkipuinnin ja –hoidon apuna olisi mahdollista käyttää 

työterveyshuoltoa ja muita asiantuntijoita, jotka ammattitaitonsa avulla pystyisivät 

arvioimaan työntekijän fyysisiä ja henkisiä oireita. Sattuneet tilanteet pitäisi työnantajan 

käsitellä yhdessä työntekijöiden kanssa ja työpaikan turvallisuusohjeissa esitettäisiin 

jälkihoitosuunnitelma. (Savonia 2016) 
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2.7 Työväkivaltaan liittyvää lainsäädäntöä 

 

2.7.1 Työturvallisuuslaki 738/2002 

 

Työturvallisuuslain keskeisin sisältö liittyen työvakivaltaan on määritelty seuraavissa 

kappaleissa. Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työolosuhteet  ja työympäristö 

niin, että työntekijöiden työkykyä turvataan ja ylläpidetään. Sen avulla ennalta 

ehkäistään ja torjutaan ammattitauteja, työtapaturmia ja muita työhön ja työympäristöön 

liittyviä työntekijöiden terveyshaittoja, jotka voivat olla fyysisiä tai henkisiä. (738/2002 

Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Väkivallan uhka (27 §) 

Jos työhön liittyy ilmeistä väkivallan uhkaa, on työ ja työolosuhteet järjestettävä niin, 

että ennalta ehkäistään uhka- ja väkivaltatilanteet niin hyvin kuin mahdollista. 

Turvallisuusjärjestelyjen tai –laitteiden pitää olla asianmukaiset työpaikalla ja 

työtekijöillä on oltava mahdollisuus avun hälyttämiseen väkivallan torjumiseksi tai 

rajoittamiseksi. (738/2002 Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Työnantajan tulee laatia työtä ja työpaikkaa varten ohjeet menettelytavoista, joissa 

käydään läpi miten hallitaan uhkaavat tilanteet ennalta ja, miten niiden sattuessa 

toimitaan. Näiden ohjeiden avulla torjutaan tai rajoitetaan väkivaltatilanteesta johtuvat 

vaikutukset työntekijän turvallisuuteen. Tarvittaessa tulee tarkistaa 

turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden toimivuus. (738/2002 Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Häirintä (28 §) 

Jos työntekijälle kohdistuu terveydelle haittaa tai vaaraa työssä aiheutuvasta häirinnästä 

tai muusta epäasiallisesta kohtelusta, työnantajan velvollisuus on yrittää poistaa 

epäkohta mahdollisuuksien mukaan heti kun hän on saanut tiedon asiasta. (738/2002 

Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Yksintyöskentely (29 §) 

Jos työntekijän on mahdollista joutua vaaran tai haitan kohteeksi työssään koskien 

hänen turvallisuutta tai terveyttä, työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että haitta 

tai vaara yksintyöskentelyssä poistetaan tai sen mahdollisuudesta tapahtua tehdään 

mahdollisimman pieni. Työnantajan velvollisuuteen kuuluu tarvittavan yhteydenpidon 

järjestäminen ottaen huomioon työn luonne työnantajan ja työntekijän, muiden 

työntekijöiden tai työnantajan osoittaman edustajan kanssa. Lisäksi työnantajan on 

varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. (738/2002 Työturvallisuuslaki 2019) 
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Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8 §)  

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työssä työntekijöiden terveydestä ja 

turvallisuudesta niille kuuluvilla toimenpiteillä. Työnantajan pitää ottaa huomioon myös 

työ, työolosuhteet ja muut työympäristöön liittyvät seikat samoin kuin työntekijän 

henkilökohtaiset edellytykset. Työnantajan huolehtimisvelvollisuus ei päde 

epätavallisissa ja ennalta arvaamattomissa olosuhteissa, joihin hän ei pysty 

vaikuttamaan, ja poikkeuksellisissa tapahtumissa, joiden seuraukset olisi ollut 

mahdotonta välttää. (738/2002 Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet, joilla voidaan parantaa työolosuhteita. Toimenpiteiden avulla estetään 

vaara- ja haittatekijöiden syntyminen, poistetaan vaara- ja haittatekijät tai, jos tämä ei 

ole mahdollista ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla. Lisäksi pitää ottaa 

huomioon kehitys tekniikassa ja muissa käytettävissä olevissa keinoissa. (738/2002 

Työturvallisuuslaki 2010) 

 

Työnantajan tehtävänä on jatkuva työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen 

turvallisuuden tarkkailu. Hänen pitää tarkkailla myös kuinka toteutetut toimenpiteet 

vaikuttavat työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Työnantajan on pidettävä huolta 

siitä, että turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät toimenpiteet on otettu huomioon 

työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa sitä vaativalla tavalla. (738/2002 

Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Työsuojelun toimintaohjelma (9 §)         

Työnantajalla tulee olla ohjelma, jonka avulla edistetään työntekijän turvallisuutta ja 

terveyttä työssä sekä ylläpidetään työntekijöiden työkykyä. Lisäksi siinä otetaan 

huomioon työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden 

vaikutukset työpaikalla (työsuojelun toimintaohjelma). Kun työpaikan toimintaohjelmaa 

kehitetään ja suunnitellaan pitää ottaa huomioon tavoitteet, joilla edistetään työpaikan 

turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä ylläpidetään työntekijöiden työkykyä. Näiden 

käsittelyyn tulee ottaa mukaan myös työntekijät tai heidän edustajansa. (738/2002 

Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (10 §) 

Työnantajan velvollisuuteen kuuluu työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen työn, 

työtilan, muun työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvien haitta- ja vaaratekijöiden 

järjestelmällinen selvitys ja tunnistaminen. Myös silloin kun haitta- ja vaaratekijöitä ei 

voida poistaa, on työnantajan arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle 

ja terveydelle. Tällöin kiinnitetään erityinen huomio kyseisessä työssä tai työpaikassa 

esiintyviin vaaroihin ja haittoihin, tapaturmiin, ammattitauteihin ja työperäisiin 

sairauksiin sekä vaaratilanteisiin. Työnantajan tehtävänä on selvittää työntekijän ikä, 

sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä sekä työn 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002
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kuormitustekijät  ja mahdollinen aiheutuva vaara lisääntymisterveydelle. Työnantajan 

tulee hakea ulkopuolisilta asiantuntijoilta apua, jos hänellä ei ole tarvittavaa 

asiantuntemusta. Työnantajan tehtäviin kuuluu varmistaa, että asiantuntija on riittävän 

pätevä tehtävään ja, että hänellä on muut edellytykset suorittaa tehtävä. Työnantajalla 

pitää olla tehty selvitys ja arviointi hallussaan. Se on tarkistettava olosuhteiden 

olennaisesti muuttuessa ja sen on oltava ajan tasalla. (738/2002 Työturvallisuuslaki 

2019) 

 

Tietojen antaminen (14 § 1 mom.) 

Työnantajan on annettava työntekijälle tarvittavat tiedot työpaikkaan liittyvistä haitta- ja 

vaaratekijöistä ja hänen tulee ottaa huomioon työntekijän ammatillinen osaaminen ja 

työkokemus. Työntekijälle pitää antaa riittävä perehdytys erityisesti ennen kuin hän 

aloittaa uuden työn tai tehtävän tai jos työtehtävät muuttuvat. Myös silloin kun otetaan 

käyttöön uudet työvälineet ja työ- tai tuotantomenetelmät työssä. Lisäksi perehdytystä 

pitää antaa työpaikan työolosuhteista, työ- ja tuotantomenetelmistä, työssä käytettävistä 

työvälineistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä turvallisista työtavoista. (738/2002 

Työturvallisuuslaki 2019) 

 

Työntekijän pitää saada opetusta ja ohjausta estää työstä johtuvat haitat ja vaarat sekä 

välttää työstä aiheutuvaa turvallisuutta tai terveyttä uhkaavaa haittaa tai vaaraa. 

Työntekijän pitää saada opetusta ja ohjausta myös säätö-, puhdistus-, huolto- ja 

korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Tarpeen vaatiessa 

täydennetään työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta. (738/2002 Työturvallisuuslaki 

2019) 

 

Työntekijän yleiset velvollisuudet (18 §) 

Työnantajan antamien määräyksien ja ohjeiden noudattaminen kuuluu työntekijän 

velvollisuuksiin. Työntekijän tulee ylläpitää tarvittava järjestys ja siisteys sekä olla 

huolellinen ja varovainen työssä, jotta hän noudattaa työn ja työolosuhteiden 

edellyttämää turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu oman 

kokemuksensa, työnantajan antaman opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa 

perusteella huolehtia käytettävissä olevin keinoin omasta ja muiden työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän pitää välttää muihin työntekijöihin 

kohdistuvaa epäasiallista kohtelua ja häirintää työpaikalla, jonka seurauksena voi 

aiheutua muiden työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa. 

(738/2002 Työturvallisuuslaki 2019) 

 

2.7.2 Rikoslaki 39/1889 ja Pakkokeinolaki 806/2011 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty keskeisintä sisältöä rikoslaista ja pakkokeinolaista 

liittyen työväkivaltaan. Rikoslaissa määrätään niin että, tunkeutuminen, salaa tai toista 

harhauttaen meneminen esimerkiksi virastoon, liikehuoneistoon tai toimistoon, jolla 
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liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty on tuomittava 

julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos 

teko on aiheuttanut vähäistä haittaa, ei sitä pidetä julkisrauhan rikkomisena. (39/1889 

Rikoslaki 2019) 

 

Rikoksentekijän tai siihen osallisen varustautuessa tekoon muun muassa aseella tai 

muulla henkilöön kohdistuvalla väkivaltaan soveltuvalla välineellä ja rikkomalla 

julkisrauhaa, on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tällöin rikoksentekijä saa vankeutta 

enintään kaksi vuotta tai sakkoja törkeästä julkisrauhan rikkomisesta. (39/1889 

Rikoslaki 2019) 

 

Toisen omaisuuden hävittämisestä tai vahingoittamisesta tekijä saa vankeutta enintään 

yhden vuoden tai sakkoja vahingonteosta. Tuomio pätee myös silloin kun tekijä on 

hävittänyt, turmellut, kätkenyt tai salannut tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun 

tallennuksen. (39/2889 Rikoslaki 2019) 

 

Hätävarjeluna sallittuna tarpeellisena puolustustekona hyökkäyksen torjumiseksi 

tarkoitetaan tekoa, joka ei ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden 

puolustettavana, ottaen huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja 

hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Puolustuksen ylittäessä hätävarjelun rajat, 

tekijä on silti rangaistusvastuusta vapaa, olosuhteiden ollessa sellaiset, ettei tekijä olisi 

voinut toimia muuten, ottaen huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys 

sekä muutenkin koko tilanne. (39/1889 Rikoslaki 2019) 

 

Pakkokeinolaissa määrätään niin että, jos rikoksen seurauksena tekijä saatetaan vangita 

tai rikokseen liittyy lievä pahoinpitely tai näpistys, on jokaisen oikeus ottaa 

rikoksentekijän kiinni. Pakkokeinon käytöllä ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa 

tarpeettomasti. Kiinni otettu henkilö täytyy heti luovuttaa poliisille. Kiinniotettavan 

tehdessä vastarintaa tai yrittäessä paeta, kiinniottajalla on tarpeellisten voimakeinojen 

käyttö sallittu, joita pidetään kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, ottaen 

huomioon rikoksen laatu, miten kiinniotettava on käyttäytynyt ja muutenkin koko 

tilanne. (806/2011 Pakkokeinolaki 2019) 

 

2.7.3 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 

 

Työnantajan kuuluu järjestää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työn ja 

työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arvioiminen toistuvin 

työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen ottaen huomioon 

muun muassa kuormittavuus työssä, altisteet työpaikalla, työjärjestelyt sekä tapaturma- 

ja väkivaltavaara. Työnantajan pitää myös selvittää, arvioida ja seurata työperäisiä 

terveysvaaroja ja -haittoja, työntekijöiden terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. 

(1383/2001 Työterveyshuoltolaki 2019) 



24 
 

 

 

Työnanatajan tulee tehdä toimenpide-ehdotus muun muassa työn terveellisyyden ja 

turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi työnantajan velvollisuuksiin kuuluu tehdä 

yhteistyötä muun muassa terveydenhuollon ja työhallinnon kanssa ja omalta osaltaan 

tehdä työterveyshuollon tehtäviin kuuluvien työkykyä ylläpitävien ja edistävien 

toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. (1383/2001 Työterveyshuoltolaki 2019) 

 

2.8 Riskien arviointi ja hallinta 

 

Riskien arviointi on vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden 

määritystä ja riskien merkityksen arviointia, jotka esiintyvät työssä. Arvioinnissa 

tarkastellaan aikaisemmin sattuneita tapaturmia ja onnettomuuksia. Lisäksi siinä 

arvioidaan sellaiset riskit, joita ei ole vielä tapahtunut tai, jotka eivät ole aiheuttaneet 

vahinkoa. Riskien arvioinnissa pyritään havaitsemaan ajoissa työssä esiintyvät riskit 

niin ettei vahinkoja pääsee tapahtumaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015)  

 

Riskien arvioinnissa edetään vaiheittain. Sitä voidaan kutsua systemaattiseksi 

prosessiksi. Riskien arviointi perustuu työssä esiintyvien vaarojen tunnistamiseen. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) Vaarojen selvittämiseen ja arvioitiin otetaan 

mukaan kaikki työtehtävät työpaikalla muun muassa huollot, häiriötilanteet, 

ulkopuolisten työskentely työpaikalla. Lisäksi  pitää huomioida raskaana olevien naisten 

ja ikääntyvien erityistarpeet. Työnantajan tehtävänä on selvittää ja tunnistaa työstä, 

työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. 

(Työterveyslaitos 2019) Jos vaaraa ei voida poistaa, sen merkitys pitää arvioida 

työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Arviointi mahdollistaa sen, että voidaan 

tehdä perusteltuja valintoja turvallisuuden parantamiseksi. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015) Riskien hallinnassa (kuva 1) riskit tunnistetaan, arvioidaan ja 

niitä pienennetään mahdollisuuksien mukaan. (Työsuojeluhallinto 2013) 
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Kuva 1. Riskien hallinnan osa-alueet (Työsuojeluhallinto 2013) 

 

Arvioinnin perusteella tulee määrittää tärkeimmät työturvallisuuden kehittämistarpeet, 

jotta riskien arviointi johtaisi työturvallisuuden paranemiseen käytännössä. Kun 

toimenpiteet ovat konkreettisia ja toteutuskelpoisia saadaan aikaan tehokkain 

turvallisuustason paraneminen kun toimenpiteet kohdistetaan suurimpien riskien 

poistamiseen. Jatkuvuutta riskien arviointiin (kuva 2) saadaan arvioimalla 

toimenpiteiden vaikutusta, tilanteen jatkuvalla seurannalla ja arvioinnin tuloksien 

palautteesta työntekijöille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

 

Kuva 2. Riskien arvioinnin ja hallinnan vaiheet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 
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Arvioinnin suunnittelu 

Yrityksen johto tekee päätöksen riskien arvioinnista. Johdon sitoutuminen tarvitaan, 

jotta voidaan varata resurssit, toteuttaa käytännön toimenpiteet arvioinnin jälkeen ja 

varmistaa arvioinnin jatkuvuus. Työnantajan tehtäviin kuuluu riittävien resurssien 

varaaminen arvioinnin toteuttamiseen, määritellä arviointiin sisältyvät tehtävät ja nimetä 

kaikkiin tehtäviin henkilöt. Työnjakoon kuuluu tehtävien sisällön määrittäminen, 

vastuiden jakaminen,  oikeuksien antaminen päätösten tekemiseen ja toimenpiteiden 

toteuttamiseen sekä ilmoittaa tehtäviin käytössä olevat resurssit. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015) 

 

Riskien arviointi kannattaa tehdä ryhmätyönä, koska se on yhteisten asioiden 

kehittämistä. Arviointiin kannattaa käyttää toimintatapoja, jotka ovat käytössä 

yrityksessä kuten viikkopalaverit ja ilmoitustaulut. Riskien arvioinnin kannalta on 

tärkeää, että työntekijät osallistuvat arvioinnin tekemiseen, koska siinä käydään läpi 

työntekijöihin kohdistuvia riskejä. Tiettyjen erityisriskien yksityiskohtaiseen arviointiin 

saatetaan tarvita asiantuntijaapua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

Vaarojen tunnistaminen 

Tärkein vaihe riskien arvioinnissa on vaarojen tunnistaminen. Tavoitteena on kaikkien 

merkittävimpien turvallisuuspuutteiden tunnistaminen, jotka voivat aiheuttaa ihmisten 

terveydelle tai turvallisuudelle vakavia seurauksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

Tunnistetut, välitöntä korjausta vaativat vaarat on poistettava heti. Jos poistaminen ei 

ole mahdollista on arvioitava vaaratilanteesta aiheutuva riski.(Työterveyslaitos 2019) 

 

Vaarojen tunnistamisella tarkoitetaan kaikkia työaikoihin, työhön, työtilaan, muuhun 

työympäristöön ja työolosuhteisiin koskevia työntekijöiden turvallisuudelle tai 

terveydelle haitallisia tai vaaraa aiheuttavien tekijöiden tunnistamista ja kirjaamista. 

Vaarojen tunnistamisessa on huomioitava millaisia vaaroja on aiemmin tapahtunut, 

myös vaaratekijät, joista ei vielä ole syntynyt vahinkoa, mutta tulevaisuudessa voi 

syntyä, työhön liittyvät kuormitustekijät ja työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

Riskien suuruuden määrittäminen 

Riskin suuruudella tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja seurausten 

vakavuutta yhdessä. Seurausten vakavuudella tarkoitetaan kuinka vakavaa haittaa 

tapahtuma on aiheuttanut ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle. Vaaratilanteen 

seurauksena voi syntyä kovin erilaisia ja eriasteisia seurauksia. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015) 

 

 Seurausten vakavuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:  

- Haitan luonne (lievä / vakava) 

- Seurausten laajuus (montako henkilöä loukkaantuu/altistuu)  
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- Haitan palautuvuus / palautumattomuus 

- Haitallisten vaikutusten aikajänne (lyhytkestoinen / pitkäkestoinen) 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

Erilaiset menetelmät ja tunnusluvut auttavat todennäköisyyden ja vakavuuden 

arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön (2015) aineistossa on käytetty 

kolmiportainen seurausten vakavuus taulukon avulla (taulukko 3) on mahdollista 

arvioida seurauksia, jotka ovat aiheutuneet haitallisesta tapahtumasta. 

