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Vuonna 2014 kasvatimme hieman liikevaihtoamme 
(+2 %) ja henkilöstömäärää (+2,8 %, henkilötyö-
vuodet +6,7 %). Kannattavuutemme heikkeni hie-
man lähinnä isojen asiakaskohteiden aloituskustan-
nuksista johtuen. Olosuhteet huomioon ottaen, 
olen kuitenkin kohtalaisen tyytyväinen taloudellisiin 
saavutuksiimme. 

Henkilöstökysely 2014 antoi meille työkaluja työ- 
hyvinvoinnin ja johtamisen parantamiseen. Tulos-
ten perusteella jokainen yksikkö valitsee 1-3 kehit-
tämiskohdetta ja esimiehet, jotka saivat kyselystä 
henkilökohtaisen Leadership Index -arvion, ana-
lysoivat myös oman johtamisensa parantamista. 
Keskeinen periaate on jatkuva parantaminen – mitä 
ikinä sitten tehdäänkään. Näillä näkymin seuraava 
yhtiölaajuinen henkilöstökysely toteutetaan vuonna 
2016.

Henkilöstöön liittyvien tunnuslukujen vuosittaisella 
julkaisemisella – tässä muodossa jo vuodesta 2001 
lähtien – pyrimme kertomaan avoimesti millainen 
olemme työnantajana. Olen ilahtunut jo kolmatta 
vuotta jatkuneesta työtapaturmien vähenemisestä, 
vaikka aina on tietysti parannettavaa. Uskon työta-
paturmien vähenevän etenkin ennaltaehkäisevän 
toiminnan kautta. Valitettavaa on uhka- ja väkivalta-
tilanteiden määrän pysyminen korkealla. Kuitenkin 
tunnistamme vahvasti toimivamme palvelualalla 
ja arjen sankaritekoja keräämällä sekä niistä ker-
tomalla haluamme levittää käytännön esimerkkejä 
erilaisista tilanteista, joissa henkilöstömme palvelee 
teitä.

Lopuksi pyydän kiinnittämään huomiota viereisen 
sivun kolmiomalliin. Työolosuhteita, operatiivista 
erinomaisuutta ja liiketoiminnan vastuullisuutta 
arvioimalla parannamme toimintamme kestävyyttä.
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Securitas Oy lyhyesti 2014 (2013)

 y Liikevaihto 138,5 Meur (135,6 Meur)

 y Yhteisöverot 2,2 Meur (2,9 Meur)

 y Henkilöstön kokonaismäärä 3 240 (3 149)

 y Henkilötyövuodet 2 458 (2 303)

 y Sertifikaatit

 y ISO 9001 laatujärjestelmä (2003 alkaen)

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

 y ISO 14001 ympäristöjärjestelmä (2012 alkaen)

 y ISO 28000 toimitusketjun turvallisuuden               
       hallinta sisältäen ISO 31000 -standardin 
       mukaisen riskienhallintajärjestelmän  
       (2014 alkaen)

Securitaksen kestävän toiminnan malli

Securitaksen kestävään toimintaan tähtäävä malli perustuu kolmen  
eri osa-alueen kehittämiseen ja painottamiseen: 

 1. Työolosuhteet
 2. Operatiivinen erinomaisuus
 3. Vastuullinen liiketoiminta

Työ-
olosuhteet

Operatiivinen
erinomaisuus

Vastuullinen
liiketoiminta

Kestävä
toiminta

Bisneksessä olemme asiakkaiden arvion alla ja 
työnantajana meitä arvioivat henkilöstömme ja 
työnhakijat. Menestykseen vaikuttavat miten 
realistisia lupaukset ovat ja miten ne lunastetaan. 
Palvelubisneksessä markkinat jaetaan joka päivä.



0 20 40 60 80 100
*

*

62 %
55 %

71 %
72 %

68 %
53 %

59 %
53 %

65 %
63 %

58 %
61 %

59 %

Henkilöstökysely  
2014

Työ-
olosuhteet

Operatiivinen
erinomaisuus

Vastuullinen
liiketoiminta

Kestävä
toiminta

Työolosuhteet

4 5

Tavoitteena tehdä Securitaksesta  
entistä parempi työpaikka 

Securitaksen henkilöstökysely toteutettiin 
lokakuussa 2014 Euroopan laajuisena. Saman-
aikaisesti 26:ssa Euroopan Securitas-maassa 
järjestetty kysely tehtiin yhteistyössä kansain-
välisen TNS:n kanssa. Suomessa kysely toteutet-
tiin jo neljännen kerran. Vuoden 2014 kyselyn 
vastausprosentti Suomessa oli 66, joka tarkoittaa 
neljän prosenttiyksikön tiputusta vuoden 2013 
kyselyn vastausprosentista.

Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. 
Sitoutuneet ja työstään innostuneet työntekijät 
auttavat meitä palvelemaan asiakasta heidän 
odottamallaan tavalla. Kyselyn kautta saamme 
tietoa henkilöstöstä, heidän mielipiteistään ja 
työssä viihtymisestä. Tarvitsemme tietoa, jotta 
voimme konkreettisesti kehittää toimintaamme. 
Tulokset auttavat henkilöstön tyytyväisyyden 
sekä asiakkaille tarjottavien palveluiden jatku-
vassa parantamisessa.

Tulokset osoittavat, että meillä on vahvat tiimit 
sekä yksilöt, jotka luottavat kollegoidensa apuun 
ja kokevat työilmapiirin hyväksi. Tehokas ja 
hyvin toimiva työvuorosuunnittelu tarjoaa myös 
mahdollisuuden vaikuttaa omiin työvuoroihin. 
Johtamisesta annettu palaute on kehittynyt 
positiiviseen suuntaan. Johtamisesta on saatava 
kuitenkin edelleen läpinäkyvämpää esimerkiksi 
tavoitteiden ja palautteen osalta. 

Tulosten mukaan asiakaspalvelu ja palvelui-
demme kehittäminen ovat hyvällä tasolla. 
Lisäpanostusta tarvitaan työskentelykulttuurin 
kehittämiseksi.

JOHTAMINEN

MINÄ JA KOLLEGANI

TAVOITTEET**

ORGANISAATIO

ASIAKASKESKEISYYS

Tulokset 2014
% annetuista 
vastauksistaTulokset 2011 Tulokset 2009

*  Vertailutietoa ei ole 
** Ei täysin vertailukelpoinen 
Tulokset 2013 ei vertailukelpoisia

Tulokset

Vastaajien lukumäärä 2070 Positiiviset vastaukset 4+5

on pääosin  
tyytyväisiä työhönsä75%

on erittäin sitoutuneita 
työhönsä82%kokee, että heidän työpaikallaan 

on hyvä ilmapiiri79%

kokee, että kollegat auttavat 
heitä tarvittaessa88%

kokee olevansa pätevä ja kyvykäs 
vastaamaan työn vaatimuksiin93%
henkilöstöstä kokee, että heillä on  
mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin75%
mielestä heidän kollegansa ovat palvelualttiita,  
valppaita ja kiinnittävät huomiota yksityiskohtiin75%
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Henkilöstön sukupuolijakauma

Henkilöstöä oli vuoden 2014 lopussa 3240 henkilöä. 
Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes sadalla työn-
tekijällä. Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä on pysynyt 

tasaisena aikaisempien vuosien tapaan. Vuoden 2014 
lopussa naisia oli 665 eli 20,5 % ja miehiä 2575 eli 
79,5 % koko henkilöstöstä.

Naiset Miehet
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Henkilöstön rakenne

Asiakaspalveluhenkilöstön määrä vuoden 2014 
lopussa oli 3056 eli 94,3 % koko henkilöstöstä. 
Hallintotehtävissä työskentelevien lukumäärä kasvoi 
hieman edellisestä vuodesta.

Hallinto Palveluhenkilöstö

Henkilöstön ikäjakauma

Valtaosa eli 51,8 % henkilöstöstä on iältään 
18–29-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 
oli 32,4 vuotta. Vartijoiden keski-ikä oli 31,5 vuotta ja 
toimihenkilöiden 40,7 vuotta.
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Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyn tulosten mukaan naiset (56,1 %) 
arvioivat tyytyväisyyttään kriittisemmin kuin miehet 
(63,6%). (Asteikko 1-5. Suluissa myönteisten vas-
tausten 4+5 prosentuaalinen määrä)

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyyn vastasi 2070 securitaslaista, 
joista 20 % oli naisia ja 80 % miehiä.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Ikä vaikutti tyytyväisyyden kokemukseen positiivisesti 
siten, että kaikista tyytyväisimpiä olivat iältään  
vanhimmat työntekijämme.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyyn vastanneista 80 % työskenteli 
jossain muussa kuin esimiestehtävissä. Kyselyn 
tulosten mukaan 74 % henkilöstöstämme kokee, että 
esimiehet toimivat Securitaksen eettisten sääntöjen 
ja arvojemme mukaisesti. Johtamisessa olemme vah-
vempia suorituksen johtamisessa kuin valmentavassa 
ja sitouttavassa johtamisessa. 

