ARJEN
SANKARIT
VUOSIKATSAUS 2018

Arvoisa lukijani,
Vuoden 2017 vuosikatsauksessa päätin pääkirjoitukseni
kappaleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Siten on loogista jatkaa samasta aiheesta. Yrityksessämme GDPR:ään valmistautuminen ja sen huomioiminen
prosesseihin on tehty. Muutos ei ole lisännyt rekisteröityjen
kyselyitä. Positiivista on, että tietoturvan yksi perimmäinen tarkoitus, huolellisempi henkilötietojen käsittely, on
toteutunut.

2018 toteutettiin Securitas Henkilöstökysely
Kyselyssä selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä työolosuhteista, työskentelystä, esimiestoiminnasta ja organisaatiosta.
Kyselyjen avulla laaditaan yksikkökohtaiset kehityssuunnitelmat, joita toteuttamalla Securitaksesta tehdään entistä
parempi työpaikka. Vahvimmat osa-alueet olivat päätöksenteko, kollegat sekä koulutus ja ammattitaito. Parannettavaa henkilöstön mielestä on erityisesti tehokkuudessa
ja nopeudessa sekä asiakkaan ymmärtämisessä. Jatkuvan
parantamisen ja innovaatioiden sekä kunnioituksen ja
huomioimisen osalta tulokset ovat kuitenkin kehittyneet
selvästi edellisestä kyselystä.

Työehtosopimuskierros 2018 oli haasteellinen
Syksyllä vartiointialan TES-neuvotteluihin liittyi valitettava
lakko. Lakkovaroituksessaan ammattiliitto linjasi, että lakon
ulkopuolelle rajattaisiin tehtävät, joissa ”lakon vuoksi vaarantuisivat yhteiskunnan elintärkeät toiminnot tai aiheutuisi
yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa”. Käsitykseni mukaan
tällaisia rajauksia ei kuitenkaan tehty ollenkaan. Työntekijöidemme laaja ymmärrys asiakkaidemme jatkuvista
turvallisuustarpeista samoin kuin viranomaisten päätökset
kriittisen infran turvaamisesta mahdollistivat kohtuullisen
palvelutuotannon myös lakon aikana.
On selvää, että eri osapuolet joutuvat pohtimaan, miten
kriittiset asiat varmistetaan kaikissa tilanteissa. Vuonna
2018 käynnistyivät myös toimialan ja Huoltovarmuuskeskuksen väliset keskustelut vartiointialan huoltovarmuuden
selvittämiseksi.

Turvallisuus on myös viestintää
Kesällä Yle uutisoi vierailijahallinnan testauksesta useassa virastossa tai kriittisessä yrityksessä. Juttu kohdistui
erityisesti julkisen hankinnan kohteisiin. Testissä ei siis
arvioitu vain turvallisuushenkilöstön toimintaa, vaan myös

virastojen ja yritysten oman henkilökunnan toimintaa ja
siten myös virastojen ja yritysten turvallisuuskulttuuria.
Yhdessäkään kohteessa ei ollut meidän aulapalveluitamme
eikä henkilöstömme siten myötävaikuttanut sisäänpääsyyn. Tärkeintä on asiakkaiden kanssa arvioida kohteen
kriittisyyttä – paljonko turvallisuuteen pitää panostaa, mikä
on suojaustaso ja millä menetelmin. Pitää siis pohtia, miltä
asiat näyttävät. Mikäli turvallisuushenkilöstön tärkeimmät
tehtävät ovat vierailijahallinta ja kulunvalvonta, on luotava
myös edellytykset tehtävissä onnistumiseksi sekä varmistettava tehtävän ymmärtäminen ja osaaminen.