 

Taulukko 3. Kriteerit seurausten vakavuuden määrittämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) mukaan haitallisten tapahtumien 

esiintymistodennäköisyyteen vaikuttavat monet tekijät. Niitä ovat: 

-  Haitallisen tapahtuman esiintymistiheys 

-  Haitallisen tapahtuman kesto 

-  Mahdollisuudet ennakoida haitallisen tapahtuman esiintyminen 

-  Mahdollisuudet ehkäistä haitallinen tapahtuma 

 

Yksiselitteisiä ohjeita ei siitä pystytä antamaan, kuinka todennäköisiä eri tapahtumat 

ovat. Taulukossa 4 on muutamia ohjeita käytetyn menetelmän avulla tehtävään 

todennäköidyyden määrittämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

Taulukko 4. Kriteerit tapahtuman todennäköisyyden määrittämiseen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015) 

 

 

 

 

Tapahtuma aiheuttaa ohimenevän sairauden tai haitan, joka ei edellytä 
ensiapuasemalla käyntiä. Aiheuttaa korkeintaan 3 päivän poissaolon. 
Esimerkiksi päänsärky tai mustelma. 

Tapahtuma aiheuttaa suurempia tai pitkäkestoisempia seurauksia tai 
pitkäkestoisia vaikutukseltaan lieviä haittoja. Edellyttää käyntiä 
ensiapuasemalla. Aiheuttaa 3-30 päivän poissaolon. Esimerkiksi 
viiltohaavat tai lievät palovammat. 

Tapahtuma aiheuttaa pysyviä ja palautumattomia vahinkoja. Edellyttää 
sairaalahoitoa ja aiheuttaa yli 30 päivän poissaolon. Esimerkiksi vakavat 
työperäiset sairaudet, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema. 

1. Vähäiset 

2. Haitalliset 

3. Vakavat 

Ohjeellisia tapahtuman todennäköisyyden tunnusmerkkejä 

1. Epätodennäköinen Tapahtuma, joka esiintyy harvoin ja epäsäännöllisesti. Esimerkiksi 
kulkuteiden lattia jäätyy talvisaikaan vaarallisen liukkaaksi. 

 
2. Mahdollinen Tapahtuma, joka esiintyy toistuvasti, mutta ei kuitenkaan 

säännöllisesti. Esimerkiksi purkulaitteen huollon aikana tavarat 
joudutaan nostelemaan hihnalta käsin. 

3. Todennäköinen Tapahtuma, joka esiintyy usein ja säännöllisesti. Säännöllinen 
trukkiliikenne aiheuttaa tapaturman vaaran. 
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Riskin merkittävyydestä päättäminen 

Kaikkia riskejä ei aina voida poistaa. Riskin merkittävyydestä päättämisellä tarkoitetaan 

rajanvetoa sille, pienennetäänkö riskiä vai ei. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

Vahingon vakavuus ja todennäköisyys vaikuttavat riskin suuruuteen. Riskien 

tunnistamisessa riskejä yleensä löydetään useita eikä niitä voida korjata yhdellä kertaa. 

Tärkeintä on isoimpien riskien tunnistaminen, jotka vaativat nopeita ratkaisuja. 

(Suomen riskienhallintayhdistys 2019) 

 

Ensiksi tulee määrittää riskin suuruus arvioimalla mahdollisten syntyvien vahinkojen 

suuruuden ja vahingon todennäköisyyden avulla. Arvioinnin jälkeen on tiedossa minne 

ensimmäisenä toimenpiteet kohdistetaan. Apuvälineenä arviointiin on riskitaulukko 

(taulukko 5). Riskitaulukkoon kuuluu kolme eri tasoa seurausten vakavuudelle ja 

tapahtuman todennäköisyydelle. (Suomen riskienhallintayhdistys 2019) 

Taulukko 5. Riskitaulukko. (Suomen riskienhallintayhdistys 2019) 

Tapahtuman Tapahtuman seuraukset   

todennäköisyys 
Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Epätodennäköinen 1.Merkityksetön riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 

Mahdollinen 2. Vähäinen riski 
3.Kohtalainen 
riski 

4. Merkittävä riski 

Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 

 

Toimenpiteiden valinta 

Ensisijaisesti pyritään estämään vahingon syntyminen tai vähentämään sen seurauksia. 

Riskin suuruudesta riippuu toimenpiteiden tarve. Riskin ollessa suuri, sitä tärkeämpää 

on pienentää sitä nopeasti ja tehokkaasti. (Suomen riskienhallintayhdistys 2019) Riskien 

hallinta on riskin pienentämiseksi tai poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden 

toteuttamista. Sen tavoite on ennaltaehkäistä vahingot ja minimoida 

vahinkokustannukset. Tavoite on löytää parhaat mahdolliset toimenpiteet riskien 

pienentämiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

Seuraavien kriteerien mukaan voidaan arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta: 

- Turvallisuustason kasvu: toimenpide on sitä parempi, mitä tehokkaammin     

toimenpiteellä saadaan pienennettyä suurimpia riskejä. 

 - Vaikutusten laajuus: toimenpide on sitä parempi, mitä useampaan riskiin tai 

useamman henkilön turvallisuuteen se vaikuttaa. 

 - Vaatimusten täyttyminen: jos toimenpiteellä on mahdollista korjata lainsäädännön, 

sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneet puutteet, se 

kannattaa toteuttaa. 
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 - Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: toimenpide kannattaa toteuttaa, jos sen ansiosta 

työn sujuvuus lisääntyy, vaikka vaikutus olisi pieni koskien työn turvallisuutta. 

- Kustannustehokkuus: parhaisiin toimenpiteisiin ei välttämättä tarvita paljon rahaa. 

Usein hyvin pienillä parannuksilla voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia, lähes 

ilmaiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

2.9 Kauris-menetelmä 

 

Kauris-menetelmän avulla voidaan ehkäistä ja hallita työpaikkojen asiakasväkivalta- ja 

uhkatilanteita. Menetelmän nimi tulee sanoista ”KArtoita Uhkaavat 

työväkivaltaRISkit”. KAURIS-menetelmän perustuu  väkivaltariskien järjestelmälliseen 

kartoitukseen  ja tietojen hyväksikäyttöön turvallisuuden suunnittelussa. Menetelmän 

tarkoitus on tarkastella laajasti ja kokonaisvaltaisesti työympäristöä ja teknisiä 

turvajärjestelmiä sekä toimintatapoja, ohjeita ja koulutusta. (Saarela et al. 2009) 

 

Työyhteisön on mahdollista vaikuttaa toiminnallaan väkivaltariskien ehkäisyyn ja 

hallintaan monin tavoin. Useat eri tekijät vaikuttavat turvallisuuden hallintaan ja 

parantamiseen. Kaikki työväkivaltariskien hallintajärjestelmän keskeiset kohdat on 

esitetty kuvassa 3. Väkivaltatilanteiden ehkäisy aloitetaan toimintaperiaatteista, jotka 

muokataan omalle työpaikalle sopiviksi ja joita sekä johto että työntekijät sitoutuvat 

noudattamaan. (Saarela et al. 2009) 

 

Aluksi on syytä selvittää tilannetta tarkemmin oman työpaikan kannalta ja arvioida 

väkivaltariskit, koska väkivaltatilanteet vaihtelevat eri aloilla ja työpaikoilla. Vaaran 

arvioinnissa tehdään selvitys siitä minkälaisia väkivalta- ja uhkatilanteet ovat 

työpaikalla, kuinka usein niitä tapahtuu ja  miten niihin varaudutaan. Perusturvallisuus 

tulee varmistaa työympäristön teknisillä ratkaisuilla sekä turva- ja valvontalaitteilla. 

Väkivalta- ja uhkatilanteita voidaan ehkäistä kestävillä materiaaleilla ja rakenteilla, 

suojaavilla kalusteilla, hätäpoistumisen mahdollisuudella sekä hyvällä näkyvyydellä ja 

valaistuksella. Asiattomilta pääseminen tiettyyn tilaan voidaan estää lukituksella. 

Lisäksi voidaan käyttää tallentavaa kameravalvontaa ja vartiointia. Hätätilanteen 

sattuessa pitäisi olla mahdollisuus lisäavun hälyttämiseen. (Saarela et al. 2009) 

 

Työyhteisössä olisi hyvä yhdessä sopia erilaisiin tilanteisiin soveltuvat toimintatavat ja 

toimintaohjeet. Henkilöstön koulutuksen avulla opitaan kehittymässä olevien 

väkivaltatilanteiden tunnistaminen ja parhaiden menetelmien löytäminen tilanteen 

ratkaisemiseksi. Koulutuksen tavoitteena on saada työntekijälle tunne, että tarpeen 

vaatiessa hän hallitsee väkivaltatilanteet. Koulutuksen pitäisi sisältää ainakin erilaisiin 

tilanteisiin turvallisten toimintatapojen opettelemisen, työpaikan turvalaitteiden 

asianmukaisen käytön ja periaatteet hyvään asiakaspalveluun. 

(Saarela et al. 2009) 
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 Kuva 3. Väkivaltariskien hallintajärjestelmä työpaikkatasolla. (Saarela et al. 2009) 

 

Työyhteisön tulee järjestää tukea ja jälkihoitoa henkilöille, jotka ovat joutuneet 

väkivaltatilanteisiin. Työpaikalle pitää laatia raportointijärjestelmä tapahtuneista uhka- 

ja väkivaltatilanteista, jonka avulla on mahdollista seurata turvallisuuden kehitystä ja, 

jolla saadaan tiedot ehkäisytoimien suunnittelua varten. Keskustelu yhdessä työpaikalla 

uhka- ja väkivaltatilanteista olisi tärkeää, koska samalla voitaisiin miettiä, miten 

tilanteen voisi tulevaisuudessa välttää.(Saarela et al. 2009) 

 

Hallintajärjestelmän toimivuutta voidaan jatkossa arvioida toistamalla KAURIS-

menetelmä tietyin aikavälein. Silloin kun väkivalta- uhkatilanteet lisääntyvät tai 

havaitaan uusia ongelmia. Väkivalta- ja uhkatilanteiden kehittymistä on mahdollista 

kehittää jatkuvasti ja puutteet yritetään korjata mahdollisimman nopeasti. (Saarela et al. 

2009) 

 

 

 

 

 

 

Toimintaperiaatteet

Organisatoriset toimenpiteet

Vaaran arviointi

Jatkuva Tekniset toimenpiteet:

kehittäminen Ympäristön suunnittelu, valvonta-, hälytys- ym. laitteet

Toimintatavat, toimintaohjeet ja koulutus

Tapausten raportointi ja arviointi Henkinen jälkihoito

väkivaltatilanteisiin joutuneille

Järjestelmän tehokkuuden arviointi ja kehittäminen
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KAURIS-menetelmän vaiheet 

 

Taulukossa 6 on esitetty KAURIS-menetelmän vaiheet. Menetelmää on mahdollista 

laajentaa arvioimalla työpaikan murtosuojaus (liite 3). (Saarela et al. 2009) 

 

Taulukko 6. KAURIS-menetelmän soveltaminen työpaikalla. (Saarela et al. 2009) 

 
 

Työparin/ työryhmän kokoaminen 

Aluksi sovitaan vastuuhenkilö, joka kokoaa työpaikalla työparin tai työryhmän. 

Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi turvallisuus- tai työsuojelupäällikkö. Ryhmän koko 

voi vaihdella työntekijöiden määrän mukaan. Paras tulos saadaan aikaan, kun 

työryhmään kuuluu esimiehiä ja työntekijöitä. Koko henkilökunnalle tulee tiedottaa 

menetelmän soveltamisesta sekä kertoa sen tarkoituksesta, toteuttamisvaiheista ja 

saatavasta hyödystä. Tämän jälkeen työryhmä laatii menetelmän toteuttamiselle 

aikataulun. Ryhmän tulee kokoontua säännöllisesti ja sopia kokouksessa aina 

seuraavasta kokouksen ajankohdasta. Aktiivivaihe kestää kohteen ja tarpeen mukaan 

kahdesta kuukaudesta vuoteen. (Saarela et al. 2009) 

 

Selvitys väkivalta- ja uhkatilanteista: kysely henkilökunnalle 

Aluksi Kauris-työryhmän on kerättävä tietoa työpaikan nykytilanteesta pohjaksi 

turvallisuuden kehittämistoimille kyselyllä henkilökunnalle. Kyselyn avulla voidaan 

selvittää muun muassa, millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita työpaikalla tapahtuu sekä 

millaista koulutusta henkilökunta tarvitsee näiden tilanteiden varalta. (Saarela et al. 

2009) 

 

1. Työparin tai työryhmän kokoaminen

(mukana esimiehet, työntekijät ym.).

Tiedotus

2. Selvitys väkivalta- ja uhkatilanteista:

kysely henkilökunnalle

3. Arviointi väkivaltatilanteisiin

varautumisesta

4. Toimenpiteiden suunnittelu ja

toteuttaminen. Yhteenveto

5. Koulutus koko henkilökunnalle

6. Väkivaltariskien säännöllinen

arviointi ja kehittäminen

osaksi normaalia toimintaa
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Kysely tehdään ”Työhön liittyvät väkivaltariskit: kysely henkilökunnalle” –lomaketta 

(liite 1) käyttäen. Lomake jaetaan koko henkilökunnalle tai vain asiakaspalvelussa 

toimiville. Kyselylomakkeet palautetaan Kauris-hankkeen vastuuhenkilölle tai sovitulla 

tavalla, jonka jälkeen työryhmä laatii vastauksista yhteenvedon. Kyselyn tulokset 

tiedotetaan henkilökunnalle sopivalla tavalla. (Saarela et al. 2009) 

 

Arviointi väkivaltatilanteisiin varautumisesta 

Työryhmä selvittää keskeisimmät väkivaltatilanteet työpaikalla käyttäen apuna 

”Arviointi väkivaltatilanteisiin varautumisesta” –lomaketta (liite 2). Tässä 

hyödynnetään kyselyn sekä työpaikalla kerättyä tietoa väkivalta- ja uhkatilanteista ja 

lisäksi muuta käytettävissä olevaa aineistoa. Työryhmä arvioi myös keskeisimmät 

väkivaltatilanteet niiden todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden suhteen. Tämän 

jälkeen työryhmä selvittää työpaikan varautumisen väkivalta- ja uhkatilanteisiin 

erilaisin tilaratkaisuin, valvonta- ja hälytyslaittein sekä erityisjärjestelyin ja 

toimenpitein. Parhaiten varautumistapa selviää työryhmän kiertäessä työpaikalla niin, 

että käydään lomake kohta kohdalta lävitse. Työryhmä voi kierroksen jälkeen miettiä, 

kuinka hyvin työpaikalla on toteutettu muut ennalta ehkäisevät toimenpiteet, 

henkilökunnan koulutus, väkivallan kohteeksi joutuneiden jälkihoito sekä tapausten 

raportointi. Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa puolesta tunnista tuntiin. Työryhmä 

voi myös käydä läpi varautumisen murtoja vastaan (liite 3). (Saarela et al. 2009) 

 

Toimenpiteiden suunnittelu 

Työryhmä kootaan tarkastelemaan työpaikalla vallitsevaa tilannetta ja mahdollisesti 

tehtäviä toimenpiteitä. Työpapereina suunnittelussa käytetään henkilökunnalle tehdyn 

kyselyn yhteenvetoa ja väkivaltatilanteisiin varautumisen arviointia. Työryhmässä 

käydään läpi selvityksissä esiin nousseita ongelmia ja kehittämistarpeita. Huomiota 

kiinnitetään erityisesti sellaisten väkivaltatilanteiden ehkäisyyn, joihin liittyvät riskit on 

arvioitu suuriksi. Varautumistason arviointilomakkeelle tulleiden ei-vastausten kohdalla 

työryhmän tulee miettiä, onko toimenpidettä tarpeen toteuttaa omalla työpaikalla. 

Huomiota tulee kiinnittää myös työntekijöille tehdyssä kyselyssä esille tulleisiin 

toimenpide-ehdotuksiin. Toimenpidesuunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää myös kyselyn 

tuloksista tiedottamisen, esimerkiksi henkilökunnalle järjestettävässä 

koulutustilaisuudessa, jossa käytäisiin läpi tulokset. (Saarela et al. 2009) 

 

Turvallisuutta parantavien ratkaisujen suunnittelussa työryhmä voi käyttää lisäksi apuna 

KAURIS-menetelmän aihealueittain koottua tietomateriaalia. 

- Organisatoriset keinot 

- Ympäristön ratkaisut ja tekniset keinot 

- Käytännön toimintatavat ja ohjeet 

- Koulutus, opastus ja perehdyttäminen 

- Tuki ja henkinen jälkihoito 

- Seuranta ja raportointi 
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Yhteenvetolomake auttaa ryhmää toimenpidesuunnitelman laadinnassa. Lomakkeelle 

kirjataan liitteenä 4 olevan mallin mukaan havaitut ongelmat/riskit, riskin suuruus, 

niiden ratkaisemiseksi tehtävät toimenpiteet, toteutusaikataulu, vastuuhenkilö ja 

loppumerkintä, kun toimenpide on toteutettu. Tapaamisissa sovitaan, milloin työryhmä 

kokoontuu seuraavan kerran. (Saarela et al. 2009) 

 

Koulutus henkilökunnalle 

KAURIS-työryhmän tulee huolehtia koulutuksen järjestämisestä. Koulutus tulee 

järjestää koko henkilökunnalle siten, että se soveltuu mahdollisimman hyvin työpaikan 

omaan toimintaan. Koulutuksen pohjana voi käyttää esimerkiksi omalla työpaikalla 

tehdyn kyselyn tuloksia. Koulutuksessa ensin lähdetään liikkeelle hyvästä 

asiakaspalvelusta, selvitetään toimintatavat eri tilanteisiin (töihintulo/poislähtö, 

hälytysten teko ym.) sekä tarkastellaan väkivaltaisen asiakkaan kohtaamista ja sitä, 

miten väkivaltatilanteisiin joutuneista pidetään myöhemmin huolta. (Saarela et al. 2009) 

 

Tiedonkeruu, seuranta ja jatkuva kehittäminen 

Jos turvallisuutta halutaan työpaikalla parantaa ja ehkäistä väkivaltatilanteita 

tehokkaasti, tulisi sattuneet tilanteet raportoida ja kerätä järjestelmällisesti. Apuna 

voitaisiin käyttää ”Väkivalta- ja uhkatilanteiden raportointilomaketta” (liite 6). 

Raporteista olisi hyvä laatia yhteenvetoja määrävälein, esimerkiksi puolivuosittain. 

Yhteenvedoista voitaisiin nähdä, mihin suuntaan väkivaltatilanteet ovat kehittymässä. 

Näin ongelmiin pystyttäisiin liittymään ajoissa ja keinoja tilanteiden torjumiseksi 

osattaisiin tulevaisuudessa kehittää. (Saarela et al. 2009) 

 

Uhkaajan tuntomerkit voidaan merkitä muistiin ”Tuntomerkit”-lomakkeelle (liite 7). 