Henkilöstö lukuina

Työ-
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Työolosuhteet
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Työsuhteen kesto Työsuhteen laatu

Henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 
6,7 vuotta. Kokoaikaisen palveluhenkilöstön osalta 
keskimääräinen kesto oli 9,5 vuotta ja osa-aikaisen 
henkilöstön 3,1 vuotta. Toimihenkilöiden työsuhteet 
olivat kestäneet keskimäärin 13,7 vuotta.
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Osa-aikaiset Kokoaikaiset

Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet 
henkilöstön kokonaismäärästä jakautuivat aikaisem-
pien vuosien tapaan hyvin tasaisesti. Vuoden lopussa 
kokoaikaisten työntekijöiden osuus oli 50,9 % ja osa-
aikaisten 49,1 % koko henkilöstöstä.

2012 2013 2014

Ammattitutkinnot

Vuonna 2014 securitaslaisilla oli yhteensä 972 
suoritettua ammattitutkintoa. Suoritettujen tutkin-
tojen määrä on kasvanut merkittävästi verrattuna 
edellisiin vuosiin.
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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
Työsuhteen kestolla oli merkitystä tyytyväisyyteen. 
Kaikista tyytyväisimpiä olivat tulosten mukaan alle 
yhden vuoden työsuhteessa olleet. Ensimmäisen 
vuoden jälkeen tyytyväisyys lähtee hieman laskuun, 
nousten jälleen viiden vuoden työsuhteen jälkeen. 
Henkilöstökyselyyn vastanneista 48 % oli työsken-
nellyt Securitaksella yli 5 vuotta.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Työsuhteen laadulla ei ollut merkitystä tyytyväi-
syyteen. Kyselyyn vastanneista 72,5 % työskenteli 
kokoaikaisessa työsuhteessa.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Vastanneista 77 % koki saaneensa oikeanlaisen 
koulutuksen ja 93 % koki olevansa pätevä ja kyvykäs 
työhönsä. 65 % kertoi, että heillä on hyvät mahdol-
lisuudet kehittää taitojaan Securitaksella.
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Työtapaturmat Sairauspäivät Uhka- ja väkivaltatilanteet
(miljoonaa työtuntia kohden)

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella 83 % vastan-
neista tietää, kehen olla yhteydessä mikäli kohtaa 
vakavia puutteita turvallisuudessa ja 67 % on tietoisia 
työpaikalla sattuvien tapahtumien ehkäisytoimen-
piteistä.

Henkilöstökyselyn tuloksia
75 % henkilöstöstä luottaa täysin lähimpään esimie-
heensä ja on pääosin tyytyväinen työhönsä, mikä 
osaltaan selittää alhaista sairauspoissaolojen määrää.

Henkilöstökyselyn tuloksia
63 % vastanneista kokee, että heidän työpaikkansa 
on terveellinen ja turvallinen 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 2014 tapaturmataajuus oli 16,8. Yleisimpiä 
tapaturmatyyppejä olivat voimankäyttötilanteet sekä 
liukastumiset ja kompastumiset. 

* Luku on tilastointipäivämäärän 9.2.2015 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.

Vuonna 2014 sairauspäivät kasvoivat hieman edellis-
vuodesta, määrän oltua 2,88 % työpäivien kokonais-
määrästä.

Asiakaspalveluhenkilöstön työssään kohtaamien 
uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä pysyi suunnil-
leen samana verrattuna edelliseen vuoteen. Uhka- ja 
väkivaltatilanteita oli 286 kpl miljoonaa työtuntia 
kohti. Määrän pienentämiseen pyritään jatkuvasti kiin-
nittämällä huomiota ennakoiviin toimenpiteisiin sekä 
tilanteiden jälkihoitoon.
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Kriisitilanteet hallintaan
Securitas tarjoaa yritysten kriisitilanteiden hallintaan ja koordinointiin toimivan työkalun, 
Securitas Case Managementin.

Palvelun avulla asiakasyrityksen toimintaa ohjataan keskitetysti poikkeustilanteissa.  Poikkeustilanteita 
voivat olla esimerkiksi tulipalo, henkilökuntaan kohdistuva uhka- tai väkivaltatilanne, työturvallisuus-
poikkeama tai henkilöstön ongelmatilanne työmatkalla. Palvelu toimii 24/7/365.

Palvelun sisältö 

Peruspalvelussa asiakkaalle luodaan oma kriisipuhelinnumero, johon poikkeamatilanteessa henkilö-
kunta voi soittaa ja palvelukeskuksen päivystäjä käynnistää sen jälkeen toimenpiteet.  Palvelu toimii 
Palvelukeskuksemme kautta, joka välittää tiedon tapahtumasta asiakkaan määrittämille ryhmille, 
esimerkiksi johtoryhmä, turvaryhmä tai vastaava välittömästi ja yhtä aikaa kaikille ryhmän jäsenille. 
Tieto poikkeustilanteesta voidaan toimittaa ryhmäpuhelulla, tekstiviestillä tai sähköpostilla tai kaikilla 
edellä mainituilla välineillä. Tiedon saatuaan tai aina tilanteen edellyttäessä myös ryhmään kuuluva 
henkilö voi käynnistää neuvottelupuhelun soittamalla ryhmänsä puhelinnumeroon, jolloin kaikki 
ryhmän jäsenet voivat keskustella puhelinneuvotteluna tilanteesta. Palvelukeskus voi myös toimia 
neuvottelun sihteerinä kirjaten päätökset ja toimintaohjeet raportointijärjestelmään.  Puhelinneuvot-
teluun voidaan lisätä henkilöitä esimerkiksi poliisista tai palokunnasta.

Peruspalvelua voidaan laajentaa ottamalla käyttöön lisää Securitas Case Managementin toiminnal-
lisuuksia. Tällöin tapahtumaa hallitaan tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen välityksellä. Tilannetta 
pääsee seuraamaan reaaliajassa näillä välineillä sijaintipaikasta riippumatta sekä kommentoimaan 
tilannetta ja antamaan ohjeita ja määräyksiä sekä liittämään käsittelyyn esimerkiksi liitetiedostoja ja 
valokuvia.  Järjestelmään syntyy tapahtumasta lokitiedosto, jota voidaan myöhemmin tarkastella ja 
jonka avulla voidaan kehittää toimintaprosessia.

Puhelinneuvottelut tallennetaan kokonaisuudessaan, samoin kuin palvelukeskukseen asiakkaan 
omaan puhelinnumeroon soitetut puhelut.

Kriisiohjeistus yhdessä asiakkaan kanssa

Ennen palvelun käyttöönottoa käymme asiakkaan kanssa poikkeamatilanteiden kriisiviestintäohjeis-
tuksen läpi sekä määritämme ryhmät, joille puhelinneuvottelu järjestetään tai tieto poikkeamatilan-
teesta lähetetään. Palvelussa voi olla mukana tarvittava määrä ryhmiä ja henkilöitä. Mitään tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille. Palvelu on täysin turvallinen, sillä varmistamme tunnistamismenettelyllä, että 
ilmoitus on aito.
- Palvelu on otettu hyvin vastaan. Se on toiminnassa jo julkisella puolella koulutusyksiköissä ja kaupan 
alalla, Palvelukeskuksen tuotepäällikkö Erkki Rosvall kertoo.



Arjen sankaritekoja - joka päivä
Liikuntakeskuksessa sairauskohtaus

Järjestyksenvalvojamme saivat liikuntakeskuk-
sen henkilökunnalta ilmoituksen, että asiakas oli 
tuupertunut kuntopyörän päälle ja menettänyt 
tajuntansa. Järjestyksenvalvojat kehottivat hen-
kilökuntaa soittamaan hätäkeskukseen ja lähtivät 
paikalle.

Järjestyksenvalvojamme Nico ja Juuso riensivät 
paikalle ensiapulaukun kanssa. Sairauskohtauk-
sen saanut henkilö makasi maassa ja liikunta-
keskuksen henkilökunta sekä paikalla olleet kaksi 
muuta asiakasta olivat jo käynnistäneet elvytys-
toimet. Kaksi muuta asiakasta olivat ensihoitaja 
ja lääkäri. Myös elvytettävän henkilön puoliso oli 
paikalla.

Järjestyksenvalvojat liittyivät mukaan painelu- ja 
puhalluselvytykseen. Elvytys tuotti tulosta ja 
henkilö rupesi reagoimaan hieman ja veti satun-
naisia henkäyksiä itse. Kolmas järjestyksenval-
vojamme Niko tuli myös paikalle tuoden muka-
naan defibrillaattorin, joka asennettiin henkilölle. 
Defibrillaattori ehti antaa henkilölle ensimmäisen 
sykäyksen, kun ambulanssin ensihoitajat saapui-
vat järjestyksenvalvojiemme opastamina paikalle, 
ja vaihtoivat tilalle oman laitteensa. Mies sai vielä 
kaksi sykäystä ja hänen elintoimintonsa rupesivat 
hiljalleen palaamaan. Hän oli osittain tajuissaan, 
mutta vielä sekava. 

