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Helsingin yliopis-
ton Kriminologian 
ja oikeuspolitiikan 

instituutti (KRIMO) toteutti 
vuonna 2018 järjestyksessään 
toisen kansallisen yritysuhri-
tutkimuksen. Tutkimuskoh-
teena oli vähittäiskaupan ja 
majoitus- ja ravintola-alan 
toimipaikkoihin ja työnte-
kijöihin kohdistunut rikol-
lisuus. Kysely toteutettiin 
strukturoituina puhelinhaas-
tatteluina ja siihen osallistui 
yhteensä 1 195 toimipaikkaa 

(660 kaupan alalta ja 535 
majoitus- ja ravintola-alalta). 
Tutkimus oli kansallisesti 
edustava kattaen kaiken ko-
koiset toimipaikat. Kustakin 
toimipaikasta haastateltiin 
henkilö, joka parhaiten tunsi 
toimipaikan turvallisuusasiat. 
Kyselyn kokonaisvastausas-
te oli 40 prosenttia, kaupan 
alalla hieman korkeampi kuin 
majoitus- ja ravintola-alalla. 
Tutkimuksen rahoittivat Työ-
suojelurahasto, oikeusminis-
teriö ja sisäministeriö.

TOIMIALOIHIN KOHDIS-
TUU SAMANKALTAISTA 
RIKOLLISUUTTA
Kummallakin toimialalla ris-
ki joutua rikoksen uhriksi oli 
suuri: kaupan alan toimipai-
koista 71 prosenttia ja majoi-
tus- ja ravintola-alan toimipai-
koista 65 prosenttia oli edel-
tävän vuoden aikana joutunut 
ainakin yhden tutkimuksessa 
kysytyn rikostyypin uhriksi. 
Myös rikollisuuden yleiskuva 
ja rakenne olivat toimialoilla 
varsin samankaltaiset. Koh-

datun rikollisuuden kirjo oli 
laaja. Yleisin rikostyyppi olivat 
varkaudet, useimmin asiakkai-
den tekemät (kuvio 1, s.30). 
Laskettaessa yhteen erilaiset 
varkausrikokset, niiden koh-
teeksi oli vuoden aikana joutu-
nut kaupan alan toimipaikois-
ta 56 prosenttia ja majoitus- ja 
ravintola-alan toimipaikoista 
35 prosenttia. 

Niin ikään työntekijöihin 
kohdistunut väkivalta, fyysinen 
ja sanallinen, oli yleistä. Kau-
pan alalla 17 prosenttia toimi-
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Yritykset rikosten kohteena
Vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravintola-alan toimipaikoilla on tuoreen yritysuhritutkimuksen 

mukaan suuri riski joutua rikoksen kohteeksi. Varkaudet ja työntekijöihin kohdistuva väkivalta 

tai uhkailu olivat yleisimmät tekomuodot.
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paikoista kertoi työntekijöihin 
kohdistuneesta väkivallasta tai 
uhkailusta, majoitus- ja ravin-
tola-alalla lähes joka neljäs. 
Verraten yleisiä rikostyyppejä 
olivat myös petokset, vahin-
gonteot, murrot, kyberrikok-
set ja työntekijöihin kohdistu-
nut häirintä tai vainoaminen 
(kuvio 1).

Toimialojen välillä havait-
tiin kuitenkin myös joitain 
eroja rikollisuuden yleisyy-
dessä ja rakenteessa. Kau-
pan toimipaikoissa varkaudet 
muodostivat sekä määrällisesti 
että aiheutuneiden vahinko-
jen osalta selvästi suurim-
man ongelman. Majoitus- ja 
ravintola-alalla työntekijöihin 
kohdistunut väkivalta samoin 
kuin kilpailijoiden harmaan 
ja mustan talouden toiminta 

olivat yleisempää kuin kaupan 
alalla.