”Pommiuhkaus”-lomakkeessa (liite 8) opastetaan, miten tulisi toimia ja mitä tietoja 

kerätä, jos työpaikalle/toimipisteeseen tulee puhelimitse pommiuhkaus. Lomakkeiden 

täyttämiseen olisi hyvä tutustua etukäteen jo uuden työntekijän perehdyttämisen tai 

henkilökunnan koulutustilaisuuksien yhteydessä. (Saarela et al. 2009) 

 

Tietyin määrävälein voidaan jatkossa toistaa väkivalta- ja uhkatilanteiden selvitys 

(liite1) sekä varautumistason arviointi (liite 2). Jos väkivalta- ja uhkatilanteet lisääntyvät 

tai uusia ongelmia on havaittavissa, käynnistetään toimenpiteiden suunnittelu uudelleen. 

Havaitut puutteet yritetään poistaa mahdollisimman nopeasti. (Saarela et al. 2009) 
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3. AINEISTO JA VAIHEET 

 
Diplomityön tekeminen tapahtui viidessä vaiheessa (taulukko 7). Ensimmäiseksi 

perehdyttiin työväkivaltaan liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja Internet-sivuihin. 

Niiden avulla selvitettiin kuinka paljon Suomessa on tapahtunut väkivalta- ja 

uhkatilanteita työssäkäyville ja millaisia ne ovat olleet. Seuraavaksi valittiin menetelmä, 

jonka avulla saataisiin mahdollisimman paljon tietoa liikkeissä/toimipaikoissa 

tapahtuvista väkivaltariskeistä. Sopivaksi menetelmäksi valittiin KAURIS-menetelmä 

(KArtoita Uhkaavat työväkivaltaRISkit). Menetelmän avulla saatiin selville työhön 

liittyvät väkivalta- ja uhkatilanteet, liikkeen/toimipaikan tilaratkaisut ja murtosuojaus. 

Tämän jälkeen perehdyttiin tarkemmin KAURIS-menetelmään ja siihen miten sitä 

käytettäisiin työväkivaltariskien selvittämisessä valituissa kohteissa.  

 

Taulukko 7. Diplomityön vaiheet 

1. Kirjallisuusselvitys 

2. KAURIS-menetelmään tutustuminen 

3. Kohdeyritysten valitseminen 

4. Puhelinhaastattelut ja yrityskäynnit 

(haastattelut, kyselyn-, arviointi- 

ja murtosuojaus- lomakkeen 

jakaminen ja täyttäminen) 

5. Riskien suuruuden määrittäminen 

ja toimenpiteiden suunnittelu 

yrityksissä 

 

Tähän tutkimukseen valittiin mukaan vuonna 2012 yhdeksän erialojen kaupan-alan ja 

palvelualan yritystä. Tarkoituksena oli selvittää mitkä asiat vaikuttavat eniten väkivalta- 

ja uhkatilanteiden syntymiseen. Esimerkiksi sijaitseeko liike tai toimipaikka katutasossa 

tai onko käytössä valvonta- tai hälytyslaitteita. Mukaan tutkimukseen valittiin 

kosmetologi, antiikkiliike yrittäjä, kampaaja, vaatekauppias, taideliike yrittäjä, 

kukkakauppias, parturi-kampaaja, galleristi ja ruokakauppias. Kaikki 

toimipaikat/liikkeet sijaitsivat keskusta-alueella tai sen läheisyydessä Tampereella. 

Naisyrittäjistä nuorin oli 25 vuotias ja vanhin 60 vuotias. Viisi naisista olivat toimineet 

yrittäjinä kymmeniä vuosia ja kaksi alle 20 vuotta ja kaksi alle viisi vuotta. Osassa 

yrityksistä työskenteli yksi tai kaksi henkilöä, mutta usein vain yksi henkilö.  
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Kaksi haastatteluista tehtiin ensin puhelimitse, koska yrittäjät olivat kiireisiä eivätkä 

ehtineet työaikana keskustella. Muut haastattelut tehtiin liikkeissä/toimipaikoissa. 

Haastattelun aikana kirjattiin alustavasti ylös yrittäjien kertomuksia väkivalta- ja 

uhkatilanteista. Haastattelussa selvitettiin yleisesti millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita 

yrityksessä oli tapahtunut, miten ne olivat vaikuttaneet työssä jaksamiseen ja miten 

niissä oli toimittu. Haastattelun jälkeen naisyrittäjille jätettiin täytettäväksi kysely- ja 

arviointi-lomake sekä murtosuojaus-lomake. Kyselyn, arvioinnin ja murtosuojauksen 

pohjana toimi KAURIS-menetelmän työhön liittyvät väkivaltariskit: kysely 

henkilökunnalle-lomake (liite 1), arviointi väkivaltatilanteisiin varautumisesta-lomake 

(liite 2) ja murtosuojaus (liite 3). Kyselyä muokattiin toimipaikkoihin/liikkeisiin 

sopiviksi.  

 

Viimeisessä tapaamisessa käytiin läpi kysely-lomakeen vastaukset, arvionti-lomake ja 

murtosuojaus-lomake. Arviointi-lomakkeen (liite 2) riskien suuruuden määrittäminen 

selvitettiin tässä vaiheessa käyttäen apuna KAURIS-menetelmän liitteessä kaksi olevaa 

taulukkoa (taulukko 8). Sen avulla arvioitiin pitääkö toimipaikassa/liikkeessä tehdä 

muutoksia pikaisesti vai riittääkö esimerkiksi pelkkä seuranta. Viimeisenä kävimme läpi 

murtosuojaus-lomakkeen (liite 3). Lopuksi pohdimme toimenpiteitä mahdollisten 

väkivalta- ja uhkatilanteiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Otimme esille jo 

tapahtuneita väkivaltatilanteita ja mietimme olisiko tilanne voitu välttää muun muassa 

toisenlaisella toiminnalla, tilaratkaisuilla tai hälystyslaitteilla.  

 

Taulukko 8. Riskimatriisi (Saarela et al. 2009) 

Seuraukset/  Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Väkivaltatilanteen Ohimenevät, lievät vaikutukset: 
Pitkäkestoiset vakavat 

vaikutukset Pysyvä työkyvyttömyys, 

todennäköisyys henkiset tai fyysiset seuraukset pysyviä lieviä haittoja: erilaisia kuolema (aseellinen uhkailu, 

  (pelottava tilanne, solvaamista fyysisiä vammoja ja /tai henkisiä pahoinpitely, ryöstö ym.). 

  sanallista uhkailua, huutamista, vammoja (päällekäyminen,    

  tönimistä ym.). pureminen, potkiminen ym.).   

  Poissaolo alle 4 pv. Poissaolo 4-30 pv. Poissaolo yli 30 pv. 

Epätodennäköinen 1. Merkityksetön riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 

Väkivaltatilanne  Ei toimenpiteitä. Sauranta. Toimenpiteitä tarvitaan. 

satunnainen,       
esiintyy harvoin       

Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 

Väkivaltatilanteet Seuranta. Toimenpiteitä tarvitaan. 
Toimenpiteet 

välttämättömiä. 
lähes päivittäisiä       

Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 

Väkivaltatilanteita Toimenpiteitä tarvitaan. Toimenpiteet välttämättömiä. Välittömät toimenpiteet. 
esiintyy usein ja       

säännöllisesti,       
tapaturmia sattunut       
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4. TULOKSET  

 
4.1  Kyselyn tulokset 

 

Seuraavassa on käyty läpi lomakkeen työhön liittyvät väkivaltariskit: kysely 

henkilökunnalle kysymykset ja yhdeksän naisyrittäjän antamat vastaukset. 

 

1. Millaisia väkivaltaongelmia työpaikallasi esiintyy ja mihin ne liittyvät? 

 

Kolme naisyrittäjistä vastasi, että fyysisiä väkivaltatilanteita tapahtuu harvemmin. 

Väkivalta- tai uhkatilanteet liittyivät usein rahaan, tavaraan, paikkojen rikkomiseen, 

varastamiseen ja työntekijöihin. Usein näitä tilanteita aiheuttivat näpistelevät 

alkoholisoituneet henkilöt ja huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt, jotka 

tarvitsivat rahaa. Useissa toimipaikoissa/liikkeissä ongelmia aiheutti asiakas, joka oli 

tyytymätön palveluun tai tuotteeseen. 

 

Eräs yrittäjistä kertoi, ettei ollut koskaan joutunut minkäänlaisen väkivallan tai uhkan 

kohteeksi vaikka oli työskennellyt jo useita vuosia samassa toimipaikassa. Hän oli sitä 

mieltä, että tämä johtui siitä, että liikkeen molemmin puolin oli useita muita kauppoja ja 

alue oli melko vilkasta.  

 

2. Onko väkivaltatilanteet viime aikoina lisääntyneet, pysyneet samalla tasolla vai 

vähentyneet ja mitkä ovat syyt muutoksille?  

 

Eräs naisyrittäjistä oli sitä mieltä, että henkinen väkivalta oli lisääntynyt ja fyysinen 

väkivalta oli pysynyt samalla tasolla. Hän selitti asiaa sillä, että yleensä pienet liikkeet 

ovat oiva paikka tulla oleskelemaan ja viettämään aikaa. Hän oli joutunut työssään lähes 

päivittäin kuuntelemaan alkoholisoituneita, mielenterveyspotilaita tai muita yksinäisiä 

henkilöitä, jotka olivat tulleet kertomaan ongelmistaan ja huolistaan liikkeeseen. Työn 

teosta ei juurikaan tullut mitään. Päivän päätteeksi yrittäjä oli henkisesti aivan väsynyt 

ja mietti jo seuraavaa päivää, kuinka jaksaisi lähteä työpaikalle. Yrittäjä harkitsi 

liikkeensä myymistä. 

 

Kolme naisyrittäjistä olivat sitä mieltä, että väkivaltatilanteet olivat lisääntyneet. He 

selittivät syyksi muun muassa päihdyttävienaineiden käytön lisääntymisen. Niiden 
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käyttäjät tarvitsivat epätoivoisesti rahaa, jolloin väkivaltatilanteita syntyi herkemmin. 

Myös  työttömyys ja avohoidon lisääntyminen oli lisännyt henkisen väkivallan kasvua. 

 

Neljä naisyrittäjistä olivat sitä mieltä, että väkivalatilanteet olivat pysyneet samalla 

tasolla. Yksi yrittäjistä kertoi, että ainakin omassa työpaikassaan murrot, näpistykset ja 

varkaudet olivat vähentyneet, koska taloyhtiö vaihtoi lukot etu- ja takaovelle ja 

lukkokohdat varmistettiin raudoilla luultavasti poliisin huomautuksesta. Hän oli sitä 

mieltä, että väkivaltatilanteet olivat vähentyneet, mutta niiden laatu oli muuttunut 

vakavemmaksi. Yrittäjä tarkoitti aseilla tapahtuvia ryöstöjä. 

 

3. Onko sinulle nykyisessä työpaikassasi tapahtunut seuraavia asiakkaan tai muiden 

ulkopuolisten taholta tulevia, työhön liittyviä väkivalta- tai uhkatilanteita ja kuinka 

usein? 

 

Kuvassa 3 on esitetty vastausten tulokset. Tavaroiden heittelemistä ja paikkojen 

rikkomista oli tapahtunut kolmessa liikkeessä joka vuosi. Nämä liikkeet sijaitsivat 

katutasossa. Solvaamista, huutamista tai sanallista uhkailemista oli tapahtunut kahdessa 

liikkeessä/toimipaikassa joka vuosi ja kahdessa lähes joka vuosi. Yhdessä liikkeistä 

uhkatilanteita tapahtui kuukausittain. Tönimistä, huitomista, lyömistä, potkimista, 

puremista tai raapimista oli tapahtunut neljässä kohteessa. Kahta naisyrittäjistä oli 

yritetty estää liikkumasta sillä välin kun liikkeestä varastettiin rahaa tai tuotteita.  

 

Yhdessä liikkeistä tapahtui varkauksia tai näpistyksiä viikottain. Liike oli sokkeloinen ja 

sielä oli paljon pientä tavaraa, jota oli helppo varastaa. Muissa viidessä kohteista 

varkauksia tapahtui harvemmin. Neljässä liikkeessä/toimipaikassa rahat oli siepattu 

avoimesta kassalippaasta ilman, että oli käytetty väkivaltaa tai uhkailtu väkivallalla. 

Aseella (ampuma- terä- tai lyömäase) oli uhattu kolmessa liikkeessä harvemmin kuin 

joka vuosi. Ryöstöjä oli tapahtunut kolmessa liikkeessä harvemmin kuin joka vuosi, 

joissa käytettiin väkivaltaa tai sillä uhkailtiin anastamalla tai ottamalla käyttöön toisen 

omaisuutta luvattomasti tai ryöstön yrityksiä, joissa väkivallalla uhkaamalla yritettiin 

ottaa rahat tai tavarat siinä onnistumatta, jossa sen yrityksen oli mahdollisesti 

keskeyttänyt toinen työntekijä tai kun liikkeesen oli tullut asiakas ja ryöstäjä oli 

pelästynyt.  

 

Muulla tilanteella yksi naisyrittäjistä tarkoitti joka viikkoisia keskusteluja alkoholin tai 

lääkkeiden vaikutuksen alaisten henkilöiden kanssa, jotka saapuivat jo aamupäivästä ja 

poistuivat kun liike suljettiin. Kahdessa toimipaikassa muulla tilanteella tarkoitettiin 

tilannetta, jossa asiakas palvelun jälkeen ei ollut valmis maksamaan tehdystä työstä.  
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Kuva 3.Yrityksissä tapahtuneet väkivalta- ja uhkatilanteet (n=9). 

 

4. Millaiset henkilöt ovat useimmin olleet osallisina väkivalta- tai uhkatilanteissa? 

 

Kuvassa 4 on esitetty millaiset henkilöt aiheuttavat väkivalta- tai uhkatilanteita. 

Ainoastaan yksi naisyrittäjistä vastasi, että väkivalta- tai uhkatilanteita aiheuttivat 

useimmiten vihainen asiakas, omainen tai muu vastaava. Hänen mielestään tälläisia 

tilanteita aiheutui kun tuote tai palvelu ei miellyttänyt asiakasta.  

 

Useimmiten väkivalta- tai uhkatilanteita aiheutti henkilö, joka oli jo entuudestaan 

myymälävarkaudesta epäilty. Myös alkoholin vaikutuksen alaiset henkilöt aiheuttivat 

tilanteita, joissa he uhkailivat sanallisesti tai huusivat. Uhkatilanteissa, joissa oli mukana 

mielenterveydellisistä ongelmista kärsiviä henkilöitä, yrittäjät kokivat tulleensa 

enimmäkseen henkisen väkivallan kohteeksi. Näitä henkilöitä oli vaikea saada ulos 

liikkeestä/toimipaikasta. Kaikista eniten väkivalta- tai uhkatilanteita aiheuttivat 

huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt, jotka pyysivät rahaa tai varastelivat 

tavaroita.  

 

Muu tilanne 

Ryöstö tai ryöstön yritys 

Aseella uhkaileminen 

Rahojen sieppaus 

Varkaus/ näpistys 

Kiinni pitäminen, liikkumisen estäminen 

Töniminen, huotominen, lyöminen, 
potkiminen, pureminen tai raapiminen 

Solvaaminen, huutaminen tai sanallinen 
uhkaileminen 

Tavaroiden heitteleminen, paikkojen 
rikkominen 

ei koskaan 

ei joka vuosi 

joka vuosi 

joka kuukausi 

joka viikko 
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 Kuva 4. Useimmin väkivalta- tai uhkatilanteita aiheuttaneet henkilöt (n=9). 

 

5. Millaisissa tilanteissa väkivaltaa ja uhkaa mielestäsi useimmiten esiintyy. 

Esimerkiksi ristiriitatilanteet asiakkaan  kanssa,  asiakkaalle ei myydä tai hän ei saa 

haluamaansa tuotetta tai palvelua  ja niin edelleen?                                      

 

Eräs yrittäjistä oli sitä mieltä, että uhkaa aiheuttivat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole 

asiakkaita vaan viettävät aikaa muuten liikkeessä. Näillä henkilöillä oli usein 

mielenterveydellisiä ongelmia. 

 

Yrittäjistä suurimman osan mielestä väkivalta- ja uhkatilanteita aiheutti asiakas, joka ei 

saanut haluamaansa tuotetta tai palvelua tai, jolla oli kohtuuttoman suuret tai 

epärealistiset oletukset tuotteista tai palveluista. Lisäksi asiakkaat, jotka eivät jaksaneet 

odottaa vuoroaan, aiheuttivat useimmiten uhkatilanteita. Kolme naisyrittäjistä mainitsi, 

että hankalat henkilöt olivat usein miespuolisia asiakkaita.  

 

6. Osaatko mielestäsi toimia uhka-  tai väkivaltatilanteissa? 

 

Kaksi yrittäjistä oli sitä mieltä, että he olivat saaneet riittävästi koulutusta siihen miten 

toimia väkivalta- ja uhkatilanteissa. Liikkeissä/toimipaikoissa oli ohjeet kuinka toimia 

väkivalta- ja uhkatilanteissa esimerkiksi jos asiakas tai muu henkilö alkaa hankalaksi. 

Toiset kaksi yrittäjää olivat saaneet jonkin verran koulutusta väkivalta- ja 

uhkatilanteiden varalle muun muassa siihen miten toimia ryöstötilanteessa ja hälyttää 

apua. Kuitenkin he kaipasivat lisää neuvoja väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle. Loput 

yrittäjistä eivät olleet saaneet koulutusta eivätkä tienneet miten väkivalta- ja 

uhkatilanteissa tulisi toimia. 

 

7. Minkälaista koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteiden suhteen kaipaat? 

 

Kaikki yrittäjistä kaipasi koulutusta ryöstötilanteisiin varsinkin silloin kun ryöstäjällä on 

ase mukanaan. Kaikki toivoivat myös koulutusta mielenterveydellisistä ongelmista 

kärsivien, huumausaineiden ja alkoholin vaikutuksen alaisina olevien henkilöiden 

kanssa toimimiseen, esimerkiksi miten heidät saisi lähtemään liikkeestä tai toimitilasta.  

0 1 2 3 4 5 6 

Mielenterveydellisistä ongelmista kärsivä 

Huumausaineen vaikutuksen alainen henkilö 

Alkoholin vaikutuksen alainen henkilö 

Myymälävarkaudesta epäilty 

Vihainen asiakas/ potilas/ omainen tms. 



40 
 

 

Eräs yrittäjistä oli joutunut ryöstön uhriksi. Ryöstäjä oli osoittanut puukolla yrittäjää. 

