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TAKK kouluttaa huomisen
turvallisuusosaajia
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Teksti ja kuvat: Antti Kotaniemi

Turvallisuusala on kasvanut tasaisesti Suomessa 20 vii-
me vuoden aikana. Myös erilaiset turvallisuusalan kou-
lutukset ja kurssit ovat kasvattaneet suosiotaan.

■ Suomessa suhteellisen uusi
turvallisuusala on kasvanut
merkittävästi 1990- ja 2000-
luvuilla. Kasvu oli 10 prosen-
tin luokkaa lamankin aikana,
Tampereen Aikuiskoulutus-
keskuksen koulutuspäällikkö
Janne Viljamaa kertoo.
TAKK:in turvallisuusalan
koulutuksessa on tällä hetkel-
lä noin 50–100 opiskelijaa.
Heistä osa on työvoimapoliit-
tisessa koulutuksessa, osa op-
pisopimuskoulutuksessa ja
osa lyhyemmillä, omaehtoisil-
la kursseilla.

Turvallisuusalan tutkintoja
löytyy aikuiskoulutuskeskuk-
sen koulutustarjonnasta usei-
ta, kuten vartijan ammattitut-
kinto, virastomestarin ammat-
titutkinto ja turvallisuusval-
vojan erityisammattitutkinto.
TAKK kouluttaa lisäksi resep-
tionisteja sekä järjestyksenval-
vojia ja tarjoaa myös esimer-
kiksi turvallisuusjärjestelmien
asiantuntijakoulutusta.

– Kuuntelemme työelämän
tarpeita herkällä korvalla. Pa-
rempaa työelämävastaavuutta
pyritään hakemaan koulutuk-
siin muun muassa yhdistele-
mällä eri turvallisuuskoulu-
tusten osioita. Tutkintokoulu-
tuksista valmistuneista opis-
kelijoista valtaosa on työllisty-
nyt, Viljamaa muistuttaa.

Kokonaisvaltaista 
turvallisuusosaamista
yrityksille
Tampereen Aikuiskoulutus-
keskus tarjoaa osaamistaan
myös yrityselämän tarpeisiin.
Vaikka turvallisuuteen ja ris-
kienhallintaan liittyviä kon-
sultointipalveluita ei ole vielä
ehditty sen kummemmin
rummuttaa, tarjotaan pirkan-
maalaisille yrityksille myös
turvallisuuden ja riskienhal-
linnan kehittämistä kokonais-
valtaisesti. Minkälaisten yri-
tysten kannattaa lähteä paran-
tamaan turvallisuutta ja ris-

kienhallintaa?
– Laidasta laitaan, pk-yri-

tyksistä aina isoihin teknolo-
giayrityksiin, Viljamaa va-
kuuttaa. Hänen mukaansa
turvallisuus on nähty yrityk-
sissä perinteisesti tieto- ja työ-
turvallisuutena. Kivijalkatur-
vallisuudesta puhuttaessa tar-
koitetaan vartiointi- ja kulun-
valvontapalvelua.

– Nykypäivän turvallisuus-
haasteisiin pitää etsiä muita-
kin ratkaisuja kuin vartijoiden
tai kameroiden lisääminen.
Puhutaan kokonaisvaltaisesta
turvallisuudesta. Tietysti ka-
merat ja vartijat ovat osa tätä.
Kun otetaan henkilö-, toimiti-
la-, ympäristö-, tuotannon-,
rikos-, työ- ja tietoturvallisuus
sekä valmiussuunnittelu ja pe-
lastustoiminta, puhutaan ko-
konaisvaltaisesta turvallisuus-
johtamisesta.

Miten yritykset hyötyvät
turvallisuuspalveluiden lisää-
misestä?

– Kivijalkamallista koko-
naisvaltaiseen turvallisuus-
ajatteluun siirtyminen edes-
auttaa yrityksiä liiketoiminta-
tavoitteiden saavuttamisessa.
Yhtenä konkreettisena esi-
merkkinä voi olla toimitus-
varmuuden paraneminen,
kun yrityksessä osataan pa-
remmin varautua erilaisiin
häiriötekijöihin.

Tutkinto työn ohessa
Muutama kuukausi sitten var-
tija Juhapekka Lindfors, 27,
aloitti opinnot Tampereen Ai-
kuiskoulutuskeskuksessa var-
tijan ammattitutkintoon joh-
tavassa koulutuksessa.