Työturvallisuus on vakava paikka
Joulukuussa työntekijäämme kohdistui puukotus, joka sai
paljon huomiota mediassa ja some-keskusteluissa. Teko oli
törkeä ja vaarallinen, mutta onneksi työntekijämme selvisi
tapahtumasta hengissä. Tämä on yksi esimerkki vakavista
tapaturmista. Panostamme työturvallisuuteen pitkäjänteisesti ja seuraamme trendin kehitystä sisäisesti. Tärkeää on
arvioida toimintaa kohteissa yhdessä asiakkaan ja muiden
sidosryhmien kanssa. Keskeistä on tulevaisuuden ennakoiminen: millaisessa toimintaympäristössä olemme ja onko
näköpiirissä muutoksia. Työtapaturmien osalta tehokkainta
ja halvinta on niiden ennaltaehkäisy yhdessä.

Tekoäly – Tilanneäly – teemoja vuoteen 2019
Tekoälyn mahdollisuuksista kirjoitetaan ja puhutaan paljon.
Selvää on, että se tulee muuttamaan tulevaisuutta ja
tulevaisuuden työtehtäviä. Tekoälyltä on arvioitu kuitenkin
puuttuvan tilanneäly, jota meillä ihmisillä on – käyttäkäämme siis sitä! Kirjoitin asiasta henkilöstöllemme seuraavaa:
”Ihmisen pitää pystyä konkretisoimaan tilanneäly kaikessa
toiminnassaan. Koska olemassaolomme ei ole itsestäänselvyys, meidän jokaisen on tärkeää pohtia tätä asiaa etenkin
asiakasrajapinnassa, niin yksilöinä kuin myös kohteittain
yhdessä asiakkaan kanssa”. Älytään yhdessä!

Kiitän kaikkia vuodesta 2018

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

P.S. Vuosikatsaus on myös luettavissa ja tulostettavissa kotisivuillamme www.securitas.fi
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SECURITAS LYHYESTI 2018 (2017)
Liikevaihto

Yhteisövero

(158,9 Meur)

(2,3 Meur)

163,9 Meur 2,4 Meur
Voitto verojen jälkeen

10,1 Meur
(9,7 Meur)

Henkilötyövuodet

2 790
(2 800)

Sertifikaatit
•
•
•
•

ISO 9001 laatujärjestelmä
OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
ISO 28000 toimitusketjun turvallisuuden hallinta sisältäen
ISO 31000 -standardin mukaisen riskienhallintajärjestelmän
• ISO 50001 energianhallintajärjestelmä
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“ Näin suuressa tapahtumassa on niin
monta liikkuvaa osaa, että turvallisuuden
suunnittelu ja riskien kartoitus korostuu.”

Cheekin jäähyväiskonserttia
turvaamassa
Cheekin ”Valot sammuu” -jäähyväiskonsertti keräsi Lahden
mäkimonttuun elokuun viimeisenä viikonloppuna 60 000 ihmistä.
Turvallisuudesta vastasi Securitas Events.
Teksti Marjukka Keltikangas Kuva Securitas

– Tapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan jo hyvissä ajoin,
vuotta aikaisemmin. Näin suuressa tapahtumassa on niin
monta liikkuvaa osaa, että turvallisuuden suunnittelu ja
riskien kartoitus korostuu, kertoo tapahtuman turvallisuuspäällikkö Ari Solja Securitas Events Oy:sta.
– Voidaan puhua uuden kesäfestivaalin mittaisesta ennakkotyöstä, vaikka kyseessä olikin kaksi lyhyttä iltakonserttia,
hän jatkaa.
Lahden mäkimonttu ei ole konserttipaikaksi se kaikkein
tavallisin. Epätasainen maasto luo omat haasteensa ja
katsomon rakentaminen monikymmentuhatpäisen yleisön
tarpeisiin vaatii tarkkaa suunnittelua. Lava, joka tuotiin
Tanskasta oli järkälemäinen. Se vastasi kooltaan kerrostaloa
ja oli mitoiltaan 60 metriä leveä ja 25 metriä korkea. Lavan
rakenteisiin oli upotettu yli tuhat neliömetriä videoseinää
ja tuhat valaisinta ja muita efektilaitteita, muun muassa
pyrotekniikkaa. Lavaa rakennettiin viikko. Maailmanluokan
meininkiä Suomen mittapuussa.
Turvallisuudesta huolehti yli 300
järjestyksenvalvojaa
Tapahtuman turvallisuudesta huolehti yli 300 järjestyksenvalvojaamme. Järjestyksenvalvojat tarkastivat sisääntulossa
katsojien laukut ja reput ja poistivat kielletyt tavarat, kuten
sateenvarjot, selfietikut, kamerajalustat, aseet ja astalot,
mikäli niitä löytyi.
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– Hyvin turvatarkastus sujui, ihmiset ovat yleensä tällaisissa
tilaisuuksissa hyvällä tuulella, vaikka jonottaminen hieman
kärsivällisyyttä vaatiikin. Meillä oli käytössä useita kymmeniä turvatarkastuslinjoja, joten jono eteni nopeasti, Solja
kertaa tapahtumaa. Ihmisten opastus ja ohjaus paikan päällä
oli myös järjestyksenvalvojien vastuulla.
– Tapahtumassa, jonne tullaan eri puolilta Suomea omilla
autoilla, korostuu liikenteenohjaus ja riittävä ennakkotiedotus ja opastus myös varsinaisen tapahtuma-alueen
ulkopuolella, Solja kertoo.
Poikkeavat liikennejärjestelyt otettiinkin käyttöön urheilukeskuksen lähistöllä jo perjantaiaamuna kello 9. Omalla
autolla ei mäkimontun liepeille ollut asiaa. Myös jalankulkua
ja pyöräilyä rajoitettiin.
– Kun alueelle tulee jotakuinkin yhtä aikaa 30 000 ihmistä
oli tärkeää saada heidät alueelle turvallisesti ja nopeasti.
Järjestyksenvalvojamme huolehtivat myös katsomoiden ja
lavan edustan turvaamisesta järjestyshäiriöiltä.
Viranomaisyhteistyö tärkeää
Tapahtumassa oli myös hyvä viranomaisvalmius. Poliisi,
pelastuslaitos ja ensihoito olivat paikalla.
– Hyvä viranomaisyhteistyö on tapahtuman sujuvuuden
kannalta tärkeää, Solja korostaa.
– Kun kaikki tietävät tehtävänsä, on mahdollisissa riskitilanteissa helpompi toimia, hän lopettaa.

HENKILÖSTÖ
LUKUINA
Henkilöstön määrä ja sukupuolijakauma
3 527

3 324

3 240

2 575

2 632

2014

2 715

2015

2 731

867

814

755

2016

Naiset

3 598

3 529

2 772

692

665

Miehet

2017

2018

Henkilöstöä oli vuoden 2018 lopussa 3 598 henkilöä. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja on kasvanut tasaisesti
koko 2010-luvun ajan. Naisten osuus henkilöstöstä on kasvanut. Uusista työsuhteista 1/3 oli naisia.

Henkilöstön rakenne
Asiakaspalveluhenkilöstö

Henkilöstön ikäjakauma

Hallinto

18–29 v.

4 000

30–39 v.

40–49 v.

50–59 v.

60 v.

2 000

3 500
1 500

3 000
2 500

1 000

2 000
1 500

500

1 000
500

2014

2015

2016

2017

2018

Asiakaspalveluhenkilöstön määrä vuoden 2018
lopussa oli 3 400 eli 94,8 % koko henkilöstöstä.
Henkilöstörakenteessa näkyy asiantuntijuuteen
perustuvan palvelutyön lisääntyminen.

2014

2015

2016

2017

2018

Valtaosa eli 46,5% henkilöstöstä on iältään
18–29-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2018
oli 33,6 vuotta. Asiakaspalveluhenkilöstön keski-ikä
oli 32,7 vuotta ja hallintohenkilöstön 41,3 vuotta.
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NÄKÖALAPAIKALLA-BLOGI

Kuvapalvelut-yksikkö
auttaa poliisia
selvittämään rikoksia
Herkko Huttunen toimii Kuvapalvelut-yksikön työnjohtajana
vastaten yksikkömme päivittäisestä toiminnasta.
Teksti Herkko Huttunen Kuvat Marjukka Keltikangas
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“ Valvontakamerat
tallentavat tärkeää
tutkimusaineistoa.”