Hän oli kertonut ryöstäjälle rauhallisesti ettei hän säilytä liikkeessä isoja summia rahaa, 

jonka jälkeen ryöstäjä oli lähtenyt pakoon. Yrittäjä kaipasi neuvoja kuinka toimia 

uhkatilanteessa. Yrittäjät, joille oli sattunut väkivaltatilanteita kaipasivat selvennystä 

jälkihoitoon ja itsepuolustustaitoja. Naisyrittäjän vastaus: 

 ”olen itse pärjännyt ryöstöyrityksessä, jossa minua uhkailtiin puukolla. Puhumalla 

ryöstäjän kanssa rauhallisesti ja käsittelemällä ja ymmärtämällä ryöstäjän 

rahatilannetta tilanne onneksi rauhoittui. Kerroin ryöstäjälle, että minulla ei ole 

kassaa, koska olen ollut lomalla ja olen vain käymässä työpaikalla. Poliisi kehui, että 

olin käsitellyt ryöstäjää oikealla tavalla ja arvioimalla ettei tämä käytä puukkoa. Poliisi 

kehoitti, että seuraavalla kerralla anna rahat. Asiakkaita palvelemalla syntyy 

ihmistuntemus.” 

 

8. Miten työpaikassasi voidaan parantaa turvallisuutta? 

 

Kaikki yrittäjistä, joilla ei vielä ollut hälytyspainiketta olivat sitä mieltä, että siitä olisi 

apua uhkatilanteen syntyessä. Kaksi yrittäjistä oli sitä mieltä, että ovikello parantaisi 

turvallisuutta. Tällöin voisi pitää ovet lukittuina, etenkin kun on pimeää ulkona. 

liikkeissä/toimipaikoissa, joissa ei ollut takaovea, yrittäjät olivat sitä mieltä, että 

mahdollisuus poistua takakautta parantaisi huomattavasti turvallisuutta.  

 

Yksin liikkeessään työskennellyt yrittäjä oli teräaseella uhaten ryöstetty. Hän kertoi, että 

oli pian ryöstön jälkeen hankkinut hälytyspainikkeen tiskin alle ja asennuttanut 

ovikellon etu- ja takaoville. Lisäksi turvapalvelun tarrat laitettiin etu- ja takaoville. 

Näiden toimenpiteiden jälkeen ryöstöjä tai varkauksia ei enää tapahtunut. 

 

4.2 Arvioinnin tulokset 

 

Toimintatilanteita, joihin saattaa liittyä väkivallan vaaraa 

 

Kuvassa 5 on esitetty toimintatilanteita, joihin saattaa liittyä väkivallan vaaraa. Neljässä 

liikkeessä/toimipaikassa työskenteli aina vain yksi henkilö, mutta yksintyöskentelyä 

tapahtui kaikissa kohteissa. Seitsemässä kohteessa työskenneltiin myöhään tai hyvin 

aikaisin, esimerkiksi kun asiakas ei päässyt tulemaan paikalla liikkeen/toimipaikan 

aukioloaikana, niin yrittäjät palvelivat heitä myös ennen tai jälkeen aukioloaikojen, 

esimerkiksi kauneushoitolassa. Myös silloin kun töitä oli jäänyt tehtyä edelliseltä 

päivältä tai piti valmistella seuraavaa päivää työpaikalla oltiin hyvin aikaisin tai 

myöhään. Liikkeen tai toimipaikan sulkeminen tapahtui yksin seitsemässä kohteessa. 

Poistumisreitin lähellä oli piiloutumispaikkoja kolmessa kohteessa. Rahaa kuljetettiin 

työpaikalta pankkiin aina kun kassaan oli kertynyt suurempi summa kolmessa 

kohteessa.  
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Kuva 5. Toimintatilanteita, joihin saattaa liittyä väkivallan vaaraa (n=9).  

 

Liikkeen tai toimipaikan tilaratkaisut 

 

Kuvassa 6 on esitetty millainen näkyvyys ja valaistus oli liikkeissä ja toimipaikoissa. 

Kuudessa liikkeessä/toimipaikassa näkyvyys oli hyvä eri kohteisiin eikä kohteita jäänyt 

valvonnan ulkopuolelle. Neljän liikkeen/toimipaikan ulkopuolelta ei näkynyt hyvin 

sisälle, koska ikkunoissa oli erilaisia somisteita, mainoksia ja tarroja.  

 

Yhtä liikettä lukuunottamatta kaikissa kohteissa oli riittävän voimakas valaistus sisällä 

eikä pimeitä varjokohtia päässyt muodostumaan. Viidessä kohteessa valaistus oli 

riittävä tavaran vastaanottopaikalla ja kolmessa liikkeessä erillistä vastaanottopaikkaa ei 

ollut vaan tavara tuotiin samasta sisäänkäynnistä, jota asiakkaat myös käyttivät. 

Kuudessa liikkeessä/toimipaikassa valaistus oli riittävän hyvä sisäänkäynneissä ja 

seitsemässä hyvä uloskäynneissä.  

 

 

Kuva 6. Näkyvyys ja valaistus (n=9). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rahojen kuljetus työpaikalta pankkiin tai muun 
arvotavaran kuljetus 

Poistumisreitin lähellä piiloutumispaikkoja 

Töistä poislähtö yksin liikettä/toimipistettä 
suljettaessa 

Myöhäiset tai hyvin aikaiset 
työskentelyajankohdat 

Yksintyöskentelyä esiintyy 

Ei Kyllä 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hyvä valaistus työntekijöiden uloskäynneissä 

Hyvä valaistus tavaran vastaanottopaikalla 

Hyvä valaistus sisäänkäynneissä 

Hyvä valaistus liikkeen tai toimipaikan sisällä 

Toimipaikan ulkopuolelta näkyy hyvin sisälle 

Toimipaikan sisällä nähdään hyvin eri kohteisiin 
eikä kohteita jää valvonnan ulkopuolelle 

Ei vastausta 

Ei 

Kyllä 
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Kuvassa 7 on esitetty naisyrittäjien vastaukset koskien liikkeen/toimipaikan kalusteiden 

suunnittelua ja sijoittelua. Kalusteet oli sijoitettu siten,  että ne olivat suojana 

työntekijälle väkivalta- ja uhkatilanteissa kolmessa liikkeessä. Viidessä 

liikkeessä/toimipaikassa oli estetty asiakkaiden pääsy kassalle tai muuhun erityistä 

suojausta vaativaan (arvotavarat) käsiksi. Asiakkaiden pääsy henkilökunnan käytössä 

oleviin tiloihin (takatilat, varasto) oli estetty neljässä kohteessa. Asiakkaat joutuivat 

kiertämään  tai menemään koko liikkeen läpi ennen kassalle pääsyä kolmessa liikkeessä. 

 

Kahdeksan naisyrittäjistä vastasi, että liikkeen tai toimitilan tavarat ja hyllyt ovat aina 

järjestyksessä. Kaikki yrittäjistä vastasivat, että työpaikan siisteydestä pidettiin huolta. 

Ainoastaan kolmessa kohteessa kassoilla ja palvelutiskeillä sekä muualla toimipaikan 

tiloissa ei säilytetty vaarallisia, aseiksi sopivia esineitä, joita voisi käyttää lyömiseen, 

heittämiseen tai muuhun vahingolliseen tapahtumaan, koska työtä tehtäessä tarvittiin 

muun muassa saksia ja veitsiä. Neljä naisyrittäjistä vastasi, että uhkatilanteissa 

työntekijät pääsevät helposti pakenemaan työpisteestään. Uhkatilanteissa 

poistumisteiden lukitus voitiin avata helposti (ulosmeno-ovissa lukitus oli avattavissa 

sisäpuolelta ilman avaimia) kuudessa liikkeessä/toimipaikassa.  

 

Neljässä liikkeessä/toimipaikassa ei ollut takaovea. Yhdessä liikkeistä takaovi ei ollut 

ulosjohtava vaan takaovesta pääsi liikkeen varastotiloihin,  jonka kautta pääsi vasta 

takaovelle. Neljässä viidestä liikkeistä, joilla oli takaovi, oli se lukittuna myös päivisin. 

Yhdessä liikkeessä oli takaovella ovikello ja kahdessa  varmuusketju.  
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Kuva 7. Liikkeissä/toimipaikoissa olevien kalusteiden suunnittelu ja sijoittelu (n=9). 

 

Valvonta- tai hälytyslaitteet ja muut apuvälineet  

 

Valvonta- tai hälytyslaitteiden ja muiden apuvälineiden määrä liikkeissä/toimipaikoissa 

on esitetty kuvassa 8. Seitsemässä kohteessa oli tärkeät puhelinnumerot kassan vieressä 

esillä. Lisäksi  kolmella yrittäjällä puhelimissa oli pikanäppäin, jolla voitiin nopeasti 

ottaa yhteys vartiointiliikkeeseen tai hätäkeskukseen. Seitsemällä kohdeyrityksistä oli 

toinen puhelin takahuoneessa ja melkein kaikilla oli puhelin lähistöllä. Kahdessa 

kohteessa oli hälytyspainike takahuoneessa ja kahdessa liikkeessä kassan luona. 

Neljässä kohteessa oli tallentava kameravalvontajärjestelmä, niistä kolmessa oli hyvä 

kuvanlaatu. Valvontapeiliä käytettiin kahdessa kohteessa. Lisäksi kolmessa kohteessa 

tarkastettiin ja testattiin turvajärjestelyt ja turvalaitteiden toimivuus säännöllisesti ja 

järjestelmien ylläpitoon oli vastuuhenkilö. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Takaovella varmuusketju 

Takaovella ovikello 

Takaovella ovisilmä tai kameravalvonta 

Takaovet lukossa myös päivällä 

Uhkatilanteissa poistumisteiden lukitus voidaan avata 
helposti 

Uhkatilanteissa työntekijät pääsevät pakenemaan 
helposti työpisteestään 

Kassoilla ja palvelutiskeillä sekä muualla toimipaikan 
tiloissa ei säilytetä vaarallisia, aseiksi sopivia esineitä 

Työpaikan siisteydestä pidetään huolta 

Liikkeen tai toimitilan sisällä tavarat ja hyllyt ovat 
hyvässä järjestyksessä 

Asiakkaat joutuvat kiertämään koko liikkeen tai 
menemään liikkeen läpi ennen kassalle pääsyä 

Asiakkaiden pääsy henkilökunnan käytössä oleviin 
tiloihin estetty 

Asiakkaat eivät pääse rahoihin tai muuhun erityistä 
suojausta vaativaan käsiksi 

Kalusteet ovat suojana työntekijällä väkivalta- ja 
uhkatilanteissa 

Kyllä Ei Ei vastausta 
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Kuva 8. Hälytys- ja valvontalaitteiden lukumäärä liikkeissä/toimipaikoissa (n=9). 

 

Rahojen käsittely 

 

Rahan käsittelyyn liittyviä toimintoja on esitetty kuvassa 9. Yhdessäkään 

liikkeessä/toimipaikassa ei kassassa pidetty suuria summia vaan huolehdittiin, että 

suuret setelit vietiin niille kuuluvaan paikkaan. Kahdessa liikkeessä oli kassalla 

turvavitriini kassalippaan yläpuolella tai edessä. Neljässä liikkeessä/toimipaikassa oli 

automaattisesti sulkeutuva kassalipas (kassan rahaluukku lukkiutuu 

kiinnityönnettäessä). Viidessä kohteessa oli lukittavat kassalippaat. Ainoastaan yhdessä 

liikkeessä oli erillinen lukittava setelilipas. Aikaviivelippaat kassalla olivat käytössä 

kahdessa liikkeessä. Lippaiden avaimia säilytettiin muualla kuin kassoilla neljässä 

liikkeessä. Lippaat oli sijoitettu ulkopuolisilta näkymättömiin seitsemässä 

liikkeessä/toimipaikassa. Kolmessa liikkeessä oli kassakaappi. Kaikissa 

liikkeissä/toimipaikoissa rahat laskettiin siten, etteivät asiakkaat nähneet laskentaa ja 

kuudessa niistä oli lukittava tila rahojen laskemista varten.  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tärkeät puhelinnumerot esillä 

Puhelin pikanäppäin esim. Vartiointiliikkeeseen 
tai hätäkeskukseen 

Ylimääräinen puhelin 

Puhelin lähistöllä 

Hälytyspainike takahuoneessa 

Hälytyspainike kassalla/ palvelupisteessä 

Hyvä tallennetun kuvan laatu 

Tallentava kamerajärjestelmä 

Hyvä kuvan laatu 

Kameravalvontajärjestelmä 

Valvontapeilit 

Kyllä Ei  Ei vastausta 
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Kuva 9. Rahan käsittelyyn liittyviä toimintoja (n=9) 

 

Erikoisjärjestelyjä ja ennalta ehkäisevät ja tapausten jälkeen tehtävät toimet  

 

Kuvassa 10 on esitetty millaisia erikoisjärjestelyitä työpaikalla oli käytössä. Kahdessa 

liikkeessä  oli käytössä vartiointiliikkeen piirivartiointi. Turvajärjestelyistä 

(turvalaitteet, pienten rahasummien periaate jne.) ilmoittava tarra oli kolmen liikkeen 

ikkunassa ja ne olivat helposti havaittavissa. Ainoastaan yhdellä naisyrittäjistä oli 

itsepuolustusväline kassalla. Itsepuolustustaidot puuttuivat kaikilta muilta paitsi yhdeltä 

naisyrittäjältä. 

 

 

Kuva 10. Onko työpaikalla käytössä tai toteutettu seuraavia toimenpiteitä (n=9)? 
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Lippaiden avaimen säilytys muualla kuin kassoilla 
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Erillinen lukittavasetelilipas 

Lukittava kassalipas 

Automaattisesti sulkeutuva kassalipas 
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Turvajärjestelyistä ilmoittava tarra helposti havaittavissa 

Turvajärjestelyistä (turvalaitteet, pienten rahasummien 
periaate jne.) ilmoittava tarra ovessa/ikkunassa 

Vartiointiliikkeen piirivartiointi 

Kyllä Ei  Ei vastausta 
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Kuvassa 11 on esitetty millaisia ennalta ehkäiseviä ja tapausten jälkeen tehtäviä toimia 

liikkeissä/toimipaikoissa on käytössä. Ainoastaan kahdessa liikkeessä oli toimintaohjeet 

väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle. Neljässä liikkeessä/toimipaikassa oli nimetty 

vastuuhenkilö järjestelmien ylläpitoon (esim. yhteydet vartiointiliikkeeseen, 

laitevalmistajiin ja laitehuoltoon). Muissa kohteissa työskenteli aina yksin sama henkilö. 

Yhdessä liikkeessä raportoitiin sellaisista väkivalta- ja uhkatilanteista, jotka eivät 

johtaneet poissaoloon. Lisäksi samassa liikkeessä raportoinnissa saatavia tietoja 

käytettiin hyväksi turvallisuuden kehittämisessä. Tässä liikkeessä henkilökunta oli 

vaihdellut useammin. Kahdessa liikkeessä turvallisuutta oli suunniteltu ja selvitetty 

yleisimpiä riskejä. Kolmessa liikkeessä turvajärjestelyjen ja –turvalaitteiden tarkistus ja 

testaaminen tehtiin säännöllisesti. Henkistä jälkihoitoa väkivaltatilanteisiin joutuneille 

järjestettiin kolmessa kohteessa. Kahdessa liikkeessä/toimipaikassa keskusteltiin tarpeen 

vaatiessa tapahtuneista väkivalta- ja uhkatilanteista.   

 

 
Kuva 11. Onko seuraavia toimenpiteitä työpaikalla käytössä (n=9)? 

 

Ohjeet ja koulutus 

 

Kuvassa 12 on esitetty naisyrittäjien vastaukset kysymykseen: onko työpaikalla 

olemassa kirjalliset ohjeet seuraaviin tilanteisiin ja onko henkilökunta koulutettu niihin. 

Viidellä yrittäjistä ei ollut tietoa mistään alla olevista tilanteista kuinka niissä tulisi 

toimia. Neljä yrittäjistä vastasi, että heillä on ohjeet miten rahoja käsitellään, säilytetään 

ja kuljetetaan sekä ohjeet toimenpiteisiin esimerkiksi ovien lukitsemiseen, avaamiseen 

tai hälytysjärjestelmän käyttöön lähdettäessä viimeisenä tai saavuttaessa ensimmäisenä 

työpaikalle. Kolmessa liikkeessä/toimipaikassa oli ohjeet tai oli saatu koulutusta 

hälytyksen tekemiseen, avun kutsumiseen, ryöstö- ja varkaustilanteisiin, vaikeisiin 
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Toimintaperiaatteet ja toimintaohjeet 
väkivalta- uhkatilanteiden varalle 

Vastuuhenkilö järjestelmien ylläpitoon 

Sellaisten väkivalta- ja uhkatilanteiden 
raportointi, jotka eivät johda poissaoloihin 

Raportoinnissa saatavien tietojen 
hyväksikäyttö turvallisuuden kehittämisessä 

Riskikartoitukset, turvallisuuden suunnittelu 

Turvajärjestelyjen ja -laitteiden toimivuuden 
säännöllinen tarkistus ja testaus 

Henkinen jälkihoito väkivaltatilanteisiin 
joutuneille 

Säännöllinen keskustelu tapahtuneista 
väkivalta- ja uhkatilanteista 

Kyllä 

Ei  

Ei vastausta 
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asiakastilanteisiin (esim. humalaiset, huumeiden käyttäjät) ja muihin hankaliin 

tilanteisiin sekä tunnistustietojen ottamiseen. Näissä liikkeissä/toimipaikoissa 

työskenteli enemmän kuin kaksi työntekijää. Kolmessa liikkeessä henkilökunta oli 

saanut koulutuksen turvalaitteiden käyttöön. 

 

 

Kuva 12. Onko työpaikalla ohjeet seuraaviin tilanteisiin ja onko henkilökunta koulutettu 

niihin (n=9)? 

 

4.3 Murtosuojaus 

 

Kuvassa 13 on esitetty millaisia murtosuojaukseen liittyviä toimenpiteitä 

liikeissä/toimipaikoissa oli toteutettu. Seitsemän naisyrittäjistä vastasi, että 

liikkeessä/toimipaikassa oli vahvarakenteiset seinät, katto ja lattia. Kaksi yrittäjistä 

olivat sitä mieltä, että seinät ja katto tarvitsivat vahvistusta. Ainoastaan kaksi liikkeistä 

oli valaistu myös ulkopuolelta. Kaikissa kohteissa oli ovissa käyttölukko 

(vahinkovakuutusyhtiön hyväksymä) ja kahdeksassa liikkeessä/toimipaikassa oli oven 

lukon vastalevy vahva ja luotettavasti kiinnitetty karmiin. Seitsemän naisyrittäjistä oli 

hankkinut lisäksi varmuuslukon. Kaksi heistä vasta tapahtuneiden murtojen jälkeen. 

