
Securitas-yhtiöt
Henkilöstöraportti 2015



Ystävällisin terveisin,

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2016 

 

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

P.S. Mahdolliset kommentit ja kysymykset pyydetään  
osoittamaan henkilöstöjohtaja Vesa Perkiölle sähköpostilla 
osoitteeseen vesa.perkio@securitas.fi. Raportti on luettavissa ja 
tulostettavissa kotisivuillamme securitas.fi.

Vuonna 2015 liikevaihtomme kasvoi 7,1 %, mikä 
oli olosuhteet huomioon ottaen hyvin. Henkilöstön 
kokonaismäärää kasvoi 2,6 % sekä henkilötyövuosien 
määrä 1,3 %. Kiitän asiakkaita luottamuksesta toimin-
taamme kohtaan ja henkilöstöämme sitoutumisesta 
yritykseemme. Jatkamme edelleen kilpailukykyisten 
ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittämistä 
uuden Visio 2020:n pohjalta, joka esitellään seuraa-
valla aukeamalla. Vision keskeinen sanoma on edelleen 
turvallisuuspalveluratkaisujen laajentaminen. Tulevai-
suutemme keskeiset menestystekijät ovat teknologia, 
ihmiset ja näiden osaaminen.

Henkilöstökysely ohjaa toimintaamme

Henkilöstöpolitiikkaamme ohjasi vuonna 2015 edel-
lisenä vuonna toteutettu henkilöstökysely, joka antoi 
meille haasteita työhyvinvoinnin ja johtamisen paran-
tamiseen. Valmistaudumme parasta aikaa loppusyksystä 
2016 tehtävään seuraavaan henkilöstökyselyyn. 
Keskeinen periaate on jatkuva parantaminen – mitä 
ikinä sitten tehdäänkään. Toimialallamme myös digita-
lisaatio muuttaa voimakkaasti alaa. Työn luonne ja sen 
tekemistapa muuttuu, arvoa tuottamaton työ loppuu. 
Yksi digitalisaation vahva ajan ilmiö on myös tehdyn 
työn läpinäkyvyys hyödyntäen digitaalista raportointia. 
Uudet työvälineet lisäävät tehdyn työn arvoa ja tehok-
kuutta, mahdollistavat keskittymisen olennaiseen ja 
laajentavat työtehtäviä. Tieto luo uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia. Tähän raporttiin on otettu mukaan uutena 
asiana tärkeäksi koettu hälytysviive eli luku, joka kertoo, 
kuinka kauan kestää, että olemme hälytyksestä paikalla.

Jatkuva parantaminen

Pyrimme jatkuvaan parantamiseen. Siksi haluamme 
avoimesti kertoa, mitä me olemme. Tämä on myös tapa 
asettaa konkreettisia ja järkevästi mitoitettuja tavoitteita 
tulevaisuuteen. Meille on tärkeää, että voimme tarjota 
henkilöstöllemme työtä ja toimeentuloa, mahdollisuuk-
sia osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointia turval-
lisessa ympäristössä. Tänä päivänä on erityisen tärkeää 
– olemassa olevan työn tekemisen lisäksi – keskittyä 
yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa myös uusien 
työmahdollisuuksien etsimiseen ja luomiseen. Toivot-
tavasti yhteiskuntamme myös ottaa rohkeita askeleita 
suuntaan, jossa työllistäminen, työn teettäminen, sen 
vastaanottaminen ja tekeminen on entistä joustavam-
paa.

Arvoisa lukija,
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Securitas Oy lyhyesti 2015 (2014)

 y Liikevaihto 148,2 Meur (138,4 Meur)
 y Yhteisöverot 2,3 Meur (2,2 Meur)
 y Voitto verojen jälkeen 9,3 Meur (8,6 Meur)
 y Henkilöstön kokonaismäärä 3 324 (3 240)
 y Henkilötyövuodet 2 490 (2 458)
 y Sertifikaatit

 y ISO 9001 laatujärjestelmä

 y OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuus- 
       järjestelmä

 y ISO 14001 ympäristöjärjestelmä

 y ISO 28000 toimitusketjun turvallisuuden               
       hallinta sisältäen ISO 31000 -standardin 
       mukaisen riskienhallintajärjestelmän 

 y ISO 50001 energianhallintajärjestelmä

Julkisuudessa on paljon keskustelua niin sanotuista 
”nollasopimuksista". Vartiointialan TES:n mukaan nämä 
tarkoittanevat erikseen töihin kutsuttavien työsopimuk-
sia. Kyseisissä sopimuksissa työntekijällä on oikeus 
päättää itse, ottaako hän vastaan tarjotun työn vai ei. 
Järjestelmä on tarpeellinen ja toimiva. Henkilöstömme 
työsuhteista vuoden 2015 lopussa 52 % oli kokoaikai-
sia, 28 % osa-aikaisia ja 20 % erikseen töihin kutsutta-
vien työsopimuksia. Asiakkaat ostavat palveluitamme 
silloin, kun niitä tarvitsevat. Kuten tunnettua, palveluita 
ei voi tehdä varastoon, vaan ne on tehtävä siellä, missä 
asiakas niitä tarvitsee.