Kuvapalvelut on etävalvonta-yksikkö, joka tekee tiivistä yhteistyötä sopimusasiakkaidemme ja poliisin kanssa. Muita
keskeisiä yhteistyötahoja ovat syyttäjäviranomaiset,
tulli- sekä rajavartiolaitos. Käytännössä, kun asiakas
ilmoittaa kohteessa tapahtuneesta rikoksesta, etsimme
tapahtumaan liittyvän valvontakameroiden kuva-aineiston,
laadimme katseluraportin ja rikosilmoituksen. Koko paketti
toimitetaan lopuksi poliisille.
Suunnittelen myös henkilöstömme työvuorolistat ja katson,
että palvelu pysyy vaaditulla tasolla.

Poliisin pyynnöt priorisoidaan käsittelyjonossa
Normipäiväni alkaa aamukahvilla työpisteellä ja saapuneiden sähköpostien tarkastelulla. Priorisoin kriittisimmät
tapaukset, kuten poliisien pyynnöt, käsittelyjonossa kärkeen. Viikonlopun jälkeen jonossa voi olla yli 70 tapausta,
joista kaikista laaditaan rikosilmoitus sekä muu materiaali
viranomaisille. Suunnittelen itselleni parhaan lähestymistavan päivän tehtäviin: mistä aloitan ja mitä täytyy päivän
aikana saada tehtyä. Tapahtumat kuitenkin elävät koko ajan
ja viranomaisilta saattaa tulla paljonkin erittäin kiireellisiä
pyyntöjä, jotka menevät sitten alkuperäisen suunnitelman
ohi sekoittaen pakkaa. Tehtäväni on pitää huolta myös siitä,
että koko Kuvapalvelu -tiimimme suoriutuu päivän tehtävistä määrätyllä tahdilla ja tarkkuudella, tähdäten aina yksikön
omiin päivätavoitteisiin.
Työstä selviytyminen vaatii tarkkaavaisuutta ja hyvää
keskittymistä. Käsittelemme paljon numeroita, tapahtumia sekä vuositasolla kirjaamme lähemmäs kymmeniä
tuhansia rikosilmoituksia. Excel-taulukoiden ja kamerakuvien tuijottaminen on pidemmän päälle puuduttavaa,
ja onkin tärkeää, että onnistuu pitämään hyvän vireen
päällä – todellisuudessa tämä tarkoittaa toistuvia vierailuja
kahviautomaatin luona. Tärkeää on, että koko pieni joukkueemme sisäistää tehtävien tärkeyden ja suoran linkin

asiakkaidemme asiakaskokemuksen laatuun. Kaikki tulee
tehdä yhtä huolellisesti – yksinkertaisesta näpistyksestä
vakaviin väkivaltatilanteisiin.

Erilaisten vartijatehtävien kautta Kuvapalveluihin
Urani Securitaksella alkoi vuonna 2011 piirivartijana, 24
Patrollin päivävuorossa. Olin muutaman vuoden ehtinyt
armeijan jälkeen tehdä satunnaisia hanttihommia, mitkä
eivät tuntuneet siltä omalta jutulta ollenkaan. Muistan, kuinka anoppi kahvipöydässä kerran sanoi, että tuolla fysiikalla
ja olemuksella sopisin parhaiten vartijaksi. Siitä se sitten
lähti, seuraavana aamuna laitoin Securitakselle työhakemuksen. Toimin aluksi autopiirissä Vantaan ja Helsingin
alueella, tehden ohessa vuoroja myös kauppakeskuksissa
ja myymäläetsivänä. Noin kolmen vuoden jälkeen siirryin
kokonaan Espoon puolelle ajamaan hälytyspiiriä. Kävin piirihommien ohella tuuraamassa kuvapalvelussa muutaman
vuoron ja silloin huomasin, että toimenkuva oli kuin minulle
luotu. Lopulta siirryin autopiiristä kokonaan kuvapalveluihin
ja samalla tiellä ollaan edelleen, päivääkään en valintaa ole
katunut.

