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Arvoisa lukija
Kädessäsi on 12. vuosittainen henkilöstö-
raporttimme. Aikanaan vuonna 2001
halusimme käynnistää avoimen henkilöstö-
raportoinnin muutostrendien kuvaamiseksi.
Nyt jälkikäteen ratkaisua voidaan pitää 
onnistuneena, koska henkilöstöraporttimme
on muodostunut paljon käytetyksi niin asiakas-
työskentelyssämme kuin myös tutkijoiden 
ja median lähdeaineistona. Muutostrendejä 
tarkastellessani silmääni pistää ennemminkin 
trendien tasaisuus kuin itse muutokset.

Vuodesta 2002 henkilöstön määrä on kasvanut 
14 %, ja liikevaihdon kasvu on vastaavana aikana 
rahanarvonkerroin huomioiden ollut 30 %. Matkalle 
on mahtunut niin nousuja kuin laskujakin, mutta 
oleellisissa tunnusluvuissa olemme vahvasti 
kasvu-uralla. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon 
vertailu kertoo alan toiminnan tehostumisesta ja 
kehittymisestä. Nykyään eri turvallisuustehtävissä 
hyödynnetään ajanmukaista teknologiaa, 
valvonnan taktiset menetelmät ovat kehittyneet ja 
muutoinkin toiminnan jalostuminen mahdollistaa 
volyymiltaan laajemman asiakaspalvelun per 
henkilö, olipa palvelu sitten opastusta, vartiointia, 
järjestyksenvalvontaa, pelastustoimintaa, teknistä 
suunnittelua tai konsultointia.

Vuonna 2012 sertifioimme OHSAS 18001-
työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän ja ISO 
14001 -ympäristöjärjestelmän. ISO 9001-
laatujärjestelmämme on sertifioitu vuonna 2003. 
Haluamme olla aktiivinen toimija toimialamme 
prosessien ja laadunhallinnan kehittämisessä.

Toteutimme vuoden 2012 lopussa Securitaksen 
Euroopan organisaatiomuutokseen liittyneet 
uudelleenjärjestelyt. Vuodesta 2006 voimassa 
olleesta divisioonajaosta luovuttiin ja siirryimme 
maaorganisaatioon. Järjestelyllä tehostamme 
toimintaamme. Asiakkaillemme muutos näkyy 
entistä selkeämmin yhden yhteyshenkilön 
kautta saatavina palveluina ja henkilöstöllemme 

yksinkertaisempana sekä yhdenmukaisempana 
päätöksentekona. Muutoksen myötä 
haluamme myös lisätä panostusta teknologian 
hyödyntämiseen palveluissamme.

Maltilliset muutokset henkilöstötrendeissä 
johtuvat mielestäni ennen kaikkea strategisista 
valinnoistamme. Kilpailukykyämme ylläpidämme 
erityisesti asiakkaitamme kuuntelemalla. Kasvu 
on meille tärkeää, jotta pystymme jatkuvasti 
kehittämään asiakkaita tyydyttäviä ratkaisuja. 

Ystävällisin terveisin

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2013

Jarmo Mikkonen
Toimitusjohtaja

PS. Mahdolliset kommentit ja kysymykset 
pyydetään osoittamaan henkilöstöjohtaja
Vesa Perkiölle sähköpostilla osoitteeseen
vesa.perkio@securitas.fi. Raportti on luettavissa
ja tulostettavissa kotisivuillamme securitas.fi.
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Arjen sankaritekoja – joka päivä

City Patrol -vartija Juuso huomasi maaliskuisella 
kierroksellaan erään asiakasliikkeen ulkopuolella 
kaksi voimakkaassa humalatilassa olevaa nuorta 
poikaa. Pojat kertoivat olleensa isommalla 
porukalla nautiskelemassa alkoholia läheisellä 
lumenkaatopaikalla sillä seurauksella, että yksi 
pojista oli siellä edelleen tiedottomassa tilassa ja 
muutkin huonossa kunnossa ja kylmissään. Pojat 
olivat pyytäneet kavereilleen apua jo usealta 
taholta sitä kuitenkaan saamatta. Juuso lähti 
poikien neuvomana lumenkaatopaikalle ja kutsui 
menomatkalla paikalle poliisin ja ambulanssin. 
Nuoret vietiin päivystykseen ja kaikki selvisivät 
tilanteesta ilman vakavampia vammoja. 

Kaksi teini-ikäistä poikaa kävi eräänä 
aamupäivänä 86-vuotiaan naisen kimppuun 
ja anasti tältä käsilaukun. Tapauksen sattui 
näkemään City Patrol -vartija Lauri, joka lähti 
välittömästi tekijöiden perään saaden toisen 
näistä kiinni. Lauri sai puhuttua kiinniotetun 
soittamaan myös rikoskumppaninsa paikalle.
Uhri ei onneksi loukkaantunut fyysisesti 
ja käsilaukku sisältöineen palautettiin 
hänelle kiinnioton jälkeen. Pojat luovutettiin 
viranomaisten haltuun.

Vartijana yövuorossa ollut Timo vastaanotti 
ilmoituksen apteekista tulevasta 
murtohälytyksestä ja havaitsi paikalle 
saavuttuaan yhden apteekin ikkunoista olevan 
rikottu. Pian rikotun ikkunan kautta tuli ulos 
mieshenkilö, joka lähti pakenemaan paikalta. 
Timo onnistui estämään pakoyrityksen ja 
poliisipartion saapuessa hän oli saanut poliisille 
tutun sekakäyttäjän rauhoitettua. Mies oli 
anastanut apteekista suuren määrän lääkkeitä 
ja aiheuttanut myös mittavaa tuhoa apteekin 
sisätiloissa. Timon toiminnan ansiosta vaarallisen 
vahvoja lääkkeitä sisältänyt lääke-erä ei
päätynyt asiattomiin käsiin. 

 

Helsingin Länsisatamassa työskentelevät 
Securitaksen järjestyksenvalvojat ovat olleet 
hoitamassa puolenkymmentä vakavaa 
ensiaputilannetta, jossa sairauskohtauksen 
tai jonkin muun onnettomuustilanteen 
seurauksena potilas on ollut eloton ja tarvinnut 
elvytystä. Yhteistyössä Helsingin kaupungin 
pelastuslaitoksen kanssa kaikki tapaukset 
on pystytty hoitamaan moitteettomasti ja 
potilaat ovat kuntoutuneet ennalleen. Vakavien 
ensiaputilanteiden lisäksi henkilökuntamme on 
ollut mukana hoitamassa noin 200 lievempää 
ensiapua vaativaa tapausta. Nämä tapaukset
ovat yleensä olleet ruhjeiden, haavojen
ja hengitysvaikeuksien hoitoa.

Haasteelliset, nopeaa reagointia vaativat tilanteet kuuluvat henkilöstömme
päivittäiseen työhön. Toisinaan näiden tilanteiden ratkaiseminen saattaa pelastaa 

ihmishengen, auttaa välttämään suuria taloudellisia vahinkoja tai edesauttaa merkittävästi 
ympäristövaikutusten vähentämisessä. Jo pelkkä asiakaspalveluhenkilöstömme läsnäolo 

vaikuttaa turvallisuudentunnetta lisäävästi. Alle olemme koonneet
muutamia sankaritarinoita kuluneen vuoden ajalta.
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Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä nousi jälleen hieman 
edellisvuodesta ja oli vuoden 2012 lopussa 2 937. 

Asiakaspalveluhenkilöstön määrä vuoden 2012 
lopussa oli 2 720 henkilöä eli 92,6 % koko 
henkilöstöstä. Hallintotehtävissä työskentelevien 
lukumäärä pysyi edellisvuosien tasolla.

Henkilöstön rakenne
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Henkilöstön sukupuolijakauma

Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä on pysynyt 
hyvin tasaisena jo useamman vuoden ajan. Vuoden 
2012 lopussa securitaslaisista naisia oli 633 
henkilöä eli 21,6 % ja miehiä 2304 henkilöä eli 
78,4 % koko henkilöstöstä.

Hallinto
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Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstöstä valtaosa eli 52 % on iältään 
19–29-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä vuoden 
2012 lopussa oli 33 vuotta. Vartijoiden keski-ikä oli 
32,2 vuotta ja toimihenkilöiden 41,7 vuotta.
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Työsuhteen kesto
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KOKOAIKAISET OSA-AIKAISET

Henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen 
kestoaika oli 6,9 vuotta. Kokoaikaisen 
palveluhenkilöstön osalta keskimääräinen kesto 
oli 10 vuotta ja osa-aikaisen henkilöstön osalta 
3 vuotta. Toimihenkilöiden työsuhteet olivat 
kestäneet keskimäärin 12,5 vuotta. 
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Yhteensä

Vuonna 2012 securitaslaisista 743:lla oli 
suoritettuna ammattitutkinto. Ammattitutkinnon 
suorittaneiden määrä nousi merkittävästi 
edellisvuosiin verrattuna.

Ammattitutkinnot
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Työsuhteen laatu

Kokoaikaisten työntekijöiden osuus henkilöstön 
kokonaismäärästä oli jälleen vuonna 2012 hieman 
korkeampi kuin osa-aikaisten työntekijöiden määrä. 
Vuoden lopussa kokoaikaisten työntekijöiden osuus 
oli 51,1 % ja osa-aikaisten työntekijöiden osuus 
48,9 % koko henkilöstöstä. 

Osa-aikaiset

Kokoaikaiset
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Sairauspäivät

Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
Securitaksessa on vuodesta 2011 alkaen 
ollut käytössä varhaisen välittämisen malli. 
Sairauspoissaolojen määrä onkin saatu pysymään 
matalalla tasolla. 

Vuonna 2012 sairauspäivien määrä oli 3,04 % 
työpäivien kokonaismäärästä.
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Työtapaturmat
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LWIF (Lost Workday Injury Frequency)

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

Vuonna 2012 tapaturmataajuus oli 17,3.

Yleisimpiä tapaturmatyyppejä vuonna 2012 
olivat liukastumiset ja kompastumiset. Myös mm. 
voimankäyttötilanteissa, liikenteessä ja porttien 
ja ovien avaamisessa/sulkemisessa tapahtui 
poissaoloon johtaneita tapaturmia. 
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Uhka- ja väkivaltatilanteet

Asiakaspalveluhenkilöstön työssään 
kohtaamien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä 
laski edellisvuodesta noin 10 %. Uhka- ja 
väkivaltatilanteita oli 256 kpl miljoonaa työtuntia 
kohti. Näistä alle kymmenesosasta aiheutui 
vammoja vartijalle. Uhka- ja väkivaltatilannemäärän 
pienentämiseen pyritään jatkuvasti kiinnittämällä 
huomiota ennakoiviin toimenpiteisiin sekä 
tilanteiden jälkihoitoon.

Securitas on Suomen johtava
turvallisuuspalveluja tarjoava yritys ja alan 
valtakunnallinen yhteistyökumppani.
Tuotamme monipuolisia, laadukkaita ja
yksilöllisesti räätälöityjä palveluja 
yrityksille, yhteisöille, julkiselle sektorille 
sekä kodeille. Toimimme lähellä asiakasta.
Osaavaa henkilökuntaamme ohjaavat 
Securitaksen perusarvot:
rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus.



Securitas Oy
PL 93

00521 Helsinki
Käyntiosoite: Elimäenkatu 30

Vaihde 020 4911
info@securitas.fi
www.securitas.fi
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