Yrityksiin kohdistuva rikol-
lisuus ei jakaudu tasaisesti. Osa 
toimipaikoista joutuu tois-
tuvasti monen tyyppisten ri-
kosten kohteeksi, kun taas osa 
säästyy rikoksilta kokonaan. 
Tutkituista vähittäiskaupan 
toimipaikoista 37 prosenttiin 
ei edellisenä vuonna ollut koh-
distunut yhtäkään kysytyistä 
rikostyypeistä, vastaava osuus 
majoitus- ja ravintola-alalla 
oli 43 prosenttia. Toisaalta vii-
tisen prosenttia kummankin 
toimialan toimipaikoista oli 
joutunut vuoden aikana yli sa-
dan rikoksen kohteeksi.

Riskiä joutua rikoksen uh-
riksi lisäsivät pitkät aukioloajat, 
aukiolo iltaisin ja öisin sekä 
runsaat asiakasmäärät. Suuret 

toimipaikat joutuivat pieniä 
todennäköisemmin rikoksen 
uhriksi ja niihin kohdistui 
myös laajempi rikoskirjo. 

Myös toimintaympäristö 
vaikutti rikosriskiin. Toimi-
paikan lähiympäristössä ilme-
nevä epäjärjestys ja häiriökäyt-
täytyminen lisäsivät rikosris-
kiä molemmilla toimialoilla. 
Epäjärjestystä mitattiin kysy-
mällä esimerkiksi, esiintyikö 
lähiympäristössä roskaamista, 
vahingontekoja tai graffiteja, 
humalaisia tai huumekaup-
paa. Tutkimuksessa kysyttiin 
myös, sijaitsiko toimipaikan 
lähiympäristössä anniskelu-
ravintola, grillikioski, Alko, 
päihdeongelmaisten asuntola 
tai sosiaalitoimisto. Kysytty-
jen palveluiden puuttuminen 
lisäsi rikosriskiä kaupan toi-

mialalla verrattuna siihen, että 
niitä oli ympäristössä runsaas-
ti. Majoitus- ja ravintola-alalla 
havaittiin samansuuntainen il-
miö, mutta erot eivät olleet ti-
lastollisesti merkitseviä. Tulos 
oli osin odotusten vastainen ja 
sen syiden selvittäminen vaatii 
lisätutkimusta.

Rutiinitoimintojen teori-
an näkökulmasta ihmisten 
läsnäolo lähialueella voi olla 
sekä rikosriskiä lisäävä tekijä, 
koska potentiaalisia rikoksen-
tekijöitä on enemmän, että 
rikoksilta suojaava tekijä sosi-
aalisen kontrollin ja valvonnan 
kautta. Tutkimushankkeessa 
on jatkossa tarkoitus selvittää 
monimuuttuja-analyysilla tar-
kemmin toimintaympäristön 
piirteiden vaikutusta rikosris-
kiin.

Kuvio 1 Rikostyypin kohteeksi kyselyä edeltäneen 12 kuu-
kauden aikana joutuneiden kaupan sekä majoitus- ja ravin-
tola-alan toimipaikkojen osuus, % (*Erot ovat tilastollisesti 
merkitseviä, p<0,05).

Kuvio 2. Poliisille ilmoitettujen tekojen osuus rikostyy-
peittäin, % osuus toimipaikoista, jotka olivat ilmoittaneet 
joutuneensa edellisen vuoden aikana rikostyypin uhriksi  
(*Erot ovat tilastollisesti merkitseviä p<0,05).

 Kauppa   Majoitus- ja ravintola-ala  Kauppa   Majoitus- ja ravintola-ala

Murto tai murtoyritys

Asiakkaan tekemä varkaus*

Vahingonteko

Petos

Työntekijään kohdistunut väki-
valta tai uhkailu

Työntekijään kohdistunut tois-
tuva häirintä tai vainoaminen

Tietojärjestelmiin kohdistunut 
hyökkäys

Tuntemattoman tekemä varkaus 
/muu varkaus*

Työntekijän tekemä kavallus

Työntekijän tekemä varkaus

Asiakkaan tekemä varkaus*

Tuntemattoman tekemä varkaus 
/muu varkaus*

Työntekijään kohdistunut väki-
valta tai uhkailu

Petos

Vahingonteko

Murto tai murtoyritys

Tietojärjestelmiin kohdistunut 
hyökkäys

Työntekijään kohdistunut toistu-
va häirintä tai vainoaminen

Autovarkaus/varkaus autosta

Työntekijöiden oikeuksien rikko-
minen kilpailevissa yrityksissä*

Ryöstö tai ryöstön yritys

Työntekijän tekemä varkaus*

Työntekijän tekemä kavallus

Yrityssalaisuuden urkinta/luovu-
tus/vieminen

Kiristys/lahjonta

Alihankkijan tekemä varkaus
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TYÖNTEKIJÄÄN KOHDIS-
TUVA RIKOS JÄÄ USEIN 
PIILORIKOLLISUUDEKSI
Suuri osa yrityksiin kohdistu-
vista rikoksista jää piilorikol-
lisuudeksi, niitä ei ilmoiteta 
poliisille. Tutkimustulosten 
perusteella ilmoitusalttius 
vaihteli kuitenkin suuresti 
rikoslajista riippuen. Omai-
suusrikokset ilmoitettiin huo-
mattavasti useammin poliisille 
kuin työntekijöihin kohdistu-
neet väkivallanteot, joista ri-
kosilmoitus tehtiin vain joka 
neljännestä (kuvio 2). Mo-
lemmilla toimialoilla murrot 
ja murron yritykset ilmoitet-
tiin lähes aina poliisille. Niin 
ikään asiakkaan tekemät var-
kaudet, vahingonteot ja petok-
set ilmoitettiin noin puolessa 
tapauksista poliisille. Näistä 
teoista ilmoitettiin usein myös 
yksityisen turvallisuusalan toi-
mijoille tai teot tulivat ilmi 
vartiointiliikkeiden kautta.

Rikoksilta suojautumiseen 
toimipaikat käyttivät laajasti 
erilaisia keinoja kuten varti-
ointia, turvallisuusjohtamista 
ja henkilöstön koulutusta, hä-
vikin seurantaa ja tietoturva-
toimenpiteitä. Tässä suhtees-
sa toimialojen välillä ei ollut 
merkittäviä eroja.

RIKOLLISUUDESTA MONIA 
HAITTOJA YRITYSTOIMIN-
NALLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

Toimipaikkojen työntekijöille 
oli aiheutunut rikoksista mo-
ninaisia haittoja, pahimmil-
laan työkyvyttömyyttä ja va-
kavia vammoja, muulloinkin 
pelkotiloja ja erilaisia trau-
moja. Työntekijöihin suoraan 
kohdistuvien tekojen osalta 

kysyttiin erikseen niiden ai-
heuttamista haitoista. Yleisin 
mainittu väkivallan tai sen 
uhkan seuraus oli työntekijälle 
syntynyt pelko työmatkaa tai 
työpaikkaa kohtaan. Lisäksi 
kerrottiin muun muassa työ-
paikan vaihtoaikeista, vaike-
uksista selvitä työtehtävistä ja 
terveysongelmista.

Yrityksille oli aiheutunut 
rikoksista sekä suoria kustan-
nuksia ja menetettyä työaikaa. 
Kaupan alalla asiakkaiden te-
kemät varkaudet veivät eniten 
aikaa ja aiheuttivat eniten kus-
tannuksia. Yksittäisen varka-
uden aiheuttama vahinko jäi 
usein pieneksi, mutta rikosten 
suuren määrän johdosta ko-
konaisvahingot olivat suuret. 
Majoitus- ja ravintola-alalla 
eniten aikaa ja kustannuksia 
aiheuttivat kavallukset.

Yritysten toimintaympäris-
tössä ilmenevän rikollisuuden 
merkitystä tarkasteltiin kysy-
mällä, missä määrin alueelli-
nen rikostaso oli vaikuttanut 
toimipaikan sijainnin valin-
taan. Suurin osa vastaajista il-
moitti, ettei alueen rikostasol-
la ollut ollut merkitystä eikä 
juuri kukaan ilmoittanut vaih-
taneensa toimipaikan sijaintia 
rikollisuuden takia. Korkeasta 
rikosriskistä huolimatta yri-
tykset vaikuttivat kokevan toi-
mintaympäristönsä pääsään-
töisesti varsin turvalliseksi.

KANSAINVÄLISESSÄ VER-
TAILUSSA VARKAUDET JA 
VÄKIVALTA KOROSTUIVAT

Uhritutkimuksen rakenne 
mahdollisti myös suhteellisen 
luotettavat vertailut Englannin 
ja Alankomaiden tilanteeseen. 

Tässä suhteessa suomalaisten 
yritysten turvallisuustilanne 
vaikutti kummallakin toimi-
aloista pääosin samanlaisel-
ta kuin vertailumaissa kahta 
poikkeusta lukuun ottamat-
ta: yrityksiin kohdistuneen 
varkausrikollisuuden taso oli 
Suomessa kaksinkertainen ja 
henkilöstöön kohdistuneen 
väkivallan taso kaksin–viisin-
kertainen vertailumaihin näh-
den.

Tarkkoja suhdelukuja on 
mahdoton laskea tällaisissa 
vertailuissa, mutta on hyvin 
todennäköistä, että erot pei-
laavat todellista tilannetta: 
Suomessa asiakaspalveluyri-
tyksiin kohdistuu huomatta-
vasti enemmän asiakkaiden 
tekemiä varkauksia kuin Län-
si-Euroopassa ja varastelevat 
asiakkaat ovat huomattavasti 
useammin myös väkivaltaisia. 
Huomionarvoista oli, että uh-
ritutkimuksen tulosten mu-
kaan lähes puolet varastelleista 
asiakkaista oli Suomessa päih-
tyneitä.

VÄHITTÄISKAUPAN 
TURVALLISUUSTILANNE 
VAKAA 2010-LUVULLA

Vähittäiskauppa oli mukana 
myös ensimmäisessä kansalli-
sessa yritysuhritutkimuksessa 
vuonna 2010, joten vuoden 
2018 tutkimus mahdollisti 
kaupan alan rikollisuustilan-
teessa vuosikymmenen mit-
taan tapahtuneiden muutos-
ten tutkimisen. Päähavainto 
oli, että tilanteessa ei ollut 
tapahtunut suuria muutoksia. 
Useimmissa kysytyistä rikos-
tyypeistä uhriksi joutumisris-
ki oli laskenut jonkin verran, 

mutta muutokset eivät pää-
sääntöisesti olleet tilastollisesti 
merkitseviä. Myös toimialaan 
kohdistuneen rikollisuuden 
kokonaisvolyymi vaikutti hie-
noisesti pienentyneen, ei kui-
tenkaan sekään merkitsevästi. 
Rikollisuudelta suojautumis-
keinot olivat pysyneet valta-
osin ennallaan, tosin kame-
ravalvonnan käyttö oli selvästi 
lisääntynyt. Poliisille rikoksia 
ilmoitettiin niin ikään suh-
teessa saman verran kuin kah-
deksan vuotta aiemmin. Ti-
lanne vaikutti siten vakaalta, ei 
aiempaa heikommalta, muttei 
myöskään paremmalta.
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Toimipaikan lähiympäristössä ilmenevä epäjärjestys ja häiriökäyttäytyminen lisäsivät rikosriskiä 

molemmilla toimialoilla.