Teknologian kehityksen näköalapaikka
Turvallisuusalan vahvuuksia ovat monipuoliset mahdollisuudet ja erilaiset tehtävät. Kuvapalvelu on erinomainen
näköalapaikka turvallisuusalan teknologian kehityksen seuraamiseen. Kaikki kehittyy huimaa vauhtia - niin kamerat,
tunnistimet kuin tallennuslaitteet. Tunnen myös itse pystyväni vaikuttamaan päivittäisessä työssäni eri asiakkuuksien
turvallisuusvalintoihin kuten, miten kamerat kannattaa
parhaiten sijoittaa, sekä mitä kiinteistön osia suojata.
Myös silloin, kun poliisilta tulee kiitosta hyvistä tunnistekuvista, joiden perusteella tekijät on saatu vastuuseen,
voin tyytyväisenä myhäillä partaani. Ilman meidän kuvia
tämäkään rikos ei olisi välttämättä koskaan selvinnyt.

7

TYÖSUHDE
JA TUTKINNOT
Työsuhteen laatu
Osa-aikaiset

Työsuhteen kesto

Kokoaikaiset

2014

4 000

1 200

3 500

2015

2016

2017

Kokoaikaiset

2018
Osa-aikaiset

1 000

3 000
800

2 500

600

2 000
1 500

400

1 000
200

500

2014

2015

2016

2017

2018

0–2

Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet
henkilöstön kokonaismäärästä jakautuivat aiempien
vuosien tapaan hyvin tasaisesti. Vuoden lopussa
kokoaikaisten työntekijöiden osuus oli 50,2 % ja
osa-aikaisten 49,8 % koko henkilöstöstä.

2–4

4–6

6–

0–2

2–4

4–6

6

vuotta

Henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen kesto oli
6,3 vuotta. Kokoaikaisen asiakaspalveluhenkilöstön
osalta keskimääräinen kesto oli 9,8 vuotta ja osaaikaisen henkilöstön 3,4 vuotta. Hallintohenkilöstön
työsuhteet olivat kestäneet keskimäärin 13,1 vuotta.

Tutkinnot
1 500

Turvallisuusalan perustutkinto
1 200

VAT – Vartijan ammattitutkinto
VM – Virastomestarin ammattitutkinto
Sihteerin ammattitutkinto *

900

TVEAT – Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
TEAT – Tekniikan erikoisammattitutkinto

600

MYAT – Myynnin ammattitutkinto
JET – Johtamisen erikoisammattitutkinto

300

Turvallisuusalan tradenomi *
Yhteensä

2014

2015

2016

2017

2018

Vuonna 2018 securitaslaisilla oli yhteensä 1 350 suoritettua alaan liittyvää tutkintoa.
Suoritettujen tutkintojen määrä jatkaa reipasta kasvuaan aikaisemmista vuosista.
*
Vuonna 2015 raportointiin lisätyt tutkinnot.
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A
VASTA

JIA

63 %
2 168

/ 3 421

Henkilöstökysely 2018
Keväällä 2018 Securitaksessa
toteutettiin jälleen henkilöstökysely.
Kysely oli kansainvälinen ja
järjestettiin yhtä aikaa muissakin
Euroopan Securitas-maissa.
Kysely on liiketoiminnan työkalu,
jolla kehitetään tiimejä sekä parannetaan palveluita ja pyritään tarjoamaan
henkilöstöllemme entistäkin
parempi paikka työskennellä.
Henkilöstökysely järjestettiin jo kuudennen kerran.
Kyselyssä mitattiin jälleen viittä eri osa-aluetta:
johtaminen, minä ja kollegani, tavoitteet, organisaatio
sekä asiakaskeskeisyys.
Edelliseen kyselyyn (2016) verrattuna työntekijöiden
luottamus lähimpään esimieheen oli kasvanut.
Tuloksista kävi ilmi, että henkilöstö kokee esimiesten
kuuntelevan ja huomioivan, mitä työntekijä sanoo.
Kokemus työnantajalta saadusta kunnioituksesta ja
huomiosta on myös kasvanut edelleen. Tämä muutos
on ollut nähtävillä jo vuoden 2016 kyselyssä ja tulokset
ovat parantuneet entisestään vuonna 2018.

