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Edellisen vuoden henkilöstöraportissa kirjoitin 
kymmenen kuluneen vuoden kasvustamme. On 
ilo todeta, että kasvumme jatkui edelleen. Viime 
vuonna kasvoi erityisesti kaupan alan segmentti. 
Raskas pettymys oli Helsingin Metron toimeksi-
annon siirtyminen kaupungin oman liikelaitoksen 
vartiointiin ilman kilpailutusta.

Tässä raportissa on perinteisten henkilöstöön  
liittyvien tunnuslukujen lisäksi kooste kolmannesta 
toteuttamastamme henkilöstökyselystä, joka kattoi 
koko henkilökunnan. Edelliset kyselyt toteutettiin 
vuosina 2009 ja 2011.

Olen todella ylpeä, että pystyimme alentamaan 
poissaoloon johtaneet työtapaturmat (LWIF) edel-
lisen vuoden 18,7:stä 12,6:een. Tämäkin osoittaa, 
että työmme työturvallisuuden parantamisessa ja 
kehittämisessä kantaa hedelmää niin työturvallisuu-
den parantumisena kuin työturvallisuusliiketoimin-
nan kasvamisena. Haluamme auttaa asiakkaitamme 
yhä laajenevalla turvallisuuden palvelutarjonnalla.

Nopeasti muuttuvassa ajassa palvelualojen kes-
keinen tehtävä on reagoida välittömästi asiakkaan 
muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Monipuolisella 
palveluvalikoimalla pyrimmekin vastaamaan tähän 
haasteeseen ja löytämään asiakkaalle oikean ratkai-
sun.

Koko Securitaksen verkosto on käytettävissänne. 
Henkilöstöllämme, tärkeimmällä voimavarallamme, 
on alan osaaminen ja tieto Suomen ylivoimaisesti 
kattavimmassa turvallisuuden verkostossa -  
Securitaksessa. Olemme Asiakkaitamme varten.
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Securitas Oy lyhyesti 2013 (2012)

 y Liikevaihto 135,6 Meur (124,6 Meur)

 y Yhteisöverot 2,9 Meur (2,1Meur)

 y Henkilöstön kokonaismäärä 3149 (2 972)

 y Henkilötyövuodet 2 563 (2 432)

 y Sertifikaatit

 y ISO 9001 laatujärjestelmä (2003 alkaen)

 y OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuus- 
       järjestelmä (2012 alkaen)

 y ISO 14001 ympäristöjärjestelmä (2012 alkaen)
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Arjen sankaritekoja - joka päivä

Räjähdysvaara Vihtavuorella

Savuava räjähdekontti aiheutti kesällä suuronnettomuuden vaaran 
Laukaan Vihtavuoren räjähdetehtaalla. Vaaratilanteen huomasi 
ensimmäisenä Securitaksen vartija Esa Hämäläinen illan tarkas-
tuskierroksellaan. Hän teki tilanteesta heti ilmoituksen pelastuslai-
tokselle ja paikalle kutsuttiin myös räjähdevalmistajan päivystävä 
insinööri.

Viranomaisten määräyksestä tehdasalueelle tuli myös toinen  
vartija hoitamaan pelastuslaitoksen antamia tehtäviä Esan tueksi. 
Esan työpäivä venyi lähes vuorokauden mittaiseksi. - Halusin hoi-
taa homman itse loppuun asti ja ajantajukin siinä meni. Päätöksen 
tehdasalueelle jäämisestä tein itse, Esa toteaa vaatimattomasti.

Räjähdekontin sisällöksi selvisi tutkimisen jälkeen jätteet, jotka 
olivat ruvenneet kytemään. Ilman vartijamme valppautta, kytevä 
kontti olisi mahdollisesti sytyttänyt ympärillä olevat, räjähteitä 
sisältävät kontit, jolloin seuraukset olisivat olleet vakavat. Kytevän 
kontin vieressä oleva varastorakennus sisälsi 40 tonnia räjähteitä. 
Esan toiminta huomiotiin myös valtakunnan mediassa.

Järjestyksenvalvojat pelastivat miehen metrokiskoilta 

Securitaksen järjestyksenvalvojat Petja ja Kaisa olivat junapar-
tiovuorossa Sörnäisten metroasemalla. Asemalaiturilla odot-
ti iso joukko ihmisiä jo metrotunnellissa näkyvää junaa, kun  
ihmisjoukosta käveli yllättäen mieshenkilö kohti metrokiskoja ja  
putosi suoraan ratakiskoille. Petja ehti miettiä ja arvioida tilan-
netta vajaan sekunnin, kun hän hyppäsi miehen perään kiskoil-
le, tarttui miehestä kiinni ja ohjasi tämän kanssaan laiturin alla 
olevaan tilaan turvaan. Hypätessään kiskoille Petja huusi käskyn 
vetää aseman seinässä olevasta hätäkahvasta, joka pysäyttäisi 
junan.

Kahva vedettiin pohjaan ja Kaisa viittoi voimakkaasti hätäpysäh-
tymismerkkiä junankuljettajalle, jotta tämä huomaa myös tilan-
teen ja pysäyttää junan kahvajarrutuksen lisäksi. Juna pysähtyi 
ja hengenvaarallinen tilanne päättyi onnellisesti eikä kukaan 
loukkaantunut. Sekavasta tilastaan huolimatta kiskoille tippu-
nut mies kiitteli Petjaa henkensä pelastamisesta. Securitas on  
anonut Petjalle hengenpelastusmitalia rohkeasta toiminnastaan.

Vesivahinko Keskon pääkonttorilla

Keskon pääkonttorin vastaanotossa työs-
kentelevä Niko saapui loppukesän aamuna 
työpaikalleen hyvissä ajoin ennen kello  
kuutta. Heti pääaulaan astuttuaan hän 
havaitsi reilun vesikerroksen lattialla ken-
känsä alla. Myös aulan vieressä oleva taka-
huoneen lattia oli veden peitossa.

Niko hälytti välittömästi huollon paikalle ja 
sen jälkeen siivoojat kuivattamaan vahingon 
jälkiä. Niko tarkisti myös kaikki talon  
seitsemän kerrosta, jotka onneksi olivat 
kuivat. Huollon saavuttua paikalle veden 
tulon syy selvisi. Aulan takahuoneen sa-
devesiputki oli hajonnut runsaiden sateiden 
seurauksena. Nikon nopea reagointi ja 
oikeat toimenpiteet tilanteessa vaikuttivat 
ratkaisevasti siihen, että vahingot jäivät 
vähäisiksi.

Hengenpelastusta kauppakeskuksessa

Järjestyksenvalvoja Markus havaitsi nuoren 
tytön harrastavan vaarallisen näköistä leikkiä 
kauppakeskuksen liukuportaissa. Tyttö kulki 
liukuportaissa maaten liikkuvan kaiteen päällä. 
Markus suuntasi tytön luokse, mutta tyttö oli jo 
menossa ylöspäin, tällä kertaa roikkuen liuku-
portaan kaiteen päällä jalat ulkopuolella.

Tarkkaavainen työntekijämme ymmärsi välit-
tömästi riskin ja siirtyi alemman kerroksen 
liukuportaiden yläpään kohdalle. Eikä het-
keäkään liian aikaisin, sillä tytön ote lipesi ja 
tämä tippui kaiteelta suoraan Markuksen syliin 
alempaan kerrokseen. Valvontanauhoilta näh-
tiin, että Markus mitä todennäköisimmin pelas-
ti tytön hengen. Ilman Markuksen nopeaa rea-
gointia tyttö olisi tippunut toisesta kerroksesta 
päälleen keskelle kauppakäytävää. Nyt onneksi 
selvittiin vain hieman turvonneella jalalla.
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Tavoitteena tehdä Securitaksesta entistä 
parempi työpaikka 

Toteutimme henkilöstökyselyn marraskuussa 
2013 nettikyselynä yhteistyössä tutkimuksiin 
erikoistuneen yrityksen kanssa anonymiteetin 
takaamiseksi. Kysely järjestettiin nyt kolmannen 
kerran.  Kyselyyn kutsuttiin Securitas-yhtiöiden 
palveluksessa vähintään kolme kuukautta olleet 
työntekijät. Kyselyn vastausprosentti oli 70 %, ja se 
nousi 13 % vuoden 2011 kyselyyn verrattuna.