Edessämme on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. 
Olen usein todennut henkilöstöllemme, että menestys 
on omissa käsissämme – niin se on nytkin.
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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
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Securitas Visio 2020

Olla johtava kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut 
ennakoiviin turvallisuuspalveluihin ja jonka toiminta 
perustuu teknologiaan, ihmisiin ja osaamiseen.

Securitas on rakentanut asiakkaiden turvallisuuspalvelutoimintaa aiemmin vartiointipalvelulähtöisesti: 
räätälöidyillä asiakasratkaisuilla sekä konseptipalveluilla. Palvelutoiminta on sittemmin laajentunut muun 
muassa palo- ja pelastuspalveluihin sekä monipuolisiin aula- ja assistenttipalveluihin. Hälytyskeskus- ja 
kuvavalvontapalvelut ovat olleet jo pitkään olennainen osa asiakasratkaisuja, joko omina palveluinaan tai 
osana isompaa palvelukokonaisuutta. Tämä turvallisuuspalveluiden laajeneminen on muokannut  
Securitaksesta turvallisuuden ”tavaratalon” monipuolisella palveluportfoliolla. 
 
Tulevaisuuden visio 

Tulevaisuutemme näemme edelleen laajenevassa turvallisuuspalvelutoiminnassa, joka perustuu asiakkait-
temme tarpeisiin ennaltaehkäistä ydintoimintaansa kohdentuvia uhkia, poikkeamatilanteita, vahinkoja ja 
oman toiminnan haavoittuvuutta. Yhteiskunnan toimintaympäristön muuttuessa yhä teknologisemmaksi 
lisääntyvät myös vaatimukset palveluntarjoajia kohtaan. Teknologian merkitys kasvaa entisestään myös 
strategisessa liiketoiminnassamme ja uuden sukupolven verkkoteknologiat mahdollistavat yhä paremmat 
paikasta riippumattomat reaaliaikaiset valvontapalvelut.  

Panostamme henkilöstön osaamiseen 

Teknologisten mahdollisuuksien lisäksi ennaltaehkäisevä palvelutoimintamme perustuu ihmisiin: henki-
löstöömme ja henkilöstömme osaamiseen. Henkilöstön tiedoilla ja taidoilla lunastamme asiakaslupauk-
semme. Osaamisen kasvattaminen on ollut keskeinen osa Securitaksen strategiaa pitkään. Uskomme 
yrityksen jatkuvuuden perustuvan osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön ja sitä kautta tyytyväisiin 
asiakkaisiin. Kehitämme edelleen henkilöstömme osaamista ja erikoistumista ennakoiviin palveluihin.
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Kehitämme toimintaamme  
jatkuvasti
Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintaamme, oli 
sitten kyseessä asiakkaillemme tuotettavasta arvosta tai 
pyrkimyksistämme tarjota entistäkin parempi työpaikka 
henkilöstöllemme. Tärkeä työkalu toimintamme kehittämi-
sessä on Securitaksen henkilöstökysely, jota olemme 
tehneet vuodesta 2009 lähtien. Kyselyssä mittaamme 
osa-alueita, joita kehittämällä uskomme voivamme saavut-
taa entistäkin sitoutuneempia työntekijöitä sekä vahvistaa 
asiakassuhteitamme.

Vuoden 2014 kyselyn jälkeen keskityimme parantamaan 
johtamista sekä asiakaskeskeisyyttä. Yritystasolla toimen-
piteemme liittyivät laadukkaan esimiestyön tukemiseen, 
hyvästä esimiestyöstä palkitsemiseen sekä johtamisen 
läpinäkyvyyden parantamiseen. Asiakaskeskeisyydessä 
painopisteemme olivat asiakkaan kuuntelussa ja ymmär-
tämisessä, asiakkaan arvon ja hyödyn tunnistamisessa sekä 
palveluiden johtamisessa.

Vuosi kyselyn tulosten julkistamisen jälkeen yhteensä 48 
yksiköllämme (86 %) oli ainakin osa toimenpiteistä jo otet-
tuna käytäntöön.

Seuraava henkilöstökysely toteutetaan syksyllä 2016.  
Tavoitteemme on parantaa henkilöstökyselyn kokonais-
indeksiä 10 %.

Henkilöstökyselyn 2014 tuloksia
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Henkilöstön sukupuolijakauma

Henkilöstöä oli vuoden 2015 lopussa 3324 henkilöä. 
Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes sadalla työn-
tekijällä. Henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2010.