64 %
63 %
62 %
55 %

JOHTAMINEN

2018
2016
2014
2011

MINÄ JA KOLLEGANI

2018
2016
2014
2011

TAVOITTEET

2018
2016
2014
2011

ORGANISAATIO

2018
2016
2014
2011

57 %
62 %
65 %
63 %

ASIAKASKESKEISYYS

2018
2016
2014
2011

57 %
63 %
61 %
59 %

72 %
72 %
71 %
72 %
57 %
54 %
53 %
59 %

kokee olevansa pätevä ja kyvykäs

93 % vastaamaan työn vaatimuksiin

kokee pystyvänsä tarvittaessa tekemään

88 % omia päätöksiä

mielestä toisten tiedoista ja

86 % kokemuksista on usein hyötyä
tietää mihin olla yhteydessä, mikäli kohtaa

81 % vakavia puutteita turvallisuudessa
luottaa täysin lähimpään

77 % esimieheen

kokee, että mielipide otetaan huomioon

Kyselyssä nousi esille vahva kokemus omasta
ammattitaidosta. Työntekijöistä 93 % kokee olevansa
päteviä ja kyvykkäitä vastaamaan työn vaatimuksiin.
Henkilöstö myös kokee, että tarvittaessa pystyvät
tekemään omia päätöksiä. Toisten tiedoista ja
kokemuksista koettiin olevan usein hyötyä.

Otteita työntekijöiden kanssa laadituista
kehityssuunnitelmista eri yksiköistä:

Henkilöstökyselyn jälkeen yksiköt ja organisaatiot
valitsivat yhdessä työntekijöiden kanssa kyselyn
tulosten perusteella kehityskohteet ja toimenpiteet.
Seuraava henkilöstökysely tullaan toteuttamaan
2020.

Kuukausittainen henkilöstötiedote, aloite-/palautelaatikko
työntekijöiden kommentteja varten, oma nimetty ”mentor”
uusille työntekijöille, työntekijöille info- ja verkostoitumistilaisuudet, esimiesorganisaation vahvistaminen ja uuden
esimiehen palkkaaminen.

72 % työvuoroja suunniteltaessa
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Isojuttu syntyy,
kun jokainen kantaa kortensa kekoon
Securitas lähti mukaan S-ryhmän haastamana ilmastotalkookampanjaan,
joka on nimetty Isojutuksi. Paitsi että kampanjassa on mukana S-ryhmän kumppaniyrityksiä, myös jokainen yksityishenkilö voi osallistua talkoisiin sivulla isojuttu.fi.
Teksti Marjukka Keltikangas Kuva Securitas

Kumppaniyritysten on tarkoitus vähentää yhdessä S-ryhmän kanssa miljoona tonnia päästöjä vuosien 2015 ja
2030 välillä. Se on saman verran kuin 8 miljoonaa automatkaa Rovaniemeltä Helsinkiin tai yli 100 000:n suomalaisen
vuosittaiset päästöt.
– Hyvän asian puolesta lähdimme talkoisiin mukaan,
asia on tärkeä, sanoo Securitaksen toimitusjohtaja
Jarmo Mikkonen.
– Suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja yrityksessämme
ovat autot, joita käytetään palvelutuotannossamme paljon.
Pyrimme vaikuttamaan liikenteen aiheuttamiin päästöihin
ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja sekä uusien
ajoneuvojen valinnassa että palvelutuotannon suunnittelussa, hän jatkaa.
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Securitaksen tuotantoautojen
päästörajat määritelty konsernitasolla
Securitas Suomi noudattaa Securitas-konsernin päästöpolitiikkaa tehtävien ajoneuvohankintojen osalta. Päästöpolitiikkamme määrittelee uusien tuotanto- sekä työsuhdeajoneuvojen päästöiksi korkeintaan 130 ja 175 grammaa
hiilidioksidia kilometriä kohden ajoneuvoluokasta riippuen.
Tavoitteenamme on vähentää vuosittain Securitaksen
omistamien ja vuokraamien autojen aiheuttamia päästöjä.
Vuodesta 2008 alkaen ajoneuvojen keskimääräiset päästöt
ovat laskeneet 173 grammasta hiilidioksidia kilometriä
kohti 140 grammaan hiilidioksidia kilometriä kohden.
Securitas osallistuu myös konsernitasolla CDP:n ilmastokyselyyn, josta Securitas sai vuonna 2017 tulosluokituksen C.