Viidessä liikkeistä oli oven saranapuolella saranatapit. 
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Ei  

Ei vastausta 



48 
 

 

 

Kuva 13. Onko työpaikallasi hankittu tai toteutettu seuraavat toimenpiteet (n=9)? 

 

Avainkontrolli 

 

Kuvassa 14 on esitetty liikkeissä/toimipaikoissa toteutetut toimet liittyen 

avainkontrolliin.  Liikkeissä/toimipaikoissa, joissa työskenteli enemmän kuin yksi 

henkilö oli nimetty avainkontrollista vastaava henkilö.  Luovutetuista avaimista ja 

käyttöoikeuksista pidettiin kirjaa ja avainten palautuksesta huolehdittiin avainten 

haltijan työsuhteen päättyessä. Lisäavaimia pystyi tilaamaan vain avainkortilla 

valtuutetusta lukkosepänliikkeestä tai lukon valmistajalta seitsemässä kohteessa. 

Kahdessa liikkeessä oli käytössä vielä vanhat lukot. Työpaikan avaimia säilytettiin 

lukitussa avainsäilytys- tai kassakaapissa  ainoastaan kahdessa liikkeessä.  

 

 

Kuva 14. Avainkontrolli (n=9). 
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Kohteen täysvalaistus ulkopuolelta 

Seinät, katto ja lattia ovat 
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pidetään kirjaa 

Työpaikalla on nimetty avainkontrollista vastaava 
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Kyllä 
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Ei vastausta 
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Hälytysjärjestelmä 

 

Neljällä naisyrittäjistä ei ollut minkäänlaista hälytysjäjestelmää 

liikkeessään/toimipaikassaan. Näissä kohteissa työskenteli 1-2 henkilöä kerralla. 

Tilavalvonta, jossa havaittiin liikkuminen valvottavassa tilassa oli käytössä kahdessa 

liikkeessä/toimipaikassa. Toisessa näistä toimipaikoista oli kamera ualassa, josta pääsi 

myös toisiin liikeisiin. Kolmessa liikkeessä/toimipaikassa vaaran tai sen uhan sattuessa 

hälytys meni suoraan vartiointiliikkeeseen tai hätäkeskukseen. 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

 
5.1 Haastattelut 

 

Koko prosessi aloitettiin tekemällä haastattelut kohdeyrityksiin. Haastattelujen 

tavoitteena oli saada alustavaa tietoa sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista. 

Naisyrittäjät kertoivat esimerkiksi siitä miten olivat selvinneet tapahtuneista tilanteista. 

Haastattelun aikana yrittäjien oli vaikea muistaa kaikkia tapahtuneita väkivalta- ja 

uhkatilanteita, eivätkä olleet varmoja millaiset henkilöt olivat olleet osallisina niissä, 

koska tapahtuneista tilanteista oli jo aikaa tai paikalla oli ollut silloin toinen työntekijä.  

 

Haastatteluissa kävi ilmi mitkä asiat askarruttivat eniten naisyrittäjiä. Heillä oli myös 

erilaisia käsityksiä siitä mikä oli uhkatilanne. Osa yrittäjistä oli jo tottunut tapahtuviin 

väkivalta- ja uhkatilanteisiin, niin että he pitivät niitä normaaleina tapahtumina, koska 

niitä tapahtui melkein päivittäin. Kaikki yrittäjistä osasivat kertoa millaiset henkilöt 

yleensä aiheuttivat väkivalta- uhkatilanteita. Tämä vaihteli melko paljon kohteen 

mukaan, esimerkiksi oliko kyseessä liike, joka sijaitsi katutasossa, vilkkaalla alueella tai 

toimipaikka, joka sijaitsi kauempana keskustasta.  

 

Osalle yrittäjistä tehtiin puhelinhaastattelu, koska heillä ei ollut aikaa tavata työajalla. 

Haastattelun aikana käytiin läpi tapahtuneita väkivalta- ja uhkatilanteita. Kun haastattelu 

tehtiin liikkeessä/toimipaikassa työntekijä pystyi näyttämään esimerkiksi missä uhkaava 

tilanne oli tapahtunut ja miten ja mistä hän oli päässyt pakoon tai oliko joku liikkeen 

ulkopuolelta voinut nähdä tilanteen. Esimerkiksi eräs yrittäjistä näytti missä kohtaa 

häntä oli uhattu veitsellä liikkeessä ja toisessa kohteessa yrittäjä näytti varauloskäynnin, 

jota hän oli joutunut käyttämään uhkatilanteessa.  

 

5.2 Naisyrittäjien vastausten tarkastelu 

 

Kysely-, arviointi- ja murtosuojaus-lomake jätettiin yrittäjille täytettäväksi 

haastattelujen jälkeen. KAURIS- menetelmän lomakkeita muokattiin kohteisiin 

sopiviksi. Lomakkeet kerättiin noin viikon päästä siitä kun haastattelut oli tehty. 

Arviointilomaketta täyttäessä heillä oli mahdollista pohtia mahdollisia muutoksia tai 

parannuksia, joita liikkeessä/toimipaikassa voitaisiin tehdä turvallisuuden 

parantamiseksi. Lopuksi tehtiin toimenpidesuunnitelma. 
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5.2.1 Henkilöt, jotka aiheuttivat väkivalta- ja uhkatilanteita 

 

Väkivalta- tai uhkatilanteet liittyivät usein rahaan, tuotteeseen, palveluun, paikkojen 

rikkomiseen, varastamiseen ja työntekijöihin. Usein näitä tilanteita aiheuttivat 

näpistelevät alkoholisoituneet henkilöt ja huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt, 

jotka tarvitsivat rahaa. Kuten myös henkilöt, jotka olivat jo entuudestaan 

myymälävarkaudesta epäiltyjä. Yrittäjät selittivät syyksi muun muassa 

päihdyttävienaineiden käytön lisääntymisen. Niiden käyttäjät tarvitsivat epätoivoisesti 

rahaa, jolloin väkivalta- ja uhkatilanteita syntyi herkemmin. Yleensä tällaisissa 

tilanteissa yrittäjä oli suosiolla luopunut kassassa olevista rahoissa. Oli myös tilanteita, 

jossa työntekijä oli ottanut puhelimen käteen ja uhannut soittaa poliisille, jolloin varas 

oli pelästynyt ja lähtenyt karkuun tai, että liikkeeseen/toimipaikkaan oli tullut asiakas, 

jota varas oli pelästynyt.  

 

Osa yrittäjistä oli saanut työajalla häiritseviä puheluita ja tekstiviestejä. Yleensä 

kyseessä oli ollut miespuolinen henkilö. Eräs nuorempi naisyrittäjistä kertoi, että oli 

saanut puheluita, joissa kukaan ei sanonut mitään, vaan ainoastaan hengitti raskaasti 

puhelimeen.  Hän oli sitä mieltä että, jos puhelut jatkuisivat olisi hänen ilmoitettava 

asiasta poliisille. Muita häiritseviä puheluita tai tekstiviestejä oli tullut vihaisilta 

asiakkailta, jotka valittivat palvelusta tai tuotteesta tai miespuolisilta henkilöiltä, jotka 

ehdottelivat sopimattomia asioita. 

 

Osa naisyrittäjistä ja heidän työntekijöistään oli joutunut kokemaan seksuaalista 

häirintää. Miespuoliset asiakkaat olivat käyttäytyneet epäasiallisesti, kuten ehdotelleet 

tapaamista työn ulkopuolella ja kommentoineet työntekijän ulkonäköä. Usein näitä 

ehdotuksia ja kommentteja olivat saaneet nuoremmat yrittäjät ja työntekijät. Näissä 

tapauksissa osa oli aluksi sivuuttanut kommentit, mutta niiden jatkuessa sanonut 

rauhallisesti henkilölle ettei hänen käytöksensä ole sopivaa. Osa yrittäjistä oli sitä mieltä 

että, jos asiakas ei osaa käyttäytyä huomautuksesta huolimatta ei heidän tarvitse antaa 

palveluita jatkossa henkilölle. 

 

Muutama naisyrittäjistä oli sitä mieltä, että väkivalta- tai uhkatilanteita aiheutti 

useimmiten vihainen asiakas. Heidän mielestään tälläisia tilanteita tapahtui kun tuote tai 

palvelu ei miellyttänyt asiakasta. Tällaisissa tilanteissa työntekijä yritti rauhoitella 

asiakasta, mutta jos se ei auttanut, ratkaisu usein syntyi kun tuotteesta tai palvelusta 

annettiin alennusta. Osa yrittäjistä oli sitä mieltä, että alennusta ei tarvitse antaa, jos ei 

tuotteessa tai palvelussa ollut vikaa. Jos asiakas ei rauhoittunut ja tilanne kärjistyi 

uhkaavaksi oli hälytettävä apua. Yrittäjän oli helpompi ottaa tuote takaisin ja palauttaa 

rahat, mutta jo tehdystä palvelusta esimerkiksi kampaamossa/parturissa tai 

kauneushoitolassa, johon yrittäjä oli kuluttanut aikaa, rahaa ja tuotteita oli eri asia.  
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Osa yrittäjistä oli joutunut työssään lähes päivittäin kuuntelemaan alkoholisoituneita, 

mielenterveyspotilaita tai muita yksinäisiä henkilöitä. He kertoivat myös, että 

työttömyys, avohoidon lisääntyminen ja henkilöt, jotka käyttivät masennuslääkkeitä oli 

lisännyt henkisen väkivallan kasvua. Tällaiset henkilöt tulivat kertomaan ongelmistaan 

ja huolistaan liikkeeseen/toimipaikkaan. Yrittäjät tai työntekijät olivat yrittäneet kertoa 

kohteliaasti liikkeessä/toimipaikassa olevalle henkilölle, että hänen pitäisi jatkaa kiireen 

vuoksi töitä. Silti nämä henkilöt eivät halunneet poistua liikkeestä, koska heillä ei ollut 

ketään, joka olisi kuunnellut heitä. Yleensä he poistuivat vasta kun työntekijä ei enää 

kommentoinut heidän tarinoihinsa, liike suljettiin tai kun liikkeeseen tuli muita 

asiakkaita.   

 

Vaikka muita asiakkaita tuli liikkeeseen nämä henkilöt yleensä eivät joko välittäneet tai 

poistuivat hetkeksi ja tulivat takaisin myöhemmin. Erään yrittäjän ratkaisu oli poistaa 

ylimääräiset tuolit liikkeestä niin ettei kyseiset henkilöt jääneet istumaan ja kuluttamaan 

aikaa tai yrittäjä näytti kiireiseltä esimerkiksi soittamalla puheluita, jotta henkilö 

kyllästyisi ja lähtisi ulos liikkeestä. 

 

Pieniin liikkeisiin oli helppo tulla viettämään aikaa, koska nämä henkilöt tiesivät 

milloin liike oli avoinna ja, että sielä työskenteli ainoastaan yksi henkilö. Eräs 

naisyrittäjistä kertoi, että oli joutunut pitämään liikettä kiinni muutaman päivän 

sairastumisen vuoksi. Hänen palatessaan töihin nämä samat henkilöt olivat tulleet 

liikkeeseen kyselemään, missä hän oli ollut ja kommentoimaan ettei ollut oikein pitää 

liikettä kiinni useaa päivää peräkkäin. Yrittäjä oli vastannut henkilöille, että hänen oli 

aikomus myydä liike, koska hänellä ei ole töissä työrauhaa. Yrittäjät olivat sitä mieltä, 

että näille alkoholisoituneille, mielenterveyspotilaille ja muille yksinäisille henkilöille 

pitäisi olla oma paikkansa missä he voisivat oleskella. Erityisesti talvikuukausina  

tälläiset henkilöt hakivat paikkoja, missä viettää aikaa. 

 

Pari yrittäjistä kertoi, että tuntui siltä kuin olisi terapeutti, koska joutui kuuntelemaan 

melkein päivittäin jonkun huolia ja ongelmia vaikka niitä oli tarpeeksi jo omasta takaa. 

Monet yrittäjistä olivat henkisesti todella rasittuneita ja väsyneitä tällaisten henkilöiden 

vuoksi. Yrittäjät kaipasivat apua siihen, miten saada henkilö ulos 

liikkeestä/toimipaikasta, jolla ei ollut aikomusta ostaa palvelua/tuotetta.  

 

5.2.2 Tapahtuneita väkivalta- ja uhkatilanteita 

 

Tavaroiden heittelemistä ja paikkojen rikkomista tapahtui yleensä katutasossa 

sijaitsevissa liikkeissä. Nämä henkilöt olivat usein päihteiden vaikutuksen alaisia eikä 

puhuminen rauhallisesti auttanut. Tällaisissa tilanteissa yrittäjien oli kutsuttava nopeasti 

apua ja yrittää rauhoittaa henkilöä.  
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Varkauksia tai näpistyksiä tapahtui viikottain yhdessä kohteessa, joka sijaitsi 

keskustassa. Liike oli sokkeloinen ja sielä oli paljon pientä tavaraa, jota oli helppo 

varastaa. Palvelutiskiltä ei ollut näkyvyyttä eri kohteisiin liikkeessä. Näpistykset 

tapahtuivat usein kun liikkeessä oli muita asiakkaita, jolloin työntekijän yksin oli vaikea 

seurata mitä liikkeessä tapahtui. Yrittäjä tuli siihen tulokseen, että tavaroiden järjestystä 

pitäisi muuttaa, jotta hän pystyisi seuraamaan paremmin mitä liikkeessä tapahtui. 

Lisäksi osa ylimääräisistä tavaroista vietiin varastoon. Yrittäjä toivoi, että näiden 

toimenpiteiden avulla liikkeestä tuli turvallisempi työskennellä, palvelu olisi 

tehokkaampaa ja näpistykset vähenisivät.  

 

Tönimistä, huitomista tai potkimista oli tapahtunut muutamissa liikkeissä. Kyseessä 

olivat usein alkoholisoituneet tai huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt. Yleensä 

näissä tilanteissa hälytettiin heti apua. Osa yrittäjistä oli sitä mieltä, että oikeanlaisilla 

kalusteilla voitaisiin estää tai rajoittaa väkivalta- ja uhkatilanteita. Esimerkiksi 

palvelutiskin ollessa tarpeeksi korkea tai leveä, uhkaavan henkilön olisi vaikea päästä 

käsiksi työntekijään. Useimmissa liikkeissä/toimipaikoissa oli estetty asiakkaiden pääsy 

kassalle tai muuhun erityistä suojausta vaativaan, kuten myös asiakkaiden pääsy 

henkilökunnan käytössä oleviin tiloihin. Asiakkaat joutuivat kiertämään  tai menemään 

koko liikkeen läpi ennen kassalle pääsyä. Kolmessa kohteessa kassoilla ja 

palvelutiskeillä sekä muualla toimipaikan tiloissa ei säilytetty vaarallisia, aseiksi sopivia 

esineitä, joita voisi käyttää lyömiseen, heittämiseen tai muuhun vahingolliseen. Muissa 

kohteissa yrittäjät ja työntekijät tarvitsivat työssään muun muassa saksia ja veitsiä kuten 

kukkakaupassa ja kampaamossa. 

 

Eräs yrittäjistä kertoi ettei ollut joutunut kohtaamaan väkivaltaa tai väkivallan uhkaa 

ikinä työssään. Hän oli sitä mieltä, että tämä johtui siitä, että liikkeen molemmin puolin 

oli useita muita kauppoja ja kerrostaloja sekä alue oli melko vilkasta. Liikkeeseen oli 

hyvä näkyvyys ja autojen pysäköintipaikat olivat liikkeen edessä, jolloin melkein aina 

joku näki, mitä liikkeessä tapahtui tai kuka liikkeeseen meni tai poistui sieltä.  

 

5.2.3 Käytetyt turvallisuusratkaisut 

 

Hälytyslaitteet 

Yksin liikkeessään työskennellyt yrittäjä oli teräaseella uhaten ryöstetty. Hän kertoi, että 

oli pian ryöstön jälkeen hankkinut hälytyspainikkeen tiskin alle ja asennuttanut 

ovikellon etu- ja takaoville. Lisäksi turvapalvelun tarrat laitettiin etu- ja takaoville. 

Näiden toimenpiteiden jälkeen ryöstöjä tai varkauksia ei enää tapahtunut. 

Turvajärjestelyistä (turvalaitteet, pienten rahasummien periaate jne.) ilmoittava tarra oli 

kolmen liikkeen ikkunassa ja ne olivat helposti havaittavissa. Liikkeissä, joissa oli tarrat 

ikkunoissa näpistykset ja varkaudet olivat harvinaisia. Yrittäjät, joilla ei ollut vielä 

tarroja ikkunassa olivat sitä mieltä, että niiden avulla voitaisiin vähentää varkauksia. 
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Yrittäjät, joilla ei vielä ollut hälytyspainiketta olivat sitä mieltä, että siitä olisi apua 

uhkatilanteen syntyessä. Tärkeintä oli, että apu saataisiin nopeasti paikalle. Yrittäjät 

pohtivat minne olisi järkevää johtaa hälytys. Olisiko se suoraan vartiointiliikkeeseen, 

viereiseen liikkeeseen vai hätäkeskukseen. Lisäksi he miettivät millaisia hälytyslaitteita 

liikeisiin/toimipaikkoihin tarvittaisiin ja mitkä olisivat tarkoituksenmukaisia. Puhelin oli 

kaikissa toimipaikoissa/liikkeissä lähistöllä ja niihin oli tallennettu tärkeät 

puhelinnumerot, jotta voitiin nopeasti hälyttää apua. Useimmissa kohteissa tärkeimmät 

numerot oli kirjoitettu lisäksi kassan viereen vaikka ne oli tallennettu puhelimeen. 

Useimmilla oli myös toinen puhelin käytössä. 

 

Puolella toimipaikoista/liikkeistä oli kameravalvontajärjestelmä. Kahdessa kohteessa  

kamerat olivat asennettu aulaan, koska samasta aulasta mentiin myös toisiin liikkeisiin. 

Tällöin nähtiin ainoastaan kuka meni tai poistui toimipaikasta/liikkeestä. Näissä 

kohteissa oli helppo saada apua nopeasti viereisestä liikkeestä, koska heillä oli 

näkyvyys kassoilta aulaan. Yrittäjät, joilla oli naapurissa liikkeitä kertoivat, että tuntui 

turvallisemmalta työskennellä yksin, koska jos uhkatilanne sattuisi he pystyivät 

hälyttämään nopeasti apua tai naapuri liikkeestä joku pystyi tulemaan auttamaan. 