Naisten ja miesten osuudet henkilöstöstä ovat pysy-
neet lähes muuttumattomina aikaisempiin vuosiin 
verrattuna. Vuoden 2015 lopussa naisia oli 692 eli 
20,8 % ja miehiä 2632 eli 79,2 % koko henkilöstöstä.
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Henkilöstö lukuina
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Henkilöstön määrä on jatkanut kasvamistaan palve-
luiden kasvaessa. Tämän päivän ja tulevaisuuden 
kasvu syntyy yhä enemmän teknologiavetoisesti, 
jolloin henkilöstömäärän lisäys on liiketoiminnan 
kasvua hitaampaa. 
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Henkilöstön rakenne

Asiakaspalveluhenkilöstön määrä vuoden 2015 
lopussa oli 3127 eli 94,1 % koko henkilöstöstä. 
Hallintotehtävissä työskentelevien lukumäärä kasvoi 
hieman edellisestä vuodesta.

Hallinto Palveluhenkilöstö

Henkilöstön ikäjakauma

Valtaosa eli 50,2 % henkilöstöstä on iältään 
18–29-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 
oli 32,7 vuotta. Asiakaspalveluhenkilöstön keski-ikä 
oli 31,8 vuotta ja toimihenkilöiden 41 vuotta.
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Teknologiatrendi ja palveluiden kasvava komplek-
sisuus merkitsevät lisääntyvää asiantuntijuutta 
työtehtävien sisällössä. Toisaalta tämä näkyy asteit-
taisena asiantuntijoiden määrän lisääntymisenä ja 
toisaalta palvelutyötehtäviin tulee lisää osaamisvaa-
timuksia.

Henkilöstön ikäjakauma on vino verrattuna suoma-
laiseen työelämään yleisesti. Toimimme valtaosin 
työelämän elinkaaren alkupään työnantajana. Tätä 
rakennetta tulisi pystyä muuttamaan.



Työsuhteen kestoTyösuhteen laatu

Henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 
6,9 vuotta. Kokoaikaisen palveluhenkilöstön osalta 
keskimääräinen kesto oli 9,5 vuotta ja osa-aikaisen 
henkilöstön 3,2 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 51,9 % ja osa-
aikaisten 48,1 % koko henkilöstöstä.
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Ikäjakauman vinouman syyt löytyvät osa-aikaisuu-
desta. Käytännössä asiakkuuksista tulevan palvelu-
työn ja työelämän pelisääntöjen kombinaatio 
merkitsee yhden osa-aikaisen palkkaamista jokaista 
kokoaikaista kohden. Tämä ei ratkea yhteiskunnassa 
vallitsevalla keskustelulla osa-aikatyön pakollisella 
minimityömäärävelvoitteella, vaan edelleen moni-
puolistamalla työaikajärjestelyitä.



Tutkinnot

Vuonna 2015 securitaslaisilla oli yhteensä 1192 
suoritettua tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrä 
on kasvanut aikaisemmista vuosista.

* Vuonna 2015 raportointiin lisätyt tutkinnot.
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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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Sihteerin ammattitutkinto *

Turvallisuusalan tradenomi *

Henkilöstömme monipuolinen osaaminen mahdollistaa yhä 
erikoistuneempia turvallisuuspalveluita, ja kykenemme näin 
vastaamaan asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeisiin paremmin. 
Securitaksen ja Rastorin vuonna 2014 yhteistyönä kehittämä 
turvasihteerin tutkinto on hyvä esimerkki koulutuksesta, joka 
syntyi asiakastarpeiden pohjalta – lähtökohtana on sihteerin työ, 
joka laajenee kattamaan myös turvallisuusasioita.



Työtapaturmat
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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 2015 tapaturmataajuus oli 16,1. Tyypillisim-
min työtapaturmat aiheutuivat runsaasti liikkumista 
edellyttävän työskentelyn aiheuttamista tapaturmai-
sista loukkaantumisista, inhimillisistä vahingoista sekä 
haasteellisten voimankäyttöä edellyttävien tehtävien 
hoitamisesta.

* Luku on tilastointipäivämäärän 15.2.2016 lukema 
ja se saattaa avoimista tapauksista johtuen täsmentyä 
seuraavan vuoden aikana.
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Vuoden 2015 aikana toteutunut orgaaninen kasvu on edellyt-
tänyt työntekijöiltämme omaksumistaitoja sekä sopeutumis-
kykyä. Tapaturmataajuden trendin perusteella kehitys on 
oikean suuntaista, mutta sen kehittyminen jatkossakin edellyt-
tää koko organisaatiolta vahvaa panostamista työturvallisuu-
teen.  
 Suoritimme myös Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän 
OHSAS 18001 uudelleensertifioinnin vuoden 2015 aikana. 
Työolosuhteiden ja työskentelyn turvallisuuden tasoa on 
seurattu työsuojeluorganisaation ja aluehallintoviranomaisten 
toimesta. Samanaikaisesti työturvallisuuden prosesseja on 
päivitetty.



Sairauspäivät
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Vuonna 2015 sairauspäivät laskivat hieman edellis-
vuodesta, ja määrä oli 2,76 % työpäivien kokonais-
määrästä. 

Uskomme, että esimiestyötä kehittämällä voidaan 
vaikuttaa positiivisesti työkykyyn ja työhyvinvointiin.
Olemme panostaneet vahvasti esimiestyön vuorovai-
kutteisuuden parantamiseen ja vuodesta 2011 meillä 
on ollut käytössä varhaisen välittämisen malli. Näillä 
toimenpiteillä sairauspoissaolojen määrä on saatu 
pysymään matalalla tasolla.

Uhka- ja väkivaltatilanteet
(kappaletta miljoonaa työtuntia kohden)
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Asiakaspalveluhenkilöstön työssään kohtaamien 
uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut 2,4 % 
vuodesta 2014. Näiden työtehtävien hoitamisesta 
aiheutuneiden vammojen määrä on saatu kuitenkin 
laskemaan 13,1 %. Ammattitaitoon ja ennakoivaan 
toimintaan panostaminen tuo positiivisia vaikutuksia.
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SSAB:n Raahen tuotantolaitoksella työskentelevillä 
securitaslaisilla ei työtapaturmia viiteen vuoteen
Työsuojelutoiminnan tavoitteena on turvallinen työympäristö ja -ilmapiiri. Työntekijämme ovat työsken-
nelleet SSAB:n Raahen tuotantolaitoksella lähes viisi vuotta ilman työpaikkatapaturmia.

SSAB:n tuotantolaitos on toimintaympäristönä monimuotoinen ja haastava. Työntekijämme suorittavat suur-
teollisuusympäristössä sekä palo- ja pelastustoimen että vartijan tehtäviä – unohtamatta hälytyskeskustoimintaa 
ja piirivartiointitehtäviä. Turvallisuushavaintoja tehdään ja raportoidaan asiakkaalle systemaattisesti. Kohteessa 
työskentelevät esimiehet johtavat ja seuraavat operatiivista työturvallisuutta jatkuvasti. Lisäksi kohteen työsuojelu-
asiamies ja työntekijöistä koostuva työsuojelutoimikunta toimivat aktiivisesti. Jokaisessa työvuorossa on vähintään 
yksi työsuojelutoimikunnan jäsen, minkä ansiosta kaikki vuorot ovat sitoutuneita kehittämään yhteistä turvallisuutta.

Panostusta perehdytykseen ja yhteistyöhön 

Kaikissa työhön liittyvissä prosesseissa on otettu työturvallisuus huolellisesti huomioon. Perehdytyskokonaisuus 
on työtehtävien monipuolisuuden vuoksi tavallista laajempi, ja siinä huomioidaan ohjeistuksen ja kohdetietämyk-
sen lisäksi tuotantolaitoksessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kemikaalien tuntemus sekä pelastustoiminnan 
kaluston käytön ja operatiivisen osaamisen edellyttämä säännöllinen harjoittelu.

- Meille on yrityksen puolelta annettu hyvät mahdollisuudet kehittää työturvallisuusasioita, ja mielestäni työnteki-
jöiden ja työnantajan välinen yhteistyö toimiikin hyvin täällä Raahessa, kiittelee yksikön päällikkö Ari Pöllänen.

Työsuojelun kehityskohteet

Työsuojelun kehityskohteita vuoden 2015 aikana olivat uusien kemikaalipukujen hankinta ja kemikaalitorjuntakou-
lutukset sekä henkilökohtaisten suojainten käytön tehostaminen. Jatkossa on tarkoitus panostaa muun muassa 
esimiesten koulutukseen sekä jatkuvaan turvallisten työtapojen kehittämiseen esimerkiksi savusukellus-, voiman-
käyttö- ja korkealla työskentelyn harjoittelussa. Uusien töiden yhteydessä riskien arviointeja on myös tehty vaarojen 
poistamiseksi.

- Työturvallisuus on kuin työntäisi isoa lumipalloa ylämäkeen. Jos päästää irti, se pyörii päälle. Ote ei saa herpaantua 
hetkeksikään, Pöllänen kuvailee.



Näköalapaikalla-blogi: Luurin päässä palvelukeskuspäivystäjä
Kun Securitaksen kotisivut uudistuivat syksyllä 2015, pidimme tärkeänä, että myös henkilöstömme  
osallistuu sisällön tuottamiseen. Joka kuukausi yksi työntekijöistämme kirjoittaa ajatuksiaan ja tunte-
muksiaan omasta työstään Securitaksen kotisivuilla, Näköalapaikalla-blogissa. Alla palvelukeskuspäivys-
täjämme Christinan blogiteksti.

"Vastaan puhelimeen hotellin nimellä. Asiakas puhuu englantia ja minun täytyy selvittää, missä hän on ja mihin hän 
tarvitsee apuani. Itsepalveluhotellin avainkoodi ei toimi hetkellisen järjestelmävirheen takia. Palvelen asiakasta kuin 
hän seisoisi edessäni hotellin aulassa, ulkomailta opittu ”small talk” auttaa minua tässä. Malttamatonta asiakasta saa 
hieman rauhoitettua, kun kerron, että meinasin tänään itsekin liukastua tullessani töihin. Koodin korjaukseen menee 
vain hetki. Asiakas on lämmennyt jo ainakin mieleltään sen verran, että pahoittelee aiempaa kovasanaisuuttaan ja 
kiittää minua.

Seuraavan keikan napatessani huomaan, että edellisen asiakkaan kiitokset hymyilyttävät vielä. Vakavaa vesivahin-
koa, ovenavausta ja kiinteistöhälytystä lähden välittämään ripeästi, mutta hyvillä mielin.

Monen muun securitaslaisen tapaan olen aloittanut yrityksessä kesätyöntekijänä, melkein neljä vuotta sitten. 
Parhaimmillaan päivääni kuuluu yhdeksän tietokonenäyttöä, kolme näppäimistöä ja hiirtä, kymmeniä raportointi-
järjestelmiä, kameraohjelmia ja asiakaslinjoja. Palvelukeskuspäivystäjän ammattiin annetaan yli kuukauden koulu-
tus. Kouluttajan sanavalmista dialogia kuunnellaan muutaman vuoron ajan, minkä jälkeen laitetaan oppilas mikin 
päähän. Untuvikoille sekä vanhemmillekin työntekijöille mykistysnappi ja avuliaat kollegat ovat korvaamaton apu. 
Viimeistään yövuorossa täällä oppii tähdellisimmän eli jämäkkyyden. Päätöksiä on tehtävä itse ja ymmärrettävä, 
että olet yhden kollegasi kanssa vastuussa siitä, miten asiat hoituvat. Tätä työtä ei opi kuin tekemällä.

Päivystäjän on totuttava tekemään montaa asiaa kerrallaan, mutta paneutuen jokaiseen keikkaan kunnolla. On-
nekseni minut on siunattu mahtavalla työtiimillä. Tuimankin hetken ravistellessa työtoverit noteeraavat heti, miltä 
minusta tuntuu.

Kiinteistöviat, ovenavaukset ja yleinen raportointi ovat suuria työllistäjiämme. Tulkkaamme ja arvioimme asiakkaan 
tarpeet, minimoimme päivystykseen menevät tehtävät sekä huollon kuormituksen. Vaikka emme ole varsinaisesti 
ihmisten terveydestä vastuussa, olemme neuvokkaan toiminnan tuloksena suurien kiinteistövahinkojen lisäksi pe-
lastaneet jopa henkiä. Vaalin näitä tilanteita suuresti. Olemme silloin olleet kenttätyöntekijöiden kanssa juuri niitä, 
jotka välittävät, kun joltain muulta on mennyt hätätilanne ohi."
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Arjen sankaritekoja - joka päivä

Elvytys kauppakeskus Isossa Omenassa

Espoossa kauppakeskus Isossa Omenassa järjes-
tyksenvalvojamme Sami sai ilmoituksen, että yh-
dessä myymälöistä asiakas on tuupertunut lattialle, 
makaa liikkumattomana ja tämän iho sinertää.

Kentällä olevat järjestyksenvalvojamme Tomi ja 
John saapuivat välittömästi paikalle. Myös valvo-
mosta lähti vartija Ole paikalle defibrillaattori muka-
naan. Miehet soittivat hätäkeskukseen ja pyysivät 
ambulanssin kiireellisesti paikalle.

Potilaan luokse päästyään järjestyksenvalvojamme 
tarkastivat ensimmäiseksi miehen elintoiminnot. 
Mies ei hengittänyt eikä pulssia tuntunut – hänet 
todettiin elottomaksi.

Järjestyksenvalvojamme asettivat miehen selin-
makuulle ja aloittivat paineluelvytyksen. Defibril-
laattori analysoi miehen tilan kolme kertaa, antaen 
ohjeen jatkaa paineluelvytystä.

Elvytystä jatkettiin ambulanssin tuloon asti ja järjes-
tyksenvalvojamme auttoivat ensihoitohenkilöstöä 
vaihtamaan defibrillaattorin hoitoyksikön omaan 
laitteeseen. Tilanteen erityisen kriittisyyden vuoksi 
paikalle saapui myös lääkäriyksikkö. Henkilökuntam-
me auttoi lääkäriyksikköä potilaan siirtämisessä am-
bulanssiin, jossa tämä asetettiin hengityskoneeseen.

Ambulanssin lähdettyä järjestyksenvalvojamme 
kävivät kuulostelemassa myymälän henkilökunnan 
vointia ja opastivat heitä ottamaan yhteyttä omaan 
työterveyshuoltoonsa kriisiapua saadakseen. Järjes-
tyksenvalvojamme tarjoutuivat myös itse keskuste-
luavuksi, jos se koetaan tarpeelliseksi.

Ison Omenan palveluesimiehellemme Tomille ja jär-
jestyksenvalvojille välitettiin kiitokset erinomaisesta 
toiminnasta kauppakeskuksen johdolta, myymälän 
henkilökunnalta ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-
selta.

Keminmaalla valpasta toimintaa

Syyskuun lopussa vartijamme Janne oli öisellä 
kierroksellaan, kun hän havaitsi valoa kajastavan pai-
kallisen autoliikkeen korjaamon nosto-oven alta.

Tarkemmin asiaa tutkittuaan Janne totesi liikkeessä 
palavan ja hän hälytti pelastuslaitoksen välittömästi 
paikalle. Vaikka kohde ei ollutkaan Securitaksen var-
tioinnissa, Janne toimi nopeasti ja auttoi liikettä vält-
tämään suuremmat vahingot. Liikkeen aluejohtaja 
muisti Jannea henkilökohtaisesti lähettämällä tälle 
kiitosviestin ja lahjan.

Kauppakeskusten töhrijä kiinni

Espoossa kauppakeskus Sellossa järjestyksenvalvo-
jat saivat kiinni pitkään kauppakeskuksen miesten 
vessoihin töhryjä tehneen miehen. Mies oli tehnyt 
samoja töhryjä myös kauppakeskus Isossa Ome-
nassa.

Mies jäi kiinni teosta, kun järjestyksenvalvojamme 
ryhtyivät tuntomerkkien perusteella tarkkailemaan 
häntä tämän saavuttua Selloon. Varsinainen kiinni-
otto tapahtui miehen mentyä vessaan ja jätettyä 
jälkeensä töhryt vessan seinälle. Järjestyksenvalvo-
jamme ottivat miehen kiinni vessojen ulkopuolella. 
Miehen hallusta löytyi töhryjen väriin sopiva tussi. 
Poliisit hakivat miehen, ja järjestyksenvalvojamme 
lähettivät töhryistä ottamansa kuvat Sellosta ja 
Isosta Omenasta jatkotutkimuksia varten poliisille. 
 
Sellon ja Ison Omenan järjestyksenvalvojat olivat 
käyttäneet paljon työaikaa henkilön tunnistamiseksi 
ja jäljittämiseksi. Kiinniottoa varten tehty taustatyö 
töhryjen kartoituksesta, valvontatallenteiden se-
laamisista sekä wc-tilojen tarkastuksista oli merkit-
tävässä roolissa tekijän kiinni saamisessa. 
 
Kauppakeskusten johto ja henkilökunta olivat luon-
nollisesti erittäin tyytyväisiä tilojen sotkijan jäätyä 
kiinni.
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Järjestyksenvalvojamme pelastivat miehen merestä yhteistyössä Helsingin Sataman ja varustamon 
kanssa Helsingin Länsiterminaalissa

Matkustaja oli huomannut veden varaan joutuneen henkilön, joka oli pudonnut M/S Finlandian ja laiturin väliin. 
Helsingin Sataman työntekijä oli saapunut tapahtumapaikalle ja ilmoittanut radiopuhelimen välityksellä tilan-
teesta. Järjestyksenvalvojat Joni, Joonas ja Aaron lähtivät välittömästi tapahtumapaikalle yhdessä sataman 
työntekijöiden kanssa. Joni nappasi mukaansa pelastusrenkaan. Tapahtumapaikalla avustamassa oli myös 
tulliviranomaisia sekä laivayhtiön henkilökuntaa.

Veteen tippunut mies paikannettiin merestä. Sivullinen miesmatkustaja oli laskeutunut lähemmäs merta aut-
tamaan häntä. Veden varassa oleva mies oli vahvasti päihtynyt. Häntä yritettiin nostaa ylös laiturille pelastus-
renkaan avulla, mutta tuloksetta. Paikalle toimitettiin tikkaat, joihin sidottiin naru ja jotka laskettiin alas. Mies sai 
tikkaista otteen ja pääsi nousemaan niille. 

Alhaalla auttamassa ollut matkustaja auttoi miestä kiipeämisessä pitämällä tätä takista kiinni. Joonas piti kiinni 
tikkaisiin solmitusta narusta pyrkien pitämään tikkaat paikallaan ja Aaron taas piti Joonaksen kädestä kiinni  
estäen tätä ja pelastettavaa miestä tippumasta uudelleen mereen. Mies onnistui lopulta omin jaloin kiipeämään 
tikkaat ylös ja hänet napattiin otteseen heti, kun hän oli kosketusetäisyydellä. Paikalle oli hälytetty poliisi ja 
pelastuslaitoksen yksiköt jo aiemmin, ja he ottivat miehen hoteisiinsa heti, kun tämä oli päässyt turvaan.

Satamaviranomaiset ja pelastuslaitos kiittivät järjestyksenvalvojiamme ripeästä ja neuvokkaasta työstä.
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Lahden entinen varuskunta antoi suojan turvapaikanhakijoille
Syyskuun 24. päivänä 2015 avasi Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri Lahden Hennalassa vastaan-
ottokeskuksen turvapaikanhakijoille entisen varuskunnan tiloissa. 

- Enimmillään Hennalan keskuksen asukasmäärä oli marras-joulukuussa 2015,  silloin asukkaita varuskunnassa 
oli 650 henkilöä, SPR:n Lahden Hennalan vastaanottokeskuksen johtaja Markku Heikkilä kertoo. 

- Yksikön aloitus ylitti mediakynnyksen jopa Yhdysvalloissa. Uutislähetyksissä näytettiin kuvia Hennalan portilta 
ensimmäisenä toimintayönä. Kuvissa esiintyi klaanipukuun pukeutunut päijäthämälainen, hän jatkaa. 

Hennalan toiminta

Keskus tarjoaa laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja aut-
tamisesta määritellyt palvelut (17.6.2011/746, 3. § 6 mom).

Vastaanottokeskuksessa on asukkaina miehiä ja naisia, yksin tulleita ja pariskuntia sekä lapsiperheitä, joilla on 
eri-ikäisiä lapsia. Asukkaat majoittuvat 14 henkilön kasarmihuoneissa ja käytävien pienemmissä huoneissa, jotka 
ovat olleet alun perin toimistotiloja. Keskus pyrkii järjestämään asukkaille myös erilaisia aktiviteetteja.

- Järjestämme asukkaille erilaista kotoutumista tukevaa koulutusta sekä työ- ja harrastustoimintaa keskuksen 
henkilökunnan sekä vapaaehtoisten toteuttamana. Varuskunnan entistä lippukenttää käytetään jalkapallokent-
tänä sekä erilaisten ulkoilutapahtumien pitopaikkana, Heikkilä kertoo asukkaiden aktivoimisesta. Asukkaat saavat 
vapaasti liikkua alueella ja sen ulkopuolella. 

Securitas ollut keskuksen toiminnassa mukana alusta asti 

- Meiltä oli ensimmäinen vartija paikalla puoli tuntia tilauksen jälkeen. Olemme keskuksessa turvaamassa  
ihmisiä, omaisuutta ja toimitiloja ympäri vuorokauden, Securitaksen Lahden yksikön päällikkö Mikko Kasurinen 
kertoo. 

Tarkalleen ottaen tämä tarkoittaa keskuksen toimijoiden – SPR:n työntekijöiden ja vapaaehtoisten – työn turvaa-
mista, keskuksen asukkaiden turvaamista ulkopuolisia uhkia vastaan sekä varautumista mahdollisiin onnetto-
muustilanteisiin. Keskuksessa on myös kameravalvontajärjestelmä, jota voidaan käyttää alueen ja tilojen 
valvontaan. 

- Autamme ja opastamme myös kaikissa käytännön askareissa, kuten ruokailussa. Asukkaat syövät entisessä 
varuskunnan sotilaskodissa. Rytmitämme ruokailun, jotta ruuhkia ei syntyisi ja neuvomme ja opastamme 
muuan muassa jätteiden lajittelussa ja ruokailuvälineiden viemisessä tiskikärryihin, Kasurinen kertoo. 

Motivoitunut ja osaava henkilökunta

Nopea avuntarve lisäsi myös rekrytointipaineita. 

- Pystyimme hienosti vastaamaan muuttuviin tilanteisiin toimittamalla nopeasti kohteeseen riittävä määrä hen-
kilökuntaa, Kasurinen sanoo 

- Tilanne on vaatinut nopeita liikkeitä erityisesti henkilöstösuunnittelijoilta, jotka tekevät työvuorolistat ja tietysti 
vartijoilta venymistä pitkissä työvuoroissa haasteellisissa tilanteissa, Kasurinen kiittelee työntekijöitään. 

Myös Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen yhtyy kiitoksiin 

- Vastaanottokeskuksissa työskentelevä henkilöstömme on yltänyt hienoihin suorituksiin. Kiitos heille kaikille 
siitä, että työ on hoidettu tavalla, josta voin olla ylpeä. Kiitokset myös siitä joustavuudesta, jota on osoitettu, 
kun uusia vastaanottokeskuksia on nopealla tahdilla avattu ja toimeksiantoja on jouduttu aloittamaan hyvinkin 
nopealla aikataululla, hän kiittää vastaanottokeskusten työntekijöitämme. 

Securitas vastaa Hennalan lisäksi useiden muiden turvapaikanhakijoille perustettujen vastaanottokeskusten 
turvallisuudesta ympäri Suomen.
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Tredun oppisopimuskeskus palkitsi Securitaksen  
vuoden 2015 työnantajana 
Vuoden 2015 työnantajan valinnassa kriteerinä oli vastuullinen ja tavoitteellinen oppisopimuskou-
lutusten edistäminen sekä työpaikan hyödyntäminen ja kehittäminen suunnitelmallisesti oppimis-
ympäristönä. 

Palkinnot ojennettiin Tampere-talossa 11.12.2015 järjestetyssä tilaisuudessa. Securitakselta palkinnon 
vastaanotti henkilöstösuunnittelija Toni Saarela.

- Vuoden työnantaja -tunnustuksen saaminen on upea palkinto siitä kovasta työstä, jota opiskelijamme, 
työpaikkaohjaajat sekä esimiehet ovat Pirkanmaalla tehneet yhteisen tavoitteen, kestävän ja suunnitelmal-
lisen osaamisen kehittämisen eteen, toteaa Securitaksen henkilöstön kehityspäällikkö Elina Örthén.

Osaamisen kehittämisellä on pitkä historia Securitaksella ja se näyttelee merkittävää roolia tänäkin päivänä 
strategiassamme. Ammatilliset koulutukset ovat myös uralla etenemisen ja ammattitaidon kannalta 
keskeisiä. Vuonna 2015 noin sata securitaslaista aloitti uuden tutkintotavoitteisen koulutuksen parissa 
opiskelun. Vuonna 2016 uusia ryhmiä käynnistyy jälleen useassa eri koulutusohjelmassa ja esimiehiä  
valmennetaan edelleen vuorovaikutteisen esimiestyöhön.

Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden 2015 työpaikkakouluttajana Seija Salo Tampereen steinerkoulusta ja 
vuoden 2015 yrittäjän ohjaajana Irmeli Jokilampi Idiasta.



19

Nuoret yöpyivät kauppakeskus Isossa Omenassa
 
Marraskuisena viikonloppuna 6. - 7.11.2015 nuoret saivat yöpyä Espoossa kauppakeskus Isossa 
Omenassa. Tapahtuman järjesti Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -projekti ja Securitas oli 
tempauksen pääyhteistyökumppani yhdessä Citycon Oyj:n kanssa. 

- Isossa Omenassa järjestetty yöpyminen oli ensimmäinen laatuaan ja sen tarkoituksena oli kokeilla uuden-
laisen toiminnan ja osallistumisen mahdollisuutta nuorille kauppakeskuksessa. Monille nuorille kauppa-
keskukset ovat tärkeitä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen muiden 
nuorten ja kauppakeskuksen väen kanssa, Nuorten Palvelu ry:n asiantuntija Pauliina Lampela kertoo.

Securitaksen hoitama kameravalvomo herätti kiinnostusta 

Isossa Omenassa toimiva Securitaksen palveluesimies Tomi Matson vietti yön nuorten kanssa ja kierrätti 
heitä öisessä kauppakeskuksessa. Hän kertoi siitä, mitä kaikkea järjestyksenvalvoja päivän aikana kohtaa ja 
mitä tämän työhön kuuluu.  Kierroksen aikana Matson vei nuoret tutustumaan muun muassa kauppakeskuk-
sen odotustiloihin ja valvomoon. Valvomoon yleisöllä ei ole normaalisti pääsyä kuin erikseen kutsuttuna. 

- Kameravalvomo herätti nuorissa erityistä mielenkiintoa ja kunnioitusta. Taisi muutama yllättynyt komment-
tikin kuulua, kun nuoret huomasivat, mitä kaikkea valvomon kameroista näkee, Matson kertoo hymyillen.

Kaikki kielletty oli yöllä sallittua 

- Yö sujui erinomaisesti. Musiikki soi kaiuttimista, nuoret pelasivat erilaisia pelejä, kuten jalkapalloa ja frisbeetä 
ja viilettivät potkulaudoilla öisessä kauppakeskuksessa. Saivat tehdä kaikkea sitä, mikä on normaalisti kiellet-
tyä. Minä sain ilokseni myös hyvän vastuksen shakkipelissä yhdestä nuoresta, Matson jatkaa kertomustaan. 

Aamiaisen jälkeen, ennen kauppakeskuksen avautumista, nuoret lähtivät koteihinsa. Väsyneinä, sillä osa ei 
malttanut nukkua koko yönä ja loputkin suhteellisen lyhyesti makuupussissa kauppakeskuksen käytävillä. 
Mutta varmasti yhtä, ainutlaatuista kokemusta rikkaampina. 

Pitkä yhteistyö Nuorten Palvelu ry:n kanssa 

Securitas on tehnyt pitkään yhteistyötä Nuorten Palvelu ry:n kanssa. Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen 
sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1969.  

- Olemme muun muassa olleet mukana Citycon Oyj:n vastuullisuusohjelman nuoriso-osassa, joka käsitti 
Nuorten Palvelu ry:n järjestämän koulutuksen kauppakeskusten järjestyksenvalvojille, liikkeiden henkilökun-
nalle ja kauppakeskusjohdolle. Koulutuksessa käytiin läpi pelisääntöjä, jotka lisäisivät vuorovaikutusta nuorten 
ja kauppakeskuksen toimijoiden kesken. Säännöt laadittiin  nuoria kuunnellen, kertoo Securitaksen yksikön 
päällikkö Ari Appelgren.
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