Osallistu sinäkin talkoisiin sivulla isojuttu.fi!

Kartoitamme ja testaamme kaasu-, sähkö- sekä hybridiautojen soveltuvuutta palvelutuotantoomme sekä työsuhdeajoneuvoiksi.

Vanhat toimitilat iso energiasyöppö
Toiseksi suurin päästöjen tuottaja yrityksessämme ovat
toimitilat, joiden energiankulutukseen kiinnitämme
huomiota. Mahdollisissa uusissa toimitilahankinnoissa
energiatehokkuus on yksi merkittävä valintakriteeri.
Pienillä jokapäiväisilla teoilla pyrimme myös kompensoimaan suurta energiankulutusta: suljetaan työasemat kotiin
lähtiessä, samoin kaikki yhteiskäytössä olevat monitoimikoneet. Pidetään toimiston lämpötila sopivana, vältetään
pahvimukien käyttöä, juodaan hanavettä, valitaan välillä
kasvisateria henkilöstöruokalassa ja viimeinen sammuttaa
valot. Kierrätämme myös tuotantohenkilöstömme kaikki
hyväkuntoiset työvaatteet.

Ympäristöystävällinen digitalisaatio
Henkilöstön etätyömahdollisuuksia on lisätty, jolloin
työmatkaliikenteestä syntyviä päästöjä tulee vähemmän.
Kokouskäytäntöjen osalta suosittelemme välttämään turhaa
matkustamista ja hoitamaan palaverit verkkokokouksina.
Pyrimme kehittämään palveluitamme siten, että henkilöstömme tarpeetonta liikkumista ja läsnäoloa vältetään, josta
hyvänä esimerkkinä on etähälytysvalvonta, jossa kameravalvonnan avulla selvitetään onko hälyttävään vartiointikohteeseen tarvetta lähettää vartijaa.
Digitalisaatiolla on vaikutus myös tulevaisuudessa palvelutuotantoomme, jolloin perinteisten palvelumuotojen
kehittämisellä saadaan palveluista entistäkin tehokkaampia
ja ympäristöystävällisempiä.
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TYÖTAPATURMAT
JA SAIRAUSPÄIVÄT
Työtapaturmat

Arvioimme työturvallisuutta LWIF (Lost Work Day
Frequency) -lukuarvon kehitystä seuraamalla.
Se kuvastaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien
määrää miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2018
Securitaksen LWIF-indeksi oli 19,6.

LWIF (Lost Workday Injury Frequency)

25

Liikkuminen jalan tai autolla on osa päivittäistä
toimintaamme. Pääasiassa liikkumiseen kohdistuneet
tapaturmat aiheutuvat vaihtelevista olosuhteista ja
inhimillisistä vahingoista. Tapaturma-alttius kohoaa
huomion jakautuessa yhtäaikaisesti useaan asiaan.
Voimankäyttötilanteita kohdataan mahdollisimman
hyvin valmistautuneena.
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Vuonna 2018 sairauspäivien määrä kasvoi hieman
edellisestä vuodesta. Määrä oli 3,15 % työpäivien
kokonaismäärästä.
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Orgaaniseen kasvuun suhteutettuna vuoden 2019
LWIF-tavoite on 17,3. Se saavutetaan työkyvystä
huolehtimalla, tiedostamalla työn riskit sekä
varautumalla vaaroihin ja olosuhteisiin.
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Voimankäyttötilanteita pyritään kohtaamaan
valmistautuneena. Uhka- ja väkivaltatilanteista
aiheutuneiden tapaturmien lukumäärä onkin laskenut
3,8 % edellisvuodesta.