Kyselyjen avulla saamme tärkeää tietoa henkilös-
tömme mielipiteistä ja työssään viihtymisestä. Se 
tuo meille lisäarvoa ymmärtää paremmin sitä, miten 
voimme parantaa toimintaamme, kehittää asiak-
kaidemme tarpeisiin vastaavia palveluita ja lisätä 
kannattavuuttamme.

Sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö on tärkein 
voimavaramme. Hyvinvoiva työntekijä vaikuttaa 
suoraan suorituskykyymme palvella asiakkaitamme 
heidän odottamallaan tavalla.

Tulosten mukaan olemme onnistuneet monessa 
asiassa erinomaisesti. Parantamisen varaa kuitenkin 
vielä on. Kehityskohtina on nostettu esille vuorovai-
kutuksen ja esimiestyön lisääminen sekä selkeämpi 
tavoitteiden asettaminen. 

Securitas henkilöstökysely 2013

Vastaajien lukumäärä 2045. Asteikko: 1 = Täysin eri mieltä...5 = Täysin samaa mieltä

Keskeiset tulokset

Johtaminen 
(esimiestyö - arvot - luottamus)

85 % henkilöstöstä on pääosin tyytyväisiä työhönsä

82 % henkilöstöstä on sitoutuneita työhönsä ja 
tekevät mielellään ylimääräistä työtä

Minä ja kollegani 
(työkaverit - avuliaisuus - yhteishenki)

80 % henkilöstöstä kokee Securitaksella olevan 
hyvä työilmapiiri

92 % henkilöstöstä kokee, että kollegat auttavat 
toisiaan tarvittaessa

Organisaatio 
(ohjeet - tavoitteet - toiminnan selkeys)

90 % henkilöstöstä kokee työvuorosuunnittelun 
toimivan hyvin

80 % henkilöstöstä kokee, että heidän mielipiteensä 
otetaan huomioon työvuoroja suunniteltaessa
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Henkilöstön määrä
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Henkilöstön sukupuolijakauma

Henkilöstöä oli vuoden 2013 lopussa 3149 henkilöä, 
määrän kasvaessa edellisvuodesta yli kahdella sadalla 
työntekijällä. Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä on pysynyt 

tasaisena aikaisempien vuosien tapaan. Vuoden 2013 
lopussa naisia oli 634 eli 20,1 % ja miehiä 2515 eli 
79,9 % koko henkilöstöstä.

Naiset Miehet
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Henkilöstön rakenne

Asiakaspalveluhenkilöstön määrä vuoden 2013 
lopussa oli 2972 eli 94,4 % koko henkilöstöstä. 
Hallintotehtävissä työskentelevien lukumäärä väheni 
hieman edellisistä vuosista.

Hallinto Palveluhenkilöstö

Henkilöstön ikäjakauma

Valtaosa eli 53,6 % henkilöstöstä on iältään 
19–29-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 
oli 32,1 vuotta. Vartijoiden keski-ikä oli 31,2 vuotta ja 
toimihenkilöiden 40,6 vuotta.
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Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyn mukaan naiset ja miehet ovat 
lähes yhtä tyytyväisiä työhönsä. Naiset suhtautuvat 
hieman miehiä kriittisemmin työyhteisöönsä. Miehet 
ka 3,8 ja naiset ka 3,7 (asteikko 1-5).

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyyn vastasi 2045 securitaslaista.
Vastanneista naisia oli 440 ja miehiä 1605.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyssä eniten tunnustusta hyvästä 
työstä kokivat saavansa 44–55-vuotiaat henkilöt. Ikä 
vaikutti tyytyväisyyteen Securitaksella positiivisesti.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Palvelutehtävissä työskentelevät sekä hallintoteh-
tävissä työskentelevät securitaslaiset olivat kyselyn 
mukaan yhtä tyytyväisiä työhönsä (ka 4,2). Palvelu-
tehtävissä työskentelevät sekä toimihenkilöt olivat 
erityisen tyytyväisiä työyhteisönsä yhteishenkeen  
(ka 4,4) ja työkavereiden apuun tarvittaessa (ka 4,2). 
Henkilöstörakenteiden välillä ei ole tyytyväisyyden 
suhteen merkittäviä eroja. 



Työsuhteen kesto Työsuhteen laatu

Henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 
6,7 vuotta. Kokoaikaisen palveluhenkilöstön osalta 
keskimääräinen kesto oli 9,7 vuotta ja osa-aikaisen 
henkilöstön 2,9 vuotta. Toimihenkilöiden työsuhteet 
olivat kestäneet keskimäärin 13,8 vuotta.
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Osa-aikaiset Kokoaikaiset

Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet 
henkilöstön kokonaismäärästä jakautuivat vuonna  
2013 hyvin tasaisesti. Vuoden lopussa kokoaikaisten 
työntekijöiden osuus oli 50,3 % ja osa-aikaisten  
49,7 % koko henkilöstöstä.

2011 2012 2013

Ammattitutkinnot

Vuonna 2013 securitaslaisilla oli yhteensä 731 
suoritettua ammattitutkintoa. 
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Turvallisuusalan perustutkinto

VAT - Vartijan ammattitutkinto

VM - Virastomestarin ammattitutkinto

TVEAT - Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

TEAT - Tekniikan erikoisammattitutkinto

MYAT - Myynnin ammattitutkinto

JET - Johtamisen erikoisammattitutkinto

Yhteensä
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Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyn mukaan ensimmäisen työskentely-
vuoden jälkeen tyytyväisyys työhön hieman laskee, 
mutta pysyy tasaisena kahden vuoden työsuhteen 
jälkeen (ka 3,3 asteikolla 1-5). Suurin osa henkilöstö-
kyselyyn vastanneista (n=511) oli ollut työsuhteessa 
yli kymmenen vuotta.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Työsuhteen laadulla ei ole merkittävää vaikutusta 
tyytyväisyyteen työssä Securitaksella vuoden 2013 
henkilöstökyselyn mukaan. Osa-aikatyössä ja  
kokoaikaisessa työssä vastaajien välillä ei ollut  
merkittäviä eroja.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyyn vastanneista (n=2045) 48 % oli 
suorittanut tai suorittamassa parhaimmillaan  
ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Securitas 
panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, sillä 
erikoistunut osaaminen ja ammattitaito ovat  
Securitaksen strategian kulmakiviä.
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Työtapaturmat Sairauspäivät Uhka- ja väkivaltatilanteet

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyn perusteella 71 % securitaslaisista 
osaa toimia oikein työturvallisuuteen liittyvissä  
poikkeamatilanteissa.

Henkilöstökyselyn tuloksia
82 % kaikista henkilöstökyselyn vastaajista olivat 
pääosin tyytyväisiä työhönsä Securitaksella, mikä 
osaltaan selittää alhaista sairauspäivien määrää.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Kyselyn mukaan 70 % securitaslaisista koki, että  
heidän työpaikkansa on terveellinen ja turvallinen 
paikka työskennellä.
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LWIF (Lost Workday Injury Frequency)

Työtapaturmien määrä mitataan LWIF- eli  
työtapaturmataajuuslukemalla. Lukema kertoo, kuinka 
monta poissaoloon johtanutta tapaturmaa on  
tapahtunut miljoonaa työtuntia kohti.

Vuonna 2013 tapaturmataajuus oli 12,6. Yleisimpiä 
tapaturmatyyppejä olivat voimankäyttötilanteet sekä 
liukastumiset ja kompastumiset. 

* Luku on tilastointipäivämäärän 28.2.2013 lukema ja 
luku saattaa avoimista tapauksista johtuen täsmentyä 
seuraavan vuoden aikana.
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Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
Securitaksessa on vuodesta 2011 alkaen ollut 
käytössä varhaisen välittämisen malli. Sairauspoissa-
olojen määrä on saatu pysymään matalalla tasolla ja 
jatkuvassa laskussa.

Vuonna 2013 sairauspäivät vähenivät edelleen, 
määrän oltua 2,72 % työpäivien kokonaismäärästä.

Asiakaspalveluhenkilöstön työssään kohtaamien 
uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvoi hieman 
edellisvuosista. Uhka- ja väkivaltatilanteita oli  
289 kpl miljoonaa työtuntia kohti. Tilanteiden määrän 
pienentämiseen pyritään jatkuvasti kiinnittämällä 
huomiota ennakoiviin toimenpiteisiin sekä tilanteiden 
jälkihoitoon.



Securitas ja Globe Hope jatkoivat  
vartijoiden työvaatteiden elämää
Securitas ja designtuotteita kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista 
valmistava Globe Hope solmivat sopimuksen vartijoiden vaatteiden 
uusiokäytöstä.

Securitas haluaa pienentää osaltaan ekologista jalanjälkeään ja ideoi 
Globe Hopen kanssa sopivan tuotepaketin vartijoiden ja aula- 
henkilökunnan käytöstä poistuneista työvaatteista. Sopimus on uusi 
ja pilottituotteina valmistetaan älypuhelinkoteloita ja iPad-suojia 
liike- ja henkilökuntalahjoiksi.

- Haluamme kantaa oman vastuumme ympäristöasioissa. Globe 
Hopen tunnettu tuotemerkki yhdistettynä omaamme on viesti 
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että ympäristöasiat 
eivät ole meille vain pelkkää tyhjää puhetta, varatoimitusjohtaja Esa 
Oksanen toteaa. - Onhan meillä myös ajoneuvokaluston CO2-
päästöjen vähentämisohjelma ja sähköautokin koekäytössä piiri-
vartiointitehtävissä, hän jatkaa.

Myös Globe Hopen Stina Näntö on yhteistyöhön tyytyväinen:
- Olemme hyvin iloisia uudesta yhteistyökumppanista. Projekti 
on erittäin mielenkiintoinen. Securitas toimitti meille aluksi useita 
eri työvaatteita ideoitavaksemme ja teimme niistä heille mallikap-
paleita. Pyrimme suunnittelussa aina säilyttämään alkuperäisten 
materiaalien yksityiskohdat. Esimerkiksi iPad-suojassa on päällä 
vartijan takin läppätasku ja puhelinkotelossa näkyy housun vyölenk-
ki. Tuotteiden brändäys toteutettiin hyödyntämällä Securitaksen  
logonappeja. Kaikki tuotteet puhdistetaan ja pestään huolellisesti 
ennen valmistusta. 

Tuotteisiin kiinnitetään hauskat uusiopaperista valmistetut tuotemerkki-
laput, joissa kerrotaan tuotteen historia: “Tämä tablettisuoja on tehty  
Securitaksen aulapalvelutyöntekijän vanhasta pikkutakista. Pehmusteeksi 
kolhuja ja viimaa vastaan sain vartijan ulkotakista vielä tikkivuoren!”
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Securitas Oy
PL 93
00521 Helsinki

Puhelin  020 4911
www.securitas.fi

Asiakaspalvelu 
Puhelin  020 491 2000
Faksi   020 491 2660 
asiakaspalvelu@securitas.fi

Y-tunnus 1773518-5
Kotipaikka Helsinki

Rehellisyys I Valppaus I Avuliaisuus


