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Arvioitava kohde: 

Arvioinnin suorittaja:       Päiväys:

Arviointikohteet Kunnossa Ei Huomiot ja tarvittavat 
toimenpiteet

Rakenteiden turvallisuus

• ikkunoiden ja ovien lukitukset

• sisäänkäyntien ja ikkunoiden 
murtosuojaukset

• rakenteiden materiaalit (mm. 
ikkunat)

• muuta:

Kulku- ja poistumisturvallisuus

• kulunvalvonta

• ovisilmä

• vahtimestarivalvonta/
aulahenkilökunta

• poistumistiet esteettömät ja 
merkityt

• parihuoneet tai muu kaksi 
poistumistietä mahdollistava 
ratkaisu asiakastapaamistiloissa

• järjestys, siisteys ja 
esteettömyys

• muuta: 

Liitteet

1  Väkivaltariskien tunnistaminen
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Arviointikohteet Kunnossa Ei Huomiot ja tarvittavat 
toimenpiteet

Kalusteet, laitteet ja koneet

• valinnassa huomioitu 
turvallisuus

• sijoittelussa huomioitu 
turvallisuus

• muuta: 

Näkyvyys 

• ulkotilojen ja sisäänkäyntien 
valaistus

• ulkotilojen ja sisäänkäyntien 
esteettömyys

• asiakastilojen valaistus ja 
näkyvyys

• henkilöstötilojen valaistus

• (kulma)valvontapeilit

• muuta:

Avainturvallisuus

• vastuuhenkilön nimeäminen

• avainkirjanpito ajan tasalla

• sarjoitukset käytön mukaan, 
käyttöoikeuksien valvonta

• avainturvallisuustaso vähintään 
lukkoseppätaso (lisäteetätys 
vain avainkortilla)

• avainten turvallinen säilytys

• muuta:
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Arviointikohteet Kunnossa Ei Huomiot ja tarvittavat 
toimenpiteet

Rahan ja arvoesineiden säilytys

• aikaviivelipas

• lukittava setelilipas

• pienet käteiskassat

• murtoluokiteltu kassakaappi, 
kiinnitys kiinteään rakenteeseen

• murtoluokiteltu kassakaappi, 
avainten / tunnusten 
säilytys erillisessä tilassa / 
rikosilmoitinjärjestelmän takana

• miehittämättömien kassojen 
lukitsiminen

• asiakkailta suljettu ja 
näköestetty tila laskemista 
varten

• kassakoneen tyhjät ja avoimet 
kun liike suljettuna

• rahakuljetukset vakuutusehtojen 
mukaiset

• muuta:
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Arviointikohteet Kunnossa Ei Huomiot ja tarvittavat 
toimenpiteet

Hälytysja valvontajärjestelmät, 
vartiointi

• lisäavun hälyttämisjärjestelmä, 
langaton/kiinteä

• lisäavun hälyttämisjärjestelmä, 
oma yritys / ulkopuolelle

• lisäavun hälyttämisjärjestelmä, 
huolto ja testaus

• poliisin hälyttäminen

• murtohälyttimet

• rikosilmoitinjärjestelmä

• hälytyksen siirto aukioloajan 
ulkopuolella

• kameravalvonta/videovalvonta, 
nauhoittava

• vartiointi/järjestyksenvalvonta

• muuta:

Ohjaus, opastus ja 
perehdyttäminen

• vastuuhenkilön nimeäminen

• kirjalliset menettelytapaohjeet

• kirjalliset perehdyttämisohjeet

• turvallisuusasioiden 
säännöllinen käsittely

• turvallisuuskoulutusta 
järjestetään säännöllisesti

• muuta:
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Arviointikohteet Kunnossa Ei Huomiot ja tarvittavat 
toimenpiteet

Henkilöstömäärä

• mitoitus turvallisuuden kannalta 
riittävä

• lisähenkilöstön 
hankintamahdollisuus

• muuta:

Jälkihoito

• jälkihoito mahdollistettu 
kaikkina vuorokaudenaikoina

• kirjalliset ohjeet jälkihoidon 
järjestämisestä

• muuta:

Raportointi ja jatkotoimet

• ilmoitusjärjestelmä kaikkien 
tiedossa

• ilmoittaminen vaivatonta ja 
kaikille mahdollista

• seurantajärjestelmä laadittu

• seurannan perusteella ohjeita 
päivitetään

• riskejä arvioidaan säännöllisesti 
ja tulosten perusteella tehdään 
turvallisuutta parantavia 
ratkaisuja
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