Securitas Events turvasi
Trumpin ja Putinin huipputapaamista
Suurvaltojen presidentit, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja
Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä maanantaina 16.7.2018.
Tähän huipputapaamiseen Securitaksen tapahtumaturvallisuuspalvelut,
Securitas Events, toimitti useita turvatarkastuspisteitä eri puolille kaupunkia.
Teksti Marjukka Keltikangas

– Tämän luokan tilaukset tulevat yleensä hyvin lyhyellä
varoitusajalla, kertoo Securitaksen toimitusjohtaja
Jarmo Mikkonen. Saimme tilauksen vain muutama viikko
ennen tapahtumaa, hän jatkaa.

Yhdysvaltojen televisiokanavat
käyttivät palveluitamme

Securitas Events toimitti huipputapaamiseen useita
turvatarkastuspisteitä Helsinkiin, joista osa toimi ympäri
vuorokauden.

lyt saivat paljon kehuja kansainväliseltä medialta. Allas Sea
Poolissa tarkastettiin alueelle tuleva mediaväki ja paikan
oma henkilökunta. CNN ja NBC käyttivät myös suoraan vartiointipalvelujamme. Vartioimme CNN:n media-aluetta Allas
Sea Poolissa ympäri vuorokauden ja NBC:n rekkaa, joka oli
pysäköitynä Helsingin ydinkeskusta-alueelle.

” Huipputapaamista oli turvaamassa
kaikkiaan noin 120 securitaslaista ”
– Kalastajatorpalla, jossa presidentti Trump seurueineen ja
henkilökuntineen majoittui, oli luonnollisesti kaikkein tarkin
seulonta siellä liikkuvasta väestä, Mikkonen selittää.

Finlandia-talo mediakeskus
Finlandia-talo toimi mediakeskuksena. Siellä akkreditoitiin
ja turvatarkastettiin toimittajat, kuvaajat ja muu mediaväki
ja he saivat kulkupassit, joilla pääsivät vastaanottamaan
presidenttejä lentoasemalle sekä seuraamaan tapaamista
Presidentinlinnaan.

Ulkomaisen median lähetyskeskus oli kylpyläravintola Allas
Sea Pool Helsingin ydinkeskustassa. Paikka ja sen järjeste-

– Nopealla reagoinnilla, hyvällä organisoinnilla ja koko Securitaksen Etelä-Suomen yhteistyöllä pystyimme vastaamaan
asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin, sekä saamamme
palautteen perusteella jopa ylittämään ne. Keskeisessä roolissa tässä oli henkilöstömme, joka toimi ammattitaitoisesti
ja yrityksemme arvojen mukaisesti vaativassa ja muuttuvassa ympäristössä Helsingin helteisessä säässä, Mikkonen
antaa tunnustusta työntekijöilleen.
Huipputapaamista oli turvaamassa kaikkiaan noin 120
securitaslaista. Koko tapahtuma kesti osaltamme kokonaisuutena sunnuntaiaamusta klo 7:stä maanantai-iltaan kello
22:een ja työ toteutettiin useassa eri vuorossa.
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Koulutuksen
tasa-arvokapula
luovutettiin Securitakselle
Securitas otti vastaan tasa-arvoisen koulutuksen viestikapulan
Stadin osaamiskeskukselta. Viestikapulan vastaanottavat
organisaatiot haluavat edistää keskustelua tasa-arvoisista
mahdollisuuksista oppimiseen ja koulutukseen.
Teksti ja kuva Marjukka Keltikangas

– Uskomme, että suurena ja valtakunnallisena työnantajana Securitas voi omalla alallaan pitää esillä tasa-arvoisen
ja yhdenvertaisen ammatillisen koulutuksen teemaa
sekä haastaa muita mukaan – eikä vähiten luