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TAKK kouluttaa huomisen
turvallisuusosaajia

Teksti ja kuvat: Antti Kotaniemi

■ Suomessa suhteellisen uusi
turvallisuusala on kasvanut
merkittävästi 1990- ja 2000luvuilla. Kasvu oli 10 prosentin luokkaa lamankin aikana,
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen koulutuspäällikkö
Janne Viljamaa
kertoo.
TAKK:in
turvallisuusalan
koulutuksessa on tällä hetkellä noin 50–100 opiskelijaa.
Heistä osa on työvoimapoliittisessa koulutuksessa, osa oppisopimuskoulutuksessa
ja
osa lyhyemmillä, omaehtoisilla kursseilla.
Turvallisuusalan tutkintoja
löytyy aikuiskoulutuskeskuksen koulutustarjonnasta useita, kuten vartijan ammattitutkinto, virastomestarin ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erityisammattitutkinto.
TAKK kouluttaa lisäksi reseptionisteja sekä järjestyksenvalvojia ja tarjoaa myös esimerkiksi turvallisuusjärjestelmien
asiantuntijakoulutusta.
– Kuuntelemme työelämän
tarpeita herkällä korvalla. Parempaa työelämävastaavuutta
pyritään hakemaan koulutuksiin muun muassa yhdistelemällä eri turvallisuuskoulutusten osioita. Tutkintokoulutuksista valmistuneista opiskelijoista valtaosa on työllistynyt, Viljamaa muistuttaa.
Kokonaisvaltaista
turvallisuusosaamista
yrityksille
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa osaamistaan
myös yrityselämän tarpeisiin.
Vaikka turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä konsultointipalveluita ei ole vielä
ehditty sen kummemmin
rummuttaa, tarjotaan pirkanmaalaisille yrityksille myös
turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämistä kokonaisvaltaisesti. Minkälaisten yritysten kannattaa lähteä parantamaan turvallisuutta ja ris-

kienhallintaa?
– Laidasta laitaan, pk-yrityksistä aina isoihin teknologiayrityksiin, Viljamaa vakuuttaa. Hänen mukaansa
turvallisuus on nähty yrityksissä perinteisesti tieto- ja työturvallisuutena. Kivijalkaturvallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan vartiointi- ja kulunvalvontapalvelua.
– Nykypäivän turvallisuushaasteisiin pitää etsiä muitakin ratkaisuja kuin vartijoiden
tai kameroiden lisääminen.
Puhutaan kokonaisvaltaisesta
turvallisuudesta. Tietysti kamerat ja vartijat ovat osa tätä.
Kun otetaan henkilö-, toimitila-, ympäristö-, tuotannon-,
rikos-, työ- ja tietoturvallisuus
sekä valmiussuunnittelu ja pelastustoiminta, puhutaan kokonaisvaltaisesta turvallisuusjohtamisesta.
Miten yritykset hyötyvät
turvallisuuspalveluiden lisäämisestä?
– Kivijalkamallista kokonaisvaltaiseen turvallisuusajatteluun siirtyminen edesauttaa yrityksiä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa.
Yhtenä konkreettisena esimerkkinä voi olla toimitusvarmuuden
paraneminen,
kun yrityksessä osataan paremmin varautua erilaisiin
häiriötekijöihin.
Tutkinto työn ohessa
Muutama kuukausi sitten vartija Juhapekka Lindfors, 27,
aloitti opinnot Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa vartijan ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.
– Kysyin esimieheltä, olisiko minun mahdollista suorittaa vartijan ammattitutkinto
työn ohessa. Esimies näytti
heti vihreää valoa, Lindfors
sanoo. Fyysisesti koulutus järjestetään Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen
tiloissa
Nirvassa. Oppitunneilla käy-

Turvallisuusala on kasvanut tasaisesti Suomessa 20 viime vuoden aikana. Myös erilaiset turvallisuusalan koulutukset ja kurssit ovat kasvattaneet suosiotaan.

käsimerkkejä.
– Nyttemmin, jo 2,5 vuotta alalla toimineena, näihin
ei enää juurikaan kiinnitä
huomiota. Tietysti suuri osa
ihmisistä käyttäytyy asiallisesti. Omalla asenteellani pyrin viestittämään, että olen
töissä ihmisiä
varten,
en
heitä vastaan.

Pyysin miehen autoon lämmittelemään ja rupesin selvittelemään asiaa työkaverini kanssa. Onneksi saimme
miehen lopulta takaisin sisälle.
Tampereen yössä sattuu
ja tapahtuu, mutta Lindfors
kieltäytyy
pelkäämästä.
Erään
kerran narkomaani uhkaili huoltoaseman työntekijää puukolla. Saavuin
paikalle ennen poliisia
ja sain tilanteen raukeamaan puhumalla ja saattelin kaverin
ulos. En ajattele mahdollisia väkivaltatilanteita.
Töissä pitää olla koko ajan
varuillaan, mutta itseään ei
pidä pelotella, Juhapekka
Lindfors toteaa.

En ajattele
mahdollisia
väkivaltatilanteita. Töissä
pitää olla koko
ajan varuillaan,
mutta itseään
ei pidä
pelotella.

Lindfors
kieltäytyy
pelkäämästä
Vartijantyössä Juhapekka
Lindfors on
päässyt auttamaan ihmisiä
hädän hetkellä. Kaksi tapausta on jäänyt erityisesti
hänen mieleensä.
– Kerran
satuin aamuyöstä paikalle,
kun lähes 90-vuotias mies oli
jäänyt kymmenen asteen
pakkasella pihalle pelkässä
pyjamassa ja tohveleissa.

- Vartijan työssä tulee vastaan hyvin monenlaisia tilanteita, joten hyvältä vartijalta vaaditaan tarkkaavaisuutta,
rauhallisuutta, sosiaalisia taitoja ja priorisointikykyä,
Juhapekka Lindfors kertoo.
dään läpi teoriaa ja käytännön harjoitteita. Lindfors pitää hyvänä asiana, että työpaikka huomioi koulutuspäivät työvuorosuunnittelussa.
Pakolliset vartijan työn
perusteet (40 tuntia) ja vartijan peruskurssin (60 tuntia)
Lindfors suoritti jo 2005. Lisäksi hän on suorittanut työn

Janne Viljamaa kertoo, että Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa osaamistaan myös yrityselämän tarpeisiin.

ohessa myös erillisiä voimankäyttökoulutuksia. Aikaisemmin suoritetut, alaan liittyvät
koulutukset ja kurssit luetaan
hyväksi vartijan ammattitutkinnossa.
Ihmisiä varten,
ei heitä vastaan
Vartijana Lindfors aloitti
vuonna 2005, heti valmistuttuaan datanomiksi. Siinä välissä hän ehti työskennellä
myös muilla aloilla, muun
muassa yrittäjänä tietotekniikka-alalla.
– Halusin päästä pois
näyttöpäätteeltä ja tekemisiin
ihmisten kanssa. Olen aina
halunnut työskennellä alalla,
jossa saan auttaa ihmisiä.
Vartijan ammatti ei kuitenkaan ole pelkästään auttamista. Se, että tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa, on
tärkein edellytys.
Piirivartija kohtaa hyvin
monenlaisia ihmisiä. Hän
työskentelee pääosin öisin.
Osalla tuntuu Lindforsin mukaan olevan jonkinlainen
asennevamma vartijoita kohtaan. Tuiki tuntemattomat
ovat haistatelleet ja näytelleet