Järjestyksenvalvojamme auttoivat potilaan 
kuljetuksessa hissillä ulkona odottavaan ambu-
lanssiin. Samaan aikaan yksi järjestyksenvalvo-
jista varmisti liikuntakeskuksen henkilökunnan 
tunnelmat ja selvitti, että heillä on mahdollisuus 
tilanteen jälkipuintiin.

Savumyrkytyksestä pelastaminen

Ylivartijamme Pekka lähti hälytyskäynti-ilmoituk-
sen johdosta tarkastamaan kohteen. Savuhälytys 
tuli talon portaikosta. Pekan saapuessa paikalle 
asunnossa oli jo runsaasti savua. Asukas makasi 
keittiön lattialla tajuttomana. Lieden levy oli 
päällä ja sen päällä kärysi elintarvikepakkauksia. 
Ylivartija ryhtyi välittömästi hoitamaan henkilöä 
ja hälytti pelastuslaitoksen samalla paikalle. Hän 
sai henkilön palaamaan tajuihinsa ennen pelas-
tuslaitoksen saapumista. Asunto tuuletettiin ja 
asukas kuljetettiin sairaalaan lisähoitoon. Iäkkään 
henkilön selviytyminen oli minuuteista kiinni.

Vartijamme auttoi pyörätuolilla kaatunutta

Vartijamme Ari L. ajoi viikonloppuna Kaarinassa 
piirivuoroaan, kun huomasi kadulla henkilön 
makaavan sateessa ja pysähtyi tarkastamaan 
tilannetta. 

Maassa makasi cp-vammainen henkilö, joka oli 
kaatunut ja pudonnut sähköpyörätuolistaan. Ari 
auttoi hänet takaisin tuoliinsa ja soitti paikalle am-
bulanssin. Hän odotti vielä ambulanssia henkilön 
kanssa ja lainasi tälle oman sadetakkinsa, jottei 
tämä kastuisi ja kylmettyisi enempää. 

Vartijamme selvitti murron

Perjantaiyönä 6.9 oli eduskunnan vuokraamiin 
tiloihin murtauduttu ja aiheutettu noin 20 000 
euron vahingot. Murtautuja oli muun muassa rik-
konut kaikkien neuvottelutilojen ikkunat. Lopuksi 
hän oli vielä vetänyt palopainikkeesta aiheuttaen 
palohälytyksen. Tiloissa ei ole liiketunnistimia eikä 
kameroita.

Vartijamme Ari oli lauantaiaamuna tullut töihin 
ja törmännyt päivystävään huoltomieheen, joka 
kertoi yöllä tapahtuneesta murrosta ja ilkivallasta. 
Huoltomies oli aamuyöstä hälytetty paikalle palo- 
hälytyksen vuoksi. Myös poliisi oli kutsuttu paikal-
le ja he olivat tehneet alustavat tutkinnat tiloissa 
ja jättäneet turvavalvomoon yhteystietonsa siltä 
varalta, että asiasta selviäisi jotain uutta.

Ari oli ryhtynyt tarkastelemaan tallenteita edel-
liseltä yöltä ja huomannut vuokratun tilan sauna-
osastosta poistuvan sekavasti käyttäytyvän hen-
kilön, jonka matka ulos oli kestänyt reilun tunnin. 
Henkilöllä oli ollut saunatiloista poistuessaan takki 
päällä, mutta pihalle tullessaan tuntia myöhem-
min takki oli kadonnut. 

Ari oli aamulla käynyt vielä uudemman kerran 
tarkastamassa vuokratilat ja löytänyt sieltä 
samanlaisen takin kun oli ollut saunatiloista 
poistuneella henkilöllä tallenteessa. Ari oli heti 
ottanut yhteyttä tutkijoihin havainnostaan, ja takin 
taskuista löytyneen omaisuuden avulla poliisi 
oli suorittanut henkilön kiinnioton seuraavana 
päivänä. Henkilö oli alustavasti myöntänyt mur-
tautuneensa tiloihin, muttei osannut antaa mitään 
järkevää selitystä teolleen. 

Tutkijat olivat vielä jälkikäteen soitelleet vartijoille 
ja kiitelleet kiinniottoon johtaneesta toiminnasta 
Aria.

Sairauskohtaus tavaratalossa Oulussa

Myyjät ilmoittivat tavaratalon valvomoon, että  
tavaratalon kahvilassa on huonovointinen nainen. 
Vartijamme Sami ja Ville lähtivät heti paikalle. 

Keski-ikäinen nainen oli saanut sairauskohtauk-
sen ja hänen tilansa heikkeni nopeasti. Vartijat 
osasivat nopeasti päätellä kohtauksen aivohal-
vaukseksi ja ilmoittivat asiasta hätäkeskukseen. 
Ambulanssista oltiin yhteydessä valvomoon 
ja vartijat saivat lisäohjeita potilaan ensiavuksi. 
Ambulanssia myös pyydettiin kiirehtimään, koska 
naisen pulssi tuntui melkein hävinneen. Potilas 
saatiin vartijoiden ripeän toiminnan ansiosta 
kuitenkin nopeasti sairaalahoitoon. 

Seuraavana päivänä naisen omaiset olivat yhtey-
dessä tavarataloon ja kiittelivät myös lääkäreiden 
puolesta vartijoita, jotka olivat selvillä tilanteesta 
ja osasivat tehdä oikeat asiat nopeasti. Nainen oli 
saanut aivoverenvuodon ja jokainen minuutti on 
tuolloin elintärkeä ja potilas ensiarvoisen tärkeää 
saada nopeasti sairaalahoitoon. 

Hämeenlinnassa valpasta toimintaa

Maaliskuisena iltana hämeenlinnalaisessa kaup-
pakeskuksessa sulkukierrosta tehnyt piirivartija 
Jani havaitsi yhden liiketilan oven olevan auki. 
Usein kyseisessä liikkeessä henkilökunta jää 
ylitöihin ja he ovat töissä vielä kauppakeskuksen 
sulkeuduttua.

Jani päätti mennä tarkistamaan tilat ja tiedustele-
maan, että henkilökunta on ohittanut hälytykset 
omalta kulkualueeltaan ettei aiheudu turhaa 
hälytystä. Janin saapuessa kohteen sisätiloihin, 
hän löysi lattialta työntekijän, joka oli saanut voi-
makkaan diabeteskohtauksen. Henkilö kouristeli 
rajusti ja oli tajuton.

Jani ilmoitti aluehälytyskeskukseen ja pyysi 
sairaankuljetusta paikalle. Ambulanssia odotel-
lessa hän tarkkaili potilaan tilaa ja huolehti, että 
hengitystiet pysyvät avoinna. Ripeän ja oikean 
toiminnan ansiosta potilas saatiin sairaalahoitoon 
nopeasti ja vältettiin vakavat seuraamukset.
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Securitaksen yritysvastuuseen kuuluu ajoneuvojen 
päästöjen valvominen 

Securitaksen yritystoiminta perustuu vastuullisuuteen ja luottamukseen.  Toimimme paitsi 
vastuullisena  palvelujen tuottajana, kannamme huolta myös ympäristöstämme ja sen säi-
lymisestä. Securitas on kansainvälisesti asettanut yhdeksi merkittävimmistä ympäristötavoit-
teistaan  tuotantoautojen päästöjen vähentämisen.

Securitas lahjoitti heijastinliivit päiväkodille 

Securitas lahjoitti turvaliivit Trollebon päiväkodin lapsille. Liivit luovutti päiväkodin johtaja 
Sabina Hildénille Securitaksen työturvallisuuspäällikkö Jukka Rämä.
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Securitas-maat raportoivat tuotanto-ajoneuvo-
jensa hiilidioksidipäästöjen määrät vuosittain  
konsernille, joka valvoo saamiaan tuloksia ja 
julkistaa ne osana avointa ympäristötiedotusta. 
Maille on asetettu tavoitteeksi pienentää autojen 
keskimääräisiä päästömääriä edellisvuodesta  
tiettynä vuonna hankittujen autojen osalta.

- Jos voimme osaltamme vaikuttaa ympäristön  
hyvinvointiin  tämän  tavoitteen avulla, olemme 
mielellämme mukana näissä ympäristötalkoissa, 
toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen vakuuttaa.

Autojen päästörajat auton koon mukaan

Securitas luokittelee tuotanto- ja työsuhde- 
autonsa kolmeen ryhmään - korkeintaan 5  
paikkaisiin henkilöautoihin, 6-7 paikan tila-autoi-
hin sekä erikoisajoneuvoihin, kuten maasto-,  
palo- ja arvokuljetusautoihin. 