 

Ovikello, takaovi ja lukot 

Pari yrittäjistä, joilla oli toimipaikka kaupungin keskustassa olivat sitä mieltä, että 

ovikello ja ovisilmä parantaisi turvallisuutta. Tällöin ovet voisi pitää lukittuina eikä 

muita kuin asiakas pääsisi sisään. Näissä toimipaikoissa he yleensä palvelivat yhtä 

asiakasta kerrallaan. Liikkeissä, joissa työskenteli yksi henkilö ei voinut pitää taukoja. 

Ainoastaan silloin kuin liikkeessä ei ollut asiakkaita. Eräs yrittäjistä kertoi, että oli 

mennyt ruokatauolle takahuoneeseen kun liikkeessä ei ollut asiakkaita. Myöhemmin 

hän oli kuullut askeleita liikkeen puolella ja oli mennyt katsomaan kuka liikkeessä oli, 

mutta henkilö oli ehtinyt jo poistumaan mukanaan tuotteita liikkeestä. Tämän jälkeen 

yrittäjä oli asentanut kellon oveen, jolloin hän tiesi aina kun liikkeeseen tultiin ja sieltä 

poistuttiin. 

 

Yrittäjät, joiden liikkeissä/toimipaikoissa ei ollut takaovea, olivat sitä mieltä, että 

mahdollisuus poistua takakautta parantaisi turvallisuutta, koska silloin uhkatilanteiden 

sattuessa työntekijät pääsisivät helposti pakenemaan työpisteestään ja hälyttämaan apua. 

Uhkatilanteissa poistumisteiden lukitus kohteissa, joissa oli takaovi, voitiin avata 

helposti, koska ulosmeno-ovissa lukitus oli avattavissa sisäpuolelta ilman avaimia.  

 

Eräs yrittäjistä kertoi, että poliisin huomautuksesta taloyhtiön tuli vaihtaa lukot etu- ja 

takaovelle ja lukkokohdat varmistettiin raudoilla, jonka jälkeen väkivaltatilanteet olivat 

vähentyneet. Kuitenkin hän oli sitä mieltä, että niiden laatu oli muuttunut 

vakavemmaksi, koska erilaisten aseiden käyttö oli lisääntynyt. Melkein kaikissa 

liikkeissä/toimipaikoissa oli myös varmuuslukko. Osa yrittäjistä oli hankkinut sen vasta 

tapahtuneiden murtojen jälkeen.  
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Valaistus 

Ainoastaan kaksi liikkeistä oli valaistu myös ulkopuolelta. Yrittäjät kertoivat, että 

ulkovalot sisäänkäynnissä lisäisivät turvallisuutta varsinkin pimeinä kuukausina. Myös  

liikkeestä/toimikasta poistuminen yksin pelotti osaa yrittäjistä, koska liike/toimipaikka 

sijaitsi alueella, jossa liikkui erilaisten päihteiden käyttäjiä. Kaikkiin 

liikkeisiin/toimipaikkoihin ulkopuolelta ei näkynyt hyvin sisälle, koska ikkunoissa oli 

erilaisia somisteita, mainoksia ja teippejä. Osasta liikkeiden ikkunoista poistettiin 

ylimääräiset tarrat ja somisteet, jolloin liikkeen sisälle näkyvyys parantui huomattavasti. 

Lisäksi muutamat yrittäjistä harkitsivat ulkovaloja. 

 

5.2.4 Rahojen käsittely ja säilytys 

 

Useimmissa kohteissa maksua suoritettaessa rahat vietiin lippaaseen, joka sijaitsi 

erillisen seinän takana tai takahuoneessa niin ettei työntekijä nähnyt asiakasta. Sillä 

välin kun työntekijä vei rahoja lippaaseen oli asiakkaalla tai muilla henkilöillä liikkeen 

toisella puolella mahdollisuus varastaa tuotteita. Toisaalta yrittäjät pitivät 

turvallisempana vaihtoehtona säilyttää lipasta muualla kuin kassalla, koska ei haluttu 

näyttää asiakkaille kuinka paljon lippaassa oli rahaa. Osa yrittäjistä oli sitä mieltä, että 

olisi hyvä olla kassakaappi tai toinen lipas, jos päivän aikana tulisi suuria summia 

lippaaseen.  

 

5.2.5 Koulutus   

 

Muutamaa naisyrittäjistä oli yritetty estää liikkumasta sillä välin kun liikkeestä 

varastettiin rahaa tai tuotteita. Eräs heistä mietti olisiko järkevää yrittää paeta tilanteesta 

ja kutsua apua, koska työntekijällä ei ollut tietoa oliko varkailla asetta ja jos kuitenkaan 

ei olisi mahdollista poistua tai poistuminen epäonnistuisi pitäisi osata suojata itsensä 

itsepuolustustaidoilla. Liikkeessä/toimipaikassa, jossa työskenteli vain yksi henkilö, 

useimmiten vasta kun varkaus tai ryöstö oli jo tapahtunut, poliisit olivat neuvoneet 

kuinka olisi pitänyt toimia. Useimmat naisyrittäjät eivät olleet saaneet riittävää tai ei 

ollenkaan koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle. Useat heistä olivat sitä mieltä, 

että olisi tärkeää mennä kurssille, jossa opeteltaisiin fyysisen rajoittamisen 

hallintamenetelmät ja itsepuolustustaidot sekä otteista irtautumista.  

 

Yrittäjät, joille oli sattunut väkivaltatilanteita kaipasivat selvennystä myös jälkihoitoon. 

Heille oli ollut tärkeää päästä puhumaan heti tapahtuneesta perheen tai ystävien kanssa. 

Useimmat olivat menneet myös viereisiin liikkeiseen kertomaan tilanteesta. Joissain 

tapauksissa yrittäjiä oli pelottanut mennä takaisin töihin väkivalta- tai uhkatilanteen 

jälkeen. Yleensä he olivat palanneet töihin kun turvallisuutta oli parannettu esimerkiksi 

vaihtamalla lukot, asentamalla hälytyslaitteet ja turvajärjestelyistä ilmoittavat tarrat 

liikkeen ulkopuolelle. 
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Niissä liikkeissä, joissa työskenteli enemmän kuin kaksi henkilöä oli ohjeet väkivalta- ja 

uhkatilanteiden varalle. Näissä liikkeissä oli myös enemmän turvalaitteita.  

 

5.3 Uudet havainnot 

 

Väkivalta- ja uhkatilanteissa ei kannata yrittää esittää sankaria (sankarimyyjäilmiö). 

Esimerkiksi ryöstötilanteessa poliisi neuvoo aina antamaan rahat kassasta, koska 

kassassa harvoin säilytetään isoja summia. Näin useimmat yrittäjistä olivatkin 

toimineet, mutta jotkut yrittäjistä olivat yrittäneet puhumalla tai uhkailemalla soittaa 

poliisille selvitä tilanteesta. Jälkikäteen yrittäjät olivat miettineet kuinka uhkarohkeita 

he olivat olleet, koska eivät tienneet oliko ryöstäjällä ase mukanaan.  

 

Osa yrittäjistä oli jo ”tottunut” epäasiallisiin kommentteihin, koska niitä tuli usein. 

Yrittäjät olivat sitä mieltä, että jatkossa heidän tulisi sanoa suoraan 

asiakkaalle/henkilölle, että kommentit loukkaavat, ja jos ne eivät lopu niin henkilöllä ei 

ole asiaa enää liikkeeseen/toimipaikkaan. Jos asiakas/henkilö liikkeessä/toimipaikassa 

alkaa aggressiiviseksi kannattaa paikalle hälyttää heti apua. Häiritsevistä puheluista ja 

tekstiviesteistä sekä seksuaalisesta häirinnästä pitää ilmoittaa sen jatkuessa poliisille.  

 

Vaikka kaikissa kohteissa lähettyvillä oli puhelin, yrittäjät olivat sitä mieltä, että 

hälytyspainike oli tehokkaampi tapa saada apua nopeasti ja huomaamattomammin. 

Useimmat yrittäjistä hankkivat hälytyspainikkeen liikkeeseen/toimipaikkaan. 

Turvajärjestelyistä ilmoittavat tarrat ikkunoissa (turvalaitteet, pienten rahasummien 

periaate jne.) vähensivät tai poistivat kokonaan näpistykset ja varkaudet. 

 

Asennettuaan ovikellon yrittäjät pystyivät kuulemaan kun asiakas tuli tai poistui 

liikkeestä/toimipaikasta vaikka he olivat käymässä takahuoneessa. Näin näpistyksien ja 

varkauksien määrä saatiin pienennettyä. Takaoven merkitys myös korostui tutkimusta 

tehdessä. Yrittäjät, joilla oli takaovi olivat sitä mieltä, että mahdollisuus poistua 

takakautta paransi turvallisuutta huomattavasti, koska väkivalta- tai uhkatilanteen 

sattuessa työntekijät pääsivät helposti pakenemaan työpisteestään ja hälyttämaan apua 

ilman että heidän tuli ohittaa uhkaava henkilö. Toimipaikoissa/liikkeissä, joissa ei ollut 

takaovea pyrittiin muuttamaan kalusteiden paikkaa niin, että paikalta pystyi turvallisesti 

pakenemaan. Osa yrittäjistä oli hankkinut varmuuslukon vasta tapahtuneiden murtojen 

jälkeen, jonka jälkeen murrot olivat loppuneet. 

 

Kaikkiin liikkeisiin/toimipaikkoihin ulkopuolelta ei näkynyt hyvin sisälle, koska 

ikkunoissa oli erilaisia somisteita, mainoksia ja teippejä. Osasta liikkeiden ikkunoista 

poistettiin ylimääräiset tarrat ja somisteet, jolloin näkyvyys liikkeen sisään ja sieltä ulos 

parantui huomattavasti. Lisäksi muutamat yrittäjistä ajattelivat muuttaa valaistusta 

paremmaksi liikkeen/toimipaikan sisällä ja sen ulkopuolella. 
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Useimmilla naisyrittäjistä ei ollut koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle. Osa 

yrittäjistä oli sitä mieltä, että olisi hyvä mennä kurssille, jossa opeteltaisiin fyysisen 

rajoittamisen hallintamenetelmät ja itsepuolustustaidot sekä otteista irtautumista.  

Väkivalta- ja uhtilanteiden sattuessa yrittäjät joutuivat itse hoitamaan jälkihoidon. 

Tärkeässä roolissa olivat lähiomaiset ja ystävät. Myös asioiden jakaminen muiden 

yrittäjien kanssa oli tärkeää, koska silloin he pystyivät jakamaan asian henkilön kanssa, 

joka oli ollut mahdollisesti samassa tilanteessa. Myös jakaminen muiden yrittäjien 

kanssa toimi varoituksena ja he pystyivät yhdessä pohtimaan miksi väkivalta- tai 

uhkatilanne tapahtui, olisiko väkivältä- tai uhkatilanteen pystynyt välttämään ja miten 

siinä voisi toimia seuraavalla kerralla, jos ei sitä pystytä välttämään. 

 

5.4 Tulosten käytännön merkitys 

 

Tutkimuksen avulla yrittäjät saivat tietoa erilaisista turvallisuusratkaisuista, joilla 

pystyttiin tehokkaasti estämään varkauksia, ryöstöja ja näpistyksiä. Tavaroiden ja 

kalusteiden oikealla sijoittelulla voitiin tehdä liikkeestä/toimipaikasta turvallisempi 

työskennellä, jonka seurauksena näpistykset ja varkaudet samalla vähentyivät. Yhdessä 

liikkeessä turvapalvelun tarrat ikkunoissa, hälytyspainike ja ovikellot etu- ja takaovilla 

lopettivat ryöstöt kokonaan. 

 

Osa yrittäjistä oli joutunut työssään lähes päivittäin kuuntelemaan alkoholisoituneita, 

mielenterveyspotilaita tai muita yksinäisiä henkilöitä. He kertoivat myös, että 

työttömyys, avohoidon lisääntyminen ja henkilöt, jotka käyttivät masennuslääkkeitä oli 

lisännyt henkisen väkivallan kasvua. Tällaiset henkilöt tulivat kertomaan ongelmistaan 

ja huolistaan liikkeeseen/toimipaikkaan. Erityisesti talvikuukausina  tälläiset henkilöt 

hakivat paikkoja, missä viettää aikaa. Yrittäjät miettivät minne tällaiset henkilöt tulisi 

ohjata ja voisiko esimerkiksi sosiaaliviranomaiset auttaa heitä. 

 

Murtoja voitaisiin estää liikkeissä/toimipaikoissa käyttämällä turvallisia rakenteita ja 

kestäviä materiaaleja rakennussuunnittelussa. Lisäksi käyttämällä lukkoja, vahvistettuja 

ja rikkoutumattomia materiaaleja sekä kaltereita, voitaisiin suojata 

liikkeitä/toimipaikkoja murtovarkauksilta. Esimerkiksi Liikkeissä/toimipaikoissa, joissa 

oli takaovi olisi hyvä olla hälyttimet tai kulunvalvontalaitteita.  

 

Liikkeen/toimipaikan sijainnilla oli merkitystä väkivalta- uhkatilanteiden syntymiseen. 

Katutasossa sijaitsevissa liikkeissä oli tapahtunut vakavimmat väkivalta- ja 

uhkatilanteet. Kun  liike/toimipaikka sijaitsi keskustan läheisyydessä ei niin vilkkaalla 

alueella näpistyksiä ja varkauksia tapahtui harvemmin. Näissä kohteissa oli hyvä 

näkyvyys liikkeeseen ja sieltä ulos. Kun liikeen/toimipaikan läheisyydessä oli asutusta 

ja muita julkisia palveluita uhkatilanteita syntyi vähemmän. Hyvä valaistus 
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liikkeissä/toimipaikoissa vähensi varkauksia ja näpistyksiä. Huono valaistus liikkeen 

ulkopuolella esti yrittäjää/työntekijää näkemästä ohikulkijoita. Katuvalojen pitäisi 

valaista kunnolla varsinkin talvikuukausina. Myös rakennuksien sisäänkäynneissä tulisi 

olla hyvä valaistus. 

 

Eräs yrittäjistä kertoi ettei ollut joutunut kohtaamaan väkivaltaa tai väkivallan uhkaa 

ikinä työssään. Hän oli sitä mieltä, että tämä johtui siitä, että liikkeen molemmin puolin 

oli useita muita kauppoja ja kerrostaloja ja alue oli melko vilkasta. Liikkeeseen oli hyvä 

näkyvyys ja autojen pysäköintipaikat olivat liikkeen edessä, jolloin melkein aina joku 

näki mitä liikkeessä tapahtui tai kuka liikkeeseen tuli tai poistui sieltä.  

 

Poliisi pitäisi saada näkyviin paremmin. Useimmiten vasta kun varkaus tai ryöstö oli jo 

tapahtunut, poliisit olivat neuvoneet kuinka olisi pitänyt toimia. Eräs yrittäjistä kertoi, 

että poliisin huomautuksesta taloyhtiön tuli vaihtaa lukot etu- ja takaoville ja 

lukkokohdat varmistettiin raudoilla, jonka jälkeen väkivaltatilanteet olivat vähentyneet. 

Useimmat naisyrittäjät eivät olleet saaneet riittävää tai ei ollenkaan koulutusta 

väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle. Naisyrittäjille olisi tärkeää järjestää kursseja, joissa 

opeteltaisiin fyysisen rajoittamisen hallintamenetelmät ja itsepuolustustaidot sekä 

otteista irtautumista. 

 

Yrittäjät, joille oli sattunut väkivaltatilanteita kaipasivat selvennystä myös jälkihoitoon. 

Heille oli ollut tärkeää päästä puhumaan pian tapahtuneesta väkivaltatilanteesta. 

Yleensä nämä henkilöt olivat lähiomaisia tai ystäviä. Naisyrittäjiä oli pelottanut mennä 

takaisin töihin väkivalta- tai uhkatilanteen jälkeen. Harvoin yrittäjät olivat hakeneet 

ammattiapua jälkihoitoon. Ainoastaan ehkä silloin, jos omainen tai ystävä sitä oli 

ehdottanut. Yleensä he olivat palanneet töihin vasta kun turvallisuutta oli parannettu 

työpaikalla. Joskus tapahtunutta uhka- tai väkivaltatilannetta vähäteltiin ja ajateltiin, että 

kyllä minä selviän tästäkin tai pyrittiin unohtamaan tapahtuma. Yksin yrittäjänä heidän 

tuli itse pohtia tarvitseeko apua ja minkälaista päästäkseen yli tapahtuneesta väkivalta- 

tai uhkatilanteesta.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Kymmeniä vuosia yrittäjinä toimineet naiset olivat kokeneet ja nähneet monia erilaisia 

väkivalta- uhkatilanteita toisin kuin alle viisi vuotta toimineet yrittäjät. Osa oli sitä 

mieltä, että niiden laatu oli muuttunut vakavemmaksi. Yrittäjät selittivät syyksi muun 

muassa päihdyttävienaineiden käytön lisääntymisen. Niiden käyttäjät tarvitsivat 

epätoivoisesti rahaa, jolloin väkivalta- ja uhkatilanteita syntyi herkemmin. 

 

Pienet liikkeet oli helppo kohde tulla viettämään aikaa, koska liikkeessä työskenteli 

ainoastaan yksi henkilö. Osa yrittäjistä oli henkisesti rasittuneita, koska he joutuivat 

usein kuuntelemaan alkoholisoituneita, mielenterveyspotilaita tai muita yksinäisiä 

henkilöitä. Myös  työttömyys, avohoidon lisääntyminen ja henkilöt, jotka käyttivät 

masennuslääkkeitä olivat lisänneet henkisen väkivallan kasvua. Yrittäjät kaipasivat apua 

siihen, miten saada henkilö ulos liikkeestä, jolla ei ollut aikomusta ostaa 

palvelua/tuotetta vaan ainoastaan viettää aikaa liikkeessä.  

 

Seksuaalista häirintää aiheuttivat miespuoliset henkilöt puhelimitse, tekstiviesteillä, 

työpaikalla kommentoimalla työntekijän ulkonäköä tai epäasiallisilla ehdotuksilla. Osa 

yrittäjistä sai häiritseviä puheluita tai tekstiviestejä myös vihaisilta asiakkailta, jotka 

eivät olleet tyytyväisiä tuotteeseen tai palveluun. Tönimistä, huitomista tai potkimista 

aiheuttivat yleensä alkoholisoituneet tai huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että tietyillä turvallisuusratkaisuilla estettiin tehokkaasti 

varkauksia, ryöstöja ja näpistyksiä. Liikkeissä, joissa oli turvajärjestelyistä ilmoittavat 

tarrat ikkunoissa näpistykset ja varkaudet olivat harvinaisia. Yrittäjät, jotka eivät olleet 

hankkineet tarvittavia turvajärjestelyjä ja turvajärjestelyistä ilmoittavia tarroja ikkunaan 

olivat sitä mieltä, että niiden avulla voitaisiin vähentää varkauksia. Kaikissa kohteissa 

mietimme millaisia hälytyslaitteita olisi järkevää hankkia niin, että ne olisivat 

tarkoituksenmukaisia. 

 

Yrityksen sijainnilla oli merkitystä väkivalta- uhkatilanteiden syntymiseen. Katutasossa 

sijaitsevissa liikkeissä oli tapahtunut tavaroiden heittelemistä ja paikkojen rikkomista. 

Myymälävarkaudesta jo entuudestaan epäillyt henkilöt yleensä varastivat ja näpistelivät. 

Kun liike/toimipaikka sijaitsi keskustan läheisyydessä, ei niin vilkkaalla alueella, 

näpistyksiä ja varkauksia tapahtui harvemmin. Keskustassa sijaitseviin liikkeisiin eksyi 
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useammin alkoholisoituneita tai huumausaineen vaikutuksen alaisia henkilöitä, jotka 

pyysivät rahaa. Tällöin  yrittäjä tai työntekijä yritti saada henkilön lähtemään liikkeestä 

puhumalla rauhallisesti. Yleensä se ei auttanut, jolloin ainoa keino oli hälyttää apua 

paikalle joko puhelimella tai hälytyspainikkeella. Osa yrittäjistä oli antanut kassasta 

rahat. Yhdessäkään kohteista ei säilytetty isoja summia kassoilla. Yrittäjät, joiden 

liikkeessä/toimipaikassa ei vielä ollut hälytyspainiketta pitivät sen hankkimista tärkeänä 

turvallisuuden kannalta. Kaikissa kohteissa oli huolehdittu siitä, että puhelin oli 

lähistöllä ja, että tärkeät numerot oli saatavilla nopeasti puhelimesta tai muuten esillä. 

 

Osa tutkimukseen osallistuvista naisyrittäjistä kaipasi poliisin osallistumista liikkeiden 

valvontaan enemmän. Usein vasta tapahtuneen murron, ryöstön tai varkauden jälkeen 

oli hankittu turvalukot, hälytyspainike ja turvajärjestelyistä ilmoittavat tarrat ikkunoihin. 

Useimmat naisyrittäjät eivät olleet saaneet riittävää tai ei ollenkaan koulutusta 

väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle. Heistä olikin tärkeää mennä kurssille, jossa 

opeteltaisiin fyysisen rajoittamisen hallintamenetelmät ja itsepuolustustaidot sekä 

otteista irtautumista.   

 

Yrittäjät, joille oli sattunut väkivaltatilanteita kaipasivat selvennystä myös jälkihoitoon. 

Heille oli ollut tärkeää päästä puhumaan heti tapahtuneesta väkivalta- tai uhkatilanteesta 

omaisen tai ystävän kanssa. Joissain tapauksissa yrittäjiä oli pelottanut mennä takaisin 

töihin väkivalta- tai uhkatilanteen jälkeen. Yleensä he olivat palanneet töihin vasta kun 

turvallisuutta oli parannettu esimerkiksi laittamalla turvajärjestelyistä ilmoittavat tarrat 

liikkeen ulkopuolelle, vaihtamalla lukot tai asentamalla hälytyslaitteet. 

Tutkimuksen avulla naisyrittäjät saivat tietoa toimenpiteistä, joilla väkivaltariskejä 

voidaan pienentää tai poistaa.  Väkivalta- ja uhkatilanteiden estämiseksi keskityttiin 

työpaikan suunnitteluun, teknisiin keinoihin ja toimintatapoihin. Koulutuksen puute 

väkivalta- uhkatilanteissa oli merkittävä ongelma. Suurin osa naisyrittäjistä oli sitä 

mieltä, että tämä oli heille terapeuttinen kokemus, koska he saivat kertoa tapahtuneista 

väkivaltakokemuksistaan ja uhkatilanteista sekä miettiä kuinka toimia vastaisuudessa, 

jos väkivalta- ja uhkatilanteita syntyy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

LÄHTEET 

 

Aho, S. & Mäkiaho, A. 2011. Työolobarometri [WWW]. Työ- ja elinkeinoministeriön 

julkaisuja 29/2012. [viitattu 2.12.2013]. Saatavissa: 

http://www.tem.fi/files/33535/TEMjul_29_2012_web.pdf.pdf. ss.170-172. 

 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. 2011. Työpaikkaväkivalta ja häirintä 

lisääntymässä Euroopassa [WWW]. News release-31.01.2011 [viitattu 14.3.2013]. 

Saatavissa: https://osha.europa.eu/fi 

 

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari. 2017. Yritysten 

rikosturvallisuus 2017 - riskit ja niiden hallinta [WWW]. [viitattu 29.5.2019]. Helsinki. 

Saatavissa: https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2017/10/yritysten-

rikosturvallisuus-2017web.pdf 

 

Keskusrikospoliisi. 2010. Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden 

tilannekuva [WWW]. Arkistoviite KRP/RTP 5969/213/10. [viitattu 25.5.2019]. 

Saatavissa: 

http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/files/Yrityksiin%20kohdistuvan%20rikollisuu

den%20tilannekuva%20syksy%202010/$file/Yrityksiin%20kohdistuvan%20rikollisuud

en%20tilannekuva%20syksy%202010.pdf. ss.1-11 

 

Keskusrikospoliisi. 2012. Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden 

tilannekuva [WWW]. KRP 2400/2012/1456. ss. 1-8. [viitattu 25.5.2019]. Saatavissa: 

http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/files/221CFC445A036999C2257AAE0045C

B35/$file/Yrityrikollisuuden%20tilannekuva%20syksy%202012.pdf 

 

Kivistö, M & Koivuranta, E. 2014. Väkivallan uhka työelämässä [WWW]. Sosiaali- ja 

terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:17. ss. 62-63. [viitattu 5.4.2019]. 

Saatavissa: 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-

29810.pdf 

 

Kuudes Euroopan työolotutkimus. 2015. Euroopan työolotutkimus- tulosten kartoitus 

[WWW]. [viitattu 11.5.2019]. Saatavissa: 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef

1568fi.pdf 

 

Lehti, M. 2008. Ryöstörikoskatsaus 2007 [WWW]. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 

tutkimustiedonantoja 83. Helsinki. [viitattu 2.12.2018] Saatavissa: 

http://www.optula.om.fi/42469.htm 



62 
 

 

 

Lehti, M., Sirén, R., Aaltonen, M., Danielsson, P. Kivivuori, J. 2012. Pahoinpitely- ja 

ryöstörikokset. Helsinki. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 262. 

Rikollisuustilanne  2011. Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. 

[WWW]. Hakapaino Oy. ss.53-93. [viitattu 2.12.2018] Saatavissa: 

http://www.optula.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tutkimuksiasarja/1347273211906 

 

Lehto, A.M  & Sutela, H. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten 

tuloksia 1977–2008 [WWW]. Tilastokeskus. Helsinki 2008. [viitattu 2.12.2013] 

Saatavissa: http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_978-952-467-930-5.pdf 

 

Lyly-Yrjänäinen, M. & Ramstad, E. (2015). Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. 

Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit. TEM raportteja 34/2015. Työ- ja 

elinkeinoministeriö. 

 

Nummelin, T. 2008. Stressi haastaa työkyvyn. Helsinki: WSOYpro. s.113  

Pakkokeinolaki 806/2011. Finlex. [WWW]. [viitatttu 18.6.2019] Saatavissa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110806 

 

Palmgren H. Kaleva S. Jalonen P. Tuomi K. 5/ 2010. Naisyrittäjien työhyvinvointi. 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. ss. 47-49. [WWW] [viitattu 

18.1.2013]. Saatavissa: http://www.tem.fi/files/26022/tem_5_10_paino.pdf 

 

Peek-Asa C., Casteel C., Kraus J.F & Whitten P. Employee and Customer Injury During 

Violent Crimes in Retail and Service Businesses [WWW]. American Journal of Public 

Health. 2006. Volume 96 issue 10. pp. 1867-1872. 6p. 3 Charts. [viitattu 24.4 2016] 

Saatavissa:http://web.a.ebscohost.com.libproxy.tut.fi/ehost/detail/detail?sid=8b6dee56-

f1c0481d95803ff21d982d33%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU

9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl&preview=false#bib31 

 

Peek-Asa C., Casteel C., Mineschian L., Erickson R.J. & Kraus J.F.  Compliance to a 

Workplace Violence Prevention Program in small businesses. [WWW]. American Jour-

nal of Preventive Medicine.  Volume 26, Issue 4. 2004. pp. 276-283. [viitattu 10.4 

2016] Saatavissa: 

http://www.sciencedirect.com.libproxy.tut.fi/science/article/pii/S074937970400011X?n

p=y 

 

Peek-Asa C., Runyan C.W. & Zwerling C. The role of surveillance and evaluation re-

search in the reduction of violence against workers
1
. [WWW]. American Journal of Pre-

ventive Medicine.  Volume 20, Issue 2. 2001. pp. 141-148. [viitattu 9.4 2016] 

Saatavissa: 

http://www.sciencedirect.com.libproxy.tut.fi/science/article/pii/S0749379700002907 

http://www.sciencedirect.com.libproxy.tut.fi/science/article/pii/S0749379700002907#FN1


63 
 

 

 

Perkka-Jortikka, K. 2007. Hankalan ihmisen kohtaaminen. Helsinki: Edita. ss. 21-28 

 

Piispa, M. & Hulkko, L. Työväkivallan riskiammatit. 2010. Työturvallisuuskeskuksen 

raporttisarja 1/2010 [WWW]. Työturvallisuuskeskus. [viitattu 2.4.2019] Saatavissa: 

http://www.ttk.fi/files/1527/Tyovakivallan_riskiammatit_raportti_1_2010_TTK.pdf 

 

Pk-yrityksen riskien hallinta. VTT.  Työväkivalta [WWW]. [viitatttu 30.3.2019] 

Saatavissa: http://www.pk-rh.fi/riskilajit/henkiloriskit/tyovakivalta 

 

PK-RH-riskienhallinta. Suomen riskienhallintayhdistys 2019 [WWW]. [viitattu 

4.4.2019] Saatavissa: https://www.pk-rh.fi/riskienhallintaprosessi.html 

 

Rauramo, P. Henkinen väkivalta ja työturvallisuus. 2009. Rikosuhripäivystyksen 

julkaisu 3 [WWW]. [viitattu 11.5.2019] Saatavissa: https://www.riku.fi/binary/file/-

/id/22/fid/705/ 

 

Rikoslaki 39/1889. Finlex. [WWW].[viitatttu 17.6.2019] Saatavissa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 

 

Riskien tunnistus ja hallintakeinot. Työterveyslaitos. [WWW]. [viitattu 8.7.2019] 

Saatavissa:  https://www.ttl.fi/vesihuoltolaitosten-tyoturvallisuus-opas/riskien-tunnistus-

ja-hallintakeinot/ 

 

Riskien arviointi työpaikalla –työkirja. 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö, 

Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus [WWW]. [viitattu 19.6.2019] Saatavissa: 

https://ttk.fi/files/2941/Riskien_arviointi_tyopaikalla_tyokirja_22052015_kerttuli.pdf 

 

Riskin arviointi. Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 14. Työsuojeluhallinto 2013. [WWW].  

[viitattu 21.6.2019] Saatavissa: 

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Riskinarviointi_TSO_14_2013.pd

f/9bfd87ed-88be-47cb-8611-d8b4ac99b6a1 

 

Ropponen, R. 2009. Henkisen väkivallan hintana kadotettu minuus. 

Rikosuhripäivystyksen julkaisu 3[WWW]. [viitattu 11.5.2019] Saatavissa: 

https://www.riku.fi/binary/file/-/id/22/fid/705/ 

 

Saarela, K.L., Isotalus, N., Salminen, S., Vartia, M. & Leino ,T. 2009. KAURIS –

kartoita uhkaavat työväkivaltariskit. Menetelmä työväkivaltariskien kartoitukseen ja 

hallintaan. Työterveyslaitos, 72 s. 

 



64 
 

 

Salmi, V., Lehti, M. & Keinänen, A. 2011.  Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena. 

Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia [WWW]. Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen tutkimuksia 254. Helsinki 2011. ("Kansallinen 2010 

yritysuhritutkimus"). [viitattu 2.12.2012] Saatavissa: 

http://www.optula.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1302672838628 

 

Savonia. Tietoa sosiaali- ja terveysalalle, Ennakoi väkivaltaa työssä [WWW]. Sosiaali- 

ja terveysministeriö. [viitattu 25.5.2016]. Saatavissa:   

http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/tiedostot/Ennakoi_vakivaltaa.pdf 

 

Sirén, R., Aaltonen, M. & Kääriäinen, J. 2010. Suomalaisten väkivaltakokemukset 

1980–2009 [WWW]. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 103. 

Helsinki 2010. [viitattu 2.12.2012] Saatavissa: http://www.optula.om.fi/50268.htm 

 

Sutela, H & Lehto, A.M. Työolojen muutokset 1977-2013. [WWW]. Tilastokeskus. ss. 

113-118 Helsinki 2014. [viitattu 4.4.2019] Saatavissa: 

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytmv_197713_2014_12309_ne

t.pdf 

 

Työterveyshuoltolaki 1383/2001. Finlex. [WWW]. [viitatttu 17.6.2019] Saatavissa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 

 

Työturvallisuuslaki 738/2002. Finlex. [WWW]. [viitattu 17.6.2019]. Saatavissa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 

 

Valpas, K. 2011. Asiakkaiden vaikutus työntekijän työhyvinvointiin ja työkykyyn. 

Opinnäytetyö. Mikkeli. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. 

s.68 [WWW]. [viitattu 17.6.2019]. 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36720/Valpas_Kirsi.pdf.pdf?seque

nce=1 

 

Vartia, M. Väkivallan vaara työssä. 2.,uudistettu painos 2006. Kustannus Oy Duodecim, 

Karisto Oy Hämeenlinna 2006. ss. 160-164 

 

Viides  Euroopan työolotutkimus. 2010. Euroopan työolotutkimus- tulosten kartoitus 

[WWW]. [viitattu 4.6.2016]. Saatavissa: 

http://www.eurofound.europa.eu/fi/surveys/2010/fifth-european-working-conditions-

survey-2010 

 

Väkivallan uhka työssä. 2013. Työsuojeluhallinto [WWW]. [viitattu 4.4.2019]. 

Saatavissa:  http://www.tyosuojelu.fi/fi/vakivallanuhka 

 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36720/Valpas_Kirsi.pdf.pdf?sequence=1
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36720/Valpas_Kirsi.pdf.pdf?sequence=1


65 
 

 

Väkivallan vähentäminen Suomessa (2009) [WWW]. Kansallisen väkivallan 

vähentämisen ohjelman 2007–2008 toimeenpanon seurantaraportti. Lausuntoja ja 

selvityksiä 2009:3. Oikeusministeriö. [viitattu 5.4.2019]. Saatavissa:   

http://www.rikoksentorjunta.fi/material/attachments/rtn/rtn/julkaisut/julkaisutomjartn/ka

nsallinenvakivallanvahentamisohjelma/kansallinenvakivallanvahentamisohjelmatyoryh

mienraportit/6D1SE3DUt/Kansallisen_vakivallan_vahentamisohjelman_2007-

2008_toimeenpanon_seurantaraportti.pdf. s. 58-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



66 
 

 

LIITE 1 
 
Työhön liittyvät väkivaltariskit: kysely henkilökunnalle                    
Pvm                          Työtehtävä 

1. Millaisia väkivalta ongelmia työpaikallasi esiintyy ja mihin ne liittyvät? 

 

2. Väkivaltatilanteet ovat mielestäsi viime aikoina:  
 lisääntyneet 
 pysyneet samalla tasolla 
 vähentyneet 

3. Syitä muutoksille: 

 

4. Onko sinulle nykyisessä työpaikassasi tapahtunut seuraavia asiakkaan/potilaan tai muiden 

ulkopuolisten taholta tulevia, työhön liittyviä väkivalta- tai uhkatilanteita ja kuinka usein?  

joka           joka              joka             ei joka       ei                                                         

viikko        kuukausi      vuosi            vuosi         koskaan 

a) tavaroiden heitteleminen, paikkojen  

rikkominen                                                                                                                                            

b) solvaaminen, huutaminen tai sanal-      

linen uhkaileminen                                                                                                                

c) töniminen, huitominen, lyöminen, 

potkiminen, pureminen tai raapiminen                                                                                  

d) kiinni pitäminen, liikkumisen estäminen                                                                           

e) varkaus/näpistys                                                                                                                 

f) rahojen sieppaus(1)                                                                                                             

g) aseella uhkaileminen                                                                                                          

h) ryöstö(2) tai ryöstön yritys(3)                                                                                            

i) muu tilanne,mikä?                                                                                                               

 

 

5. Millaiset henkilöt ovat useimmin olleet osallisina väkivalta- tai uhkatilanteissa? 

 vihainen asiakas/potilas/omainen tms. 

 myymälävarkaudesta epäilty 

 alkoholin vaikutuksen alainen henkilö 

 huumausaineen vaikutuksen alainen henkilö 

 mielenterveydellisistä ongelmista kärsivä 

 muu, mikä? 

 

6. Millaisissa tilanteissa väkivaltaa ja uhkaa mielestäsi useimmiten esiintyy (esim. ristiriitatilanteet 

asiakkaan/potilaan kanssa,  asiakkaalle ei myydä tai hän ei saa haluamaansa tuotetta tai palvelua 

jne.)? 

 

7. Oletko saanut mielestäsi riittävästi koulutusta/opastusta uhkailu/väkivaltatilanteiden varalle? 
 täysin riittävästi 
 jonkun verran liian vähän 
 aivan liian vähän 

 
8. Minkälaista koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteiden suhteen kaipaat? 
 
9. Miten työpaikassasi voidaan parantaa turvallisuutta? 
 
10. Muuta asiaan liittyvää 
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LIITE 2 
 
Arviointi väkivaltatilanteisiin varautumisesta                                      
Arvioinnin tekijä(t)                                                                                                         
       
Tapahtuneet väkivalta- tai uhkatilanteet 
Millaisia ongelmia työpaikalla esiintyy? Millaisissa tilanteissa ongelmia esiintyy? 
Listataan keskeisimmät työväkivaltatilanteet kohteessa. Lähtökohtana käytetään kyselyä ja muuta 

kohteesta kerättyä tietoa(esim. väkivalta- ja uhkatilanteet kohteessa raportointilomakkeista). 

1. __________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

jne.__________________________________________________________________________ 

Riskin suuruuden määrittämiseksi arvioidaan kunkin edellä mainitun työväkivaltatilanteen yleisyys ja 

seurausten vakavuus käyttäen apuna seuraavaa taulukkoa. 

Työsuojelun tietopankki, Riskin suuruuden määrittäminen, 

Riskimatriisi(http://fi.osha.europa.eu/good:practice/riskienarviointi/suuruus.stm). 

Tilanteet ovat viime aikoina: lisääntyneet    Pysyneet samalla tasolla    vähentyneet   

Syitä muutoksille: 

 

Toimintatilanteita, joihin saattaa liittyä väkivallan vaaraa 
 
Kyllä       Ei 
                    yksintyöskentelyä esiintyy 
                    myöhäiset tai hyvin aikaiset työskentelyajan kohdat 
                    töistä poislähtö yksinliikettä/toimipistettä suljettaessa 
                    pimeä ympäristö 
                    poistumisreitin lähellä piiloutumispaikkoja 
                    rahojen kuljetus työpaikalta pankkiin tai muun arvotavaran kuljetus 
 
 

Toimipaikan tilaratkaisut 
 
Seuraavissa kohdissa on kiinnitetty huomiota turvallisuuden kannalta oleellisiin liikkeen tai muun 

toimipaikan tilaratkaisuihin. Laita rasti kohtaan, joka vastaa tilannetta liikkeessä/toimipaikassa. 

 
Kyllä       Ei 
                    Toimipaikan sisällä nähdään hyvin eri kohteisiin eikä kohteita jää valvonnan ulkopuolelle 
                         (joko suora näkyvyys tai lkameravalvonta) 
                  Toimipaikan ulkopuolelta näkyy hyvin sisälle (ikkunoissa ei ole teippejä eikä mainoksia 
____________tai muita tiedotteitapeittämässä näkyvyyttä. 
                         Hyvä valaistus (riittävän voimakas valaistus eikä pimeitä varjokohtia muodostu)                      
                    liikkeen tai toimipaikan sisällä 
                    sisäänkäynneissä 
                    tavaran vastaanottopaikalla 

Seuraukset/ Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Väkivaltatilanteen 
Ohimenevät, lievät 
vaikutukset: Pitkäkestoiset vakavat vaikutukset, Pysyvä työkyvyttömyys, kuolema 

todennäköisyys 
henkiset tai fyysiset 
seuraukset pysyviä lieviä haittoja: erilaisia fyysisiä 

(aseellinen uhkailu, pahoinpitely, ryöstö 
ym.). 

  
(pelottava tilanne, 
solvaamista, vammoja ja /tai henkisiä vammoja 

 
  

sanallista uhkailua, 
huutamista, (päällekäyminen, pureminen,    

  tönimistä ym.). potkiminen ym.)   
        
  Poissaolo alle 4 pv. Poissaolo 4-30 pv. Poissaolo yli 30 pv. 

Epätodennäköinen 1. Merkityksetön riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 
Väkivaltatilanne Ei toimenpiteitä. Seuranta. Toimenpiteitä tarvitaan. 
satunnainen, esiintyy       
harvoin       

Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 
Väkivaltatilanteet 
lähes Seuranta. Toimenpiteitä tarvitaan. Toimenpiteet välttämättömiä. 
päivittäisiä       

Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 
Väkivaltatilanteita Toimenpiteitä tarvitaan. Toimenpiteet välttämättömiä. Välittömät toimenpiteet. 
esiintyy usein ja       
säännöllisesti,       
tapaturmia sattunut       
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                    työntekijöiden uloskäynneissä 
                         Kalusteet on suunniteltu ja sijoitettu siten, että 
                    kalusteet ovat suojana työntekijälle väkivalta- ja uhkatilanteessa 
           asiakkaat eivät pääse rahoihin tai muuhun erityistä suojausta vaativaan(arvotavarat,            
____________lääkkeet  jne.) käsiksi 
                    asiakkaiden pääsy henkilökunnan käytössä oleviin tiloihin on estetty (takatilat, varasto) 
                  asiakkaat joutuvat kiertämään koko liikkeen tai menemään liikkeen läpi ennen kassalle                              
____________pääsyä 
                    liikkeen tai toimitilan sisällä tavarat ja hyllyt ovat hyvässä järjestyksessä 
                    työpaikan siisteydestä pidetään huolta 
           kassoilla ja palvelutiskeillä sekä muualla toimipaikan tiloissa ei säilytetä vaarallisia, 
____________aseiksi  
                         sopivia esineitä, joita voi käyttää lyömiseen, heittämiseen tms. 
                  uhkatilanteissa poistumisteiden lukitus voidaan avata helposti  (ulosmeno-ovissa lukitus                       
____________on avattavissa sisäpuolilta ilman avaimia) 
                    takaovet lukossa myös päivällä 
                    takaovella ovisilmä tai kameravalvonta 
                    takaovella ovikello 
                    takaovella varmuusketju 
 
 

Valvonta- tai hälytyslaitteet ja muut apuvälineet  
 
Merkitse rastilla, ovatko seuraavat laitteet tai toimenpiteet käytössä liikkeessä tai toimitilassa: 
 
Kyllä       Ei 
                    tavaroiden tuotevalvonta ja turvaportit (varkauden esto) 
                    kulunvalvontajärjestelmä 
                    valvontapeilit 
                    kameravalvontajärjestelmä 
                    hyvä kuvan laatu 
                    tallentava kameravalvontajärjestelmä 
                    hyvä tallennetun kuvan laatu 
                    hälytyspainike kassalla/palvelupisteessä tai kannettava henkilökohtainen hälytin 
                    hälytyspainike takahuoneessa 
                    puhelin lähistöllä 
                    ylimääräinen puhelin/matkapuhelin 
                    puhelimen pikanäppäin esim. vartiointiliikkeeseen tai hätäkeskukseen 
                    tärkeät puhelinnumerot esillä 
 

Rahojen käsittely 
 
Rahan käsittelyyn liittyviä toimintoja ovat maksutapahtuma asiakkaan ja henkilöstön välillä, rahan 

säilytys, rahojen laskeminen ja rahojen kuljetus eri vaiheineen kassalta pankkiin. 

Merkitse rastilla, onko liikkeessä tai toimitilassa seuraavia laitteita tai noudatetaanko seuraavia 

toimintatapoja. 

 
Kyllä       Ei  
                    noudatetaan periaatetta: kassalla ei pidetä suuria summia 
                    kassoilla turvavitriini kassalippaan yläpuolella tai edessä 
                    automaattisesti sulkeutuva kassalipas (kassan rahaluukku lukkiutuu kiinni työnnettäessä) 
                    lukittava kassalipas 
                    erillinen lukittava setelilipas 
                    aikaviivelippaat kassoilla                                                                                                              
                    lippaiden avaimen säilytys muualla kuin kassoilla 
                    lippaiden sijoitusulkopuoliselta näkymättömissä 
                    kassakaappi 
                    rahat lasketaan siten, etteivät asiakkaat näe laskentaa 
                    lukittava tila rahojen lasemiseen 
 
 
                         Rahojen kuljetus 
                    rahaputkipostissa 
                    turvalaukussa 
                    kaksi henkilöä kuljettaa rahat pankkiin 
                    rahakuljetukseen erikoistunut liike kuljettaa rahat pankkiin 
                         Rahojen kuljetuksessa vaihdellaan 
                    kuljettajia 
                    aikoja 
                    laukkua 
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                    reittejä 
 

Erikoisjärjestelyjä 
 
Työpaikalla voi olla myös muita kuin edellä mainittuja asioita, joiden avulla työntekijöiden ja asiakkaiden 

turvallisuutta väkivalta- ja uhkatilanteiden varalta on parannettu. Merkitse rastilla, onko työpaikalla 

käytössä tai toteutettu seuraavia toimenpiteitä. 

 
Kyllä       Ei 
                    vartija/vahtimestari (omaa henkilökuntaa) 
                    vartiointiliikkeen paikallisvartiointi (kiinteistössä oleva vartija) 
                    vartiointi liikkeen piirivartiointi 
       turvajäjestelyistä (turvalaitteet, pienten rahasummien periaate jne.) ilmoittava tarra     
____________ovessa/ikkunassa 
                    turvajärjestelyistäilmoittava tarra helposti havaittavissa 
                    pituusteipit ulko-oven vieressä tuntomerkkien (pituusarvion) saannin helpottamiseksi 
                    itsepuolustusvälineet (sumutin, päällekarkaushälytin) 
                    itsepuolustustaidot 
 

Ennalta ehkäisevät ja tapausten jälkeen tehtävät toimet 
 
Tietyillä toimenpiteillä voidaan merkittävästi vähentää mahdollisten väkivaltatilanteiden syntymistä.  

Seuraavassa listassa on mainittu osa näistä toimenpiteistä. Merkitse rastilla, ovatko seuraavat toimenpiteet 

työpaikalla käytössä: 

 
Kyllä       Ei 
                     toimintaperiaatteet ja toimintaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle (esim.       
______             suunnitelmat väkivalta-  ja uhkatilanteiden ehkäisyyn, selvät toimintavat väkivalta- ja 
__________     uhkatilanteen tapahtuessa) 
                    vastuuhenkilö järjestelmien ylläpitoon (esim. yhteydet vartiointiliikkeseen, 
____________laitevalmistajiin ja laitehuoltoon) 
                    sairauspoissaoloihin johtavien väkivalta- ja uhkatilanteiden raportointi 
                    sellaisten väkivalta- ja uhkatilanteiden raportointi, jotka eivät johda poissaoloihin 
                    raportoinnissa saatavien tietojen hyväksikäyttö turvallisuuden kehittämisessä 
                    riskikartoitukset, turvallisuuden suunnittelu 
                    turvajärjestelyjen ja –laitteiden toimivuuden säännöllinen tarkistus ja testaus 
                    riittävä henkilöstömäärä 
                    henkinen jälkihoito väkivaltatilanteisiin joutuneille 
                    säännöllinen keskustelu tapahtuneista väkivalta- uhkatilanteista 
                    työntekijöiden kouluttaminen ja koulutuksen säännöllinen kertaus 
 
 

Ohjeet ja koulutus 
 
Merkitse rastilla, onko työpaikalla olemassa kirjalliset ohjeet seuraaviin tilanteisiin ja onko henkilökunta 
koulutettu niihin: 
 
Kyllä       Ei 
                    rahankäsittely, säilytys ja kuljetus 
                    toimenpiteet lähdettäessä viimeisenä/saavuttaessa ensimmäisenä (esim. ovien 
____________lukitseminen/avaaminen, ikkunat, hälytysjärjestelmä) 
                    hälytykset, avun kutsuminen 
                    turvalaitteiden käyttö 
                    ryöstöt 
                    varkaustilanteet 
                    vaikeat asiakastilanteet (esim. humalaiset, huumeiden käyttäjät ym.) 
                    muut hankalat tilanteet (esim. lasten huostaanottotilanteet) 
                    tunnistustietojen ottaminen 
 
Muita huomioita 
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LIITE 3 
 
Murtosuojaus    
                                                                                       
Onko työpaikallasi hankittu tai toteutettu seuraavat toimenpiteet? 
Kyllä       Ei  
                    seinät, katto ja lattiat ovat vahvarakenteisia 
                    kohteen täysvalaistus ulkopuolelta 
                    ovessa käyttölukko (vahinkovakuutusyhtiön hyväksymä) 
                    oven lukon vastalevy vahva ja luotettavasti kiinnitetty karmiin 
                    ovessa varmuuslukko 
                    oven saranapuolella saranatapit 
                    takaovella kaksi riippulukkoa tai teräspuomi, jossa on riippulukko 
                    ikkunoissa ristikko, kalterit tai vastaava 
                    ovissa kalterit tai vastaava 
                    kattoikkunan murtosuoja 
 
                         Avainkontrolli 
                    Työpaikalla on nimetty avainkontrollista vastaava henkilö 
                    henkilökunnalle on luovutettu avaimet kunkin käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan 
                    luovutetuista avaimista ja käyttöoikeuksista pidetään kirjaa 
                    avainten palautuksesta huolehditaan avainten haltijan työsuhteen päättyessä 
                 lisäavaimia voidaan tilata vain avainkortilla valtuutetusta lukkosepänliikkeestä tai lukon   
____________valmistajalta  
                    työpaikan avaimia säilytetään lukitussa avainsäilytys- tai kassakaapissa 
 
                        Hälytysjärjestelmä 
                    kehävalvonta (havaitaan tunkeutuminen tietylle alueelle) 
                    kuorivalvonta (havaitaan sisään tunkeutuminen) 
                    tilavalvonta (havaitaan liikkuminen valvottavassa tilassa) 
                    kohdevalvonta (havaitaan yksittäisen kohteen siirtäminen tai vahingoittaminen) 
                    aukoton kuorivalvonta (hälytys myös takaovella, kattoikkunoissa jne.) 
                    hälytys vartiointiliikkeeseen tai hätäkeskukseen 
                    hälytys liikkeen omistajalle 
 
Murtosuojauksessa on noudatettava vakuutuskirjaan merkittyjä vaatimuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

LIITE 4  
 

Väkivaltariskien hallinnan toimenpidesuunnitelma Yhteenvetolomake  
 
Yritys/työpaikka                                                        Laatijat                                                                Pvm 

 
 
Seuraava kokous ja kokoonkutsuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongelma/riski Riskin suuruus toimenpiteet Toteutusaikataulu Vastuuhenkilö Toteutettu 
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LIITE 5 
 
KAURIS-koulutukseen osallistuneet työntekijät                                  
KAURIS-koulutuksessa on käyty läpi perustiedot työväkivallasta ja sen ehkäisystä. Koulutuksessa on 
perehdytty oman työpaikan tilanteeseen ja varautumiskeinoihin. Työpaikalla käytössä olevat turvalliset 
toimintatavat on opastettu työntekijöille ja ohjeiden noudattamiseen on sitouduttu. 

Luettelo työntekijöistä Olen osallistunut KAURIS-koulutukseen 

  Allekirjoitus Päivämäärä 
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LIITE 6 
 
Väkivalta- ja uhkatilanteiden raportointilomake                                 
Täytä tämä lomake mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. 
Palauta lomake täytettynä sovitulle yhdyshenkilölle, joka työpaikallasi on 
Vahingoittuneen/uhatun nimi                                                          Tehtävänimike 
Tapahtumapäivä                                                                               Osasto/yksikkö 
Tapahtumapaikka/työpiste 
 
Tapahtuma 

 tavaroiden heitteleminen/paikkojen rikkominen 
 solvaaminen/huutaminen 
 sanallinen uhkaaminen 
 töniminen/huitominen/lyöminen/potkiminen 
 kiinnikäyminen/liikkumisen estäminen 
 raapinen/pureminen/sylkeminen 
 varkaus/näpistys 
 rahojen tai vastaavien sieppaus 
 aseella uhkaileminen 
 ryöstö tai ryöstön yritys 
 muu tilanne, mikä? 

 
Selostus tapahtuneesta (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 
 
Tapahtuman seuraukset (ruumiilliset, henkiset, aineelliset) 
 
Tapahtuman näki myös: 
Uhkaaja:  

 mies 
 nainen 

ikä 
Onko uhkaaja aiheuttanut uhkatilanteita aikaisemminkin? 

 kyllä 
 ei 

 
 vihainen asiakas/potilas/omainen tms. 
 alkoholin vaikutuksen alainen 
 huumeiden vaikutuksen alainen 
 mielenterveydellisistä ongelmista kärsivä 
 muu, mikä? 

Lisätietoja: 

                                                                                                           
Voitaisiinko vastaava tilanne välttää jollakin keinoin? 

 kyllä 
 ei, miksi ei? 
 en osaa sanoa 

Toimenpiteitä harkittavaksi (voidaan miettiä myös yhdessä työpaikalla) 
 
Tapahtumasta otettu yhteyttä: 

 Turvallisuusvastaavaan 
 Vartiointiliikkeeseen 
 Työsuojelupiiriin 
 Työterveyshuoltoon 
 Poliisiin 
 Työnantajaan, esimieheen 
 Työsuojelupäällikköön 
 Työsuojeluvaltuutettuun  
 Muualle, minne? 

 
Päiväys                                                           Allekirjoitus 
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LIITE 7 
 
Tuntomerkit  
                                   
Sukupuoli 
mies  nainen  
ikä 
pituus 
 
Vartalo 
hoikka     normaali     tanakka     lihava  
Hiukset (väri/tyyli) 
 
Kasvot 
(muoto, erikoisuudet) 
silmät                                                                                                         silmälasit  
ihonväri 
kädet 
(oikea, vasenkätinen ym.) 
korut 
arvet/tatuoinnit 
muuta 
mitä epäilty sanoi 
puhetapa 
 
Liikkuminen 
suunta                                         tapa    jalkaisin     pyörällä     autolla  
ajoneuvo/malli    henkilöauto     pakettiauto     merkki  
rekisterinumero                                                 väri 
muut tuntomerkit                                               lommot                                           tarrat 
 
Erityistä    hattu/päähine     takki     paita     pusero     solmio     kantamus     ase     housut     
jalkineet  
 
Rikoksen tapahduttua tai epäilyttävissä tapauksissa OTA YHTEYS POLIISIIN, HÄTÄKESKUS 

112 
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LIITE 8 
 
Pommiuhkaus                                                                                           

 Ole rauhallinen ja ystävällinen. 

 Älä keskeytä henkilöä, joka soittaa. 

 Koeta ylläpitää puhelua. Älä katkaise puhelua, jotta soittajan puhelin voidaan jäljittää. 

 Yritä saada tieto puhelusta mahdollisimman nopeasti poliisille ja esimiehellesi. 

Kysy uhkaajalta: 

 Milloin pommi räjähtää? 

 Missä se sijaitsee? 

 Minkä näköinen se on? 

 Kuinka se toimii? 

 Miksi pommi räjäytetään ja onko soittaja itse asettanut sen? 

 Mikä uhkaajan nimi on? 

Pommiuhkauksen tekijä: 

  mies              poika              ikä noin 

  nainen           tyttö     

          

Pommiuhkauksen tekijän ääni: 

  korkea, kimeä                   matala                          muuta 

  selkeä                                hiljainen, heikko         

  pehmeä, miellyttävä          sopertava 

 

Pommiuhkauksen tekijän puhe: 

  nopeaa                               hidasta                          huolellista 

  selvää                                epäselvää                      kiroilevaa 

  änkyttävää                         muuta 

 

Pommiuhkauksen tekijän murre: 

  paikallinen                         muu 

  vieras korostus 

 

Pommiuhkauksen tekijän asenne: 

  rauhallinen                         muuta 

  kiihtynyt 

 

Taustaääni: 

  koneiden melu                   katuliikenne                 muuta   

  musiikki                             ihmisääniä 

                                       

 

 

 