– Kysyin esimieheltä, olisi-
ko minun mahdollista suorit-
taa vartijan ammattitutkinto
työn ohessa. Esimies näytti
heti vihreää valoa, Lindfors
sanoo. Fyysisesti koulutus jär-
jestetään Tampereen Aikuis-
koulutuskeskuksen tiloissa
Nirvassa. Oppitunneilla käy-

dään läpi teoriaa ja käytän-
nön harjoitteita. Lindfors pi-
tää hyvänä asiana, että työ-
paikka huomioi koulutuspäi-
vät työvuorosuunnittelussa.

Pakolliset vartijan työn
perusteet (40 tuntia) ja varti-
jan peruskurssin (60 tuntia)
Lindfors suoritti jo 2005. Li-
säksi hän on suorittanut työn

ohessa myös erillisiä voiman-
käyttökoulutuksia. Aikaisem-
min suoritetut, alaan liittyvät
koulutukset ja kurssit luetaan
hyväksi vartijan ammattitut-
kinnossa.

Ihmisiä varten, 
ei heitä vastaan
Vartijana Lindfors aloitti
vuonna 2005, heti valmistut-
tuaan datanomiksi. Siinä vä-
lissä hän ehti työskennellä
myös muilla aloilla, muun
muassa yrittäjänä tietotek-
niikka-alalla.

– Halusin päästä pois
näyttöpäätteeltä ja tekemisiin
ihmisten kanssa. Olen aina
halunnut työskennellä alalla,
jossa saan auttaa ihmisiä.
Vartijan ammatti ei kuiten-
kaan ole pelkästään auttamis-
ta. Se, että tulee toimeen eri-
laisten ihmisten kanssa, on
tärkein edellytys.

Piirivartija kohtaa hyvin
monenlaisia ihmisiä. Hän
työskentelee pääosin öisin.
Osalla tuntuu Lindforsin mu-
kaan olevan jonkinlainen
asennevamma vartijoita koh-
taan. Tuiki tuntemattomat
ovat haistatelleet ja näytelleet

käsimerkkejä.
– Nyttemmin, jo 2,5 vuot-

ta alalla toimineena, näihin
ei enää juurikaan kiinnitä
huomiota. Tietysti suuri osa
ihmisistä käyttäytyy asialli-
sesti. Omalla asenteellani py-
rin viestittämään, että olen
töissä ihmisiä
varten, en
heitä vastaan.

Lindfors
kieltäytyy
pelkää-
mästä
Vartijantyös-
sä Juhapekka
Lindfors on
päässyt autta-
maan ihmisiä
hädän hetkel-
lä. Kaksi ta-
pausta on jää-
nyt erityisesti
hänen mie-
leensä.

– Kerran
satuin aamuyöstä paikalle,
kun lähes 90-vuotias mies oli
jäänyt kymmenen asteen
pakkasella pihalle pelkässä
pyjamassa ja tohveleissa.

Pyysin miehen autoon läm-
mittelemään ja rupesin sel-
vittelemään asiaa työkaveri-
ni kanssa. Onneksi saimme
miehen lopulta takaisin si-
sälle.

Tampereen yössä sattuu
ja tapahtuu, mutta Lindfors

kieltäytyy
pelkäämästä.

- Erään
kerran nar-
komaani uh-
kaili huolto-
aseman työn-
tekijää puu-
kolla. Saavuin
paikalle en-
nen poliisia
ja sain tilan-
teen raukea-
maan puhu-
malla ja saat-
telin kaverin
ulos. En ajat-
tele mahdol-
lisia väkival-
tatilanteita.

Töissä pitää olla koko ajan
varuillaan, mutta itseään ei
pidä pelotella, Juhapekka
Lindfors toteaa.

- Vartijan työssä tulee vastaan hyvin monenlaisia tilantei-
ta, joten hyvältä vartijalta vaaditaan tarkkaavaisuutta,
rauhallisuutta, sosiaalisia taitoja ja priorisointikykyä,
Juhapekka Lindfors kertoo.

En ajattele
mahdollisia

väkivaltatilan-
teita. Töissä

pitää olla koko
ajan varuillaan,
mutta itseään

ei pidä
pelotella.

Janne Viljamaa kertoo, että Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa osaamistaan myös yri-
tyselämän tarpeisiin.