Konsernin käyttöön tulevien uusien henkilöauto-
jen hiilidioksidipäästöt saavat olla tällä hetkellä 
korkeintaan 140 g/km ja tila-autojen 180 g/km. 
Erikoisajoneuvojen päästöille ei ole asetettu 
ehdotonta rajaa, mutta niitä seurataan vastaavasti 
kuin henkilö- ja tila-autojenkin päästöjä. 

- Liivit tulevat todella tarpeeseen. Vuoden 
pimein aika on juuri nyt. Vanhat liivit ovat-
kin jo tulleet elinikänsä päähän, suurin osa 
on rikkinäisiä ja heijastava pinta on kulunut 
melkein kokonaan pois, päiväkodin johtaja 
Sabina Hildén kertoo. Liivejä käytetään 
päivittäin ja ne puetaan päälle heti hämärän 
tultua.

Securitaksen lahjoittamat liivit ovat kahta 
eri kokoa, pienemmille ja vähän isommille 
leikki-ikäisille lapsille omansa.
- Liivit ovat nyt oikean kokoiset kantajal-
leen ja turvalliset. Liian suuri liivi on turval-
lisuusriski, lapsi saattaa kompastua liivin 
helmoihin tai liivi voi tarttua kiinni pihan 
leikkivälineisiin, työturvallisuuspäällikkö 
Jukka Rämä selittää.
- Ja halusimme olla mukana tukemassa 
pienten ihmisten turvallisuuskasvatusta; 
heijastimen tärkeyttä tänä pimeänä vuo-
denaikana ei voi liikaa korostaa, hän jatkaa.

Kaikkiin liiveihin kirjoitetaan päiväkodin 
nimi ja puhelinnumero, siltä varalta, että 
lapsi sattuisi katoamaan päiväkodin ulko-
puolelle.
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Tasa-arvotyöryhmä työstää Securitaksen tasa-arvo-
suunnitelmaa
Securitas perusti syksyllä 2014 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia yhtiölle tasa-arvo-
suunnitelma. Työryhmä edustaa eri henkilöstöryhmiä sekä molempia sukupuolia. Työryhmän 
vastuulla on suunnitelman laatimisen lisäksi tasa-arvotyön edistäminen ja seuranta. 

Tasa-arvosuunnitelmaa varten työryhmä laati palkkakartoituksen naisten ja miesten palkoista. 
Kartoituksesta käy ilmi, että sukupuolten välillä on eroa palkoissa siten, että naisten palkat ovat 
keskimäärin alhaisempia kuin miesten. Naisten alhaisempia palkkoja voidaan selittää sillä, että naiset 
työskentelevät selvästi miehiä vähemmän vuorotyössä ja toimihenkilötehtävissä naiset sijoittuvat 
esimiestehtävien sijaan pääsääntöisesti tukitoimintoihin.  

Koulutus on yksi tie kohti tasa-arvoisempaa työyhteisöä

Osaamisen kehittäminen on tärkeä osa Securitaksen strategiaa.  Olemme vieneet ammatillista kehit-
tymistä eteenpäin vuosikymmenien ajan ammattitutkintorakenteen pohjalta ja vuosittain kymmeniä 
työtekijöitämme valmistuu tutkintotavoitteisista koulutuksista. 

Securitaksen urapolulla kouluttautuminen on keskeistä esimiestehtäviin ja asiakasvastuullisiin työ-
tehtäviin hakeutuessa. Lisätäksemme naisten osuutta esimiestehtävissä, tavoitteemme on rohkaista 
naisia hakemaan aktiivisemmin Securitaksen koulutuspolulle sekä esimiehiä rohkaisemaan heitä 
siihen. 

Vuonna 2014 29 % koulutukseen hakeneista oli naisia ja koulutuksen aloittaneista naisten osuus oli 
28 %.  

Securitaksella on nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvaan häirintään ja syrjintään

Osana Securitaksen vastuullista toimintaa ja riskienhallintaa, sillä on käytössään Eettinen koodisto. 
Koodisto pitää sisällään yrityksen arvot ja eettiset toimintaperiaatteet, sekä niihin liittyvän koulutus-
materiaalin henkilöstölle ja esimiehille. Myös niin kutsuttu ilmiantokanava on osa Eettistä koodistoa. 
Järjestelmän tavoitteena on varmistaa henkilövaltaisen yrityksen työyhteisön oma häiriöttömyys. 
Vuoden 2014 aikana työnantajalle tehtiin kolme häirintäilmoitusta epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Kun asiaa tiedusteltiin anonyymissä henkilöstökyselyssä 2014, kyselytuloksena saatiin koettuja 
syrjintäkokemuksia. 8 % vastanneista ilmoitti kokeneensa syrjintää viimeisen 24 kuukauden aikana. 
Näistä puolet koki tulleensa syrjityksi kertaalleen ja puolet useamman kerran. Syrjintää kokeneista  
69 % koki tämän toiminnan tulleen Securitaksen toimesta ja 23 % asiakkaan puolesta ja 8 % sekä 
että. Kyselymme informaatio jäi vajaaksi sen osalta, että emme tiedä missä määrin nämä kokemuk-
set ovat työtovereiden keskinäisistä toimista johtuvia ja missä määrin yrityksen tai sen esimiehen 
toimista johtuvia.

Osana Eettistä koodistoa rohkaisemme henkilöstöämme myös ottamaan asian puheeksi oman 
esimiehen tai hänen esimiehensä, henkilöstöedustajan tai työtoverin kanssa. Työnantajan tehtävä on 
selvittää häirinnän aiheuttaja ja sellaisen ollessa puuttua häiritsevään toimintaan käytettävissä olevilla 
keinoilla.

Vuoden kauppakeskusteko 2014
Cityconin omistama kauppakeskus Trio Lahdessa voitti Vuoden kauppakeskusteko 2014 
-kilpailun teemalla “Nuoret kauppakeskuksessa”. Securitas oli mukana palkitussa nuoriso-
ohjelmassa yhdessä Nuorten Palvelu ry:n kanssa.

Kauppakeskukset ovat monille nuorille paikkoja, joissa vietetään vapaa-aikaa ja tavataan kavereita. 
Niinpä kohtaamisia muiden asiakkaiden, liikkeiden henkilökunnan ja järjestyksenvalvojien kanssa on 
paljon. Tästä lähtökohdasta lähdettiin pohtimaan, miten saataisiin lisättyä kaikkien ryhmien viihty-
vyyttä, parannettaisiin vuoropuhelua ja saataisiin sovittua yhteisistä pelisäännöistä.
 
Idea toteutettiin koulutuksella. Citycon järjesti parempaan vuorovaikutukseen nuorten ja kauppa-
keskuksen aikuisten välillä tähtäävän koulutuksen Espoontori, Vantaan Myyrmanni, Jyväskylän Forum 
ja Lahden Trio kauppakeskuksissa. Puolen päivän koulutuksen käytännön toteutuksesta vastasi 
nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelut ry ja siihen osallistuivat Securitaksen järjestyksenvalvojat, 
liikkeiden henkilökunta ja kauppakeskusjohto. 

Trion koulutuksessa kauppakeskukseen luotiin yhteiset toimintamallit, joiden mukaan toimitaan, 
myös nuoria kuunnellen. Koulutuksessa sovitut toimintamallit annettiin Lahden nuorisopalveluiden 
nuorisotilan työntekijöille, jotka kävivät ne nuorten kanssa läpi. Nuoret saivat kertoa omat ajatuksensa 
ja tunteensa aiheista, ne kirjattiin ylös ja luovutettiin kauppakeskusjohdolle.

Yhteiset toimintamallit 

- Kyseessä on Cityconin vastuullisuusohjelman osa ja osallistuimme koulutukseen ja ohjelmaan 
mielellämme, kertoo Securitaksen Kauppakeskukset-yksikön päällikkö Ari Appelgren.
- Järjestyksenvalvojat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen vaikutuksiin, yhteistyö nuorten kanssa on 
parantunut ja nuoret jopa tulevat itse kertomaan henkilökunnallemme havaitusta ilkivallasta ja aut-
tavat pitämään kiinteistöstä hyvää huolta, Appelgren kiittelee.

Myös Citycon Oyj:n kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi on tyytyväinen Trion järjestyksenvalvo-
jiin. - Kiitos koko Securitaksen Lahden alueen henkilökunnalle erinomaisesta yhteistyöstä ja aktiivi- 
suudesta! 

Vuoden kauppakeskusteko-kilpailun järjestää vuosittain Suomen Kauppakeskusyhdistys. Kilpailun 
avulla halutaan nostaa esiin positiivisia kauppa- ja palvelukeskuksiin liittyviä tekoja ja palkita niistä 
tuomariston parhaaksi katsoma teko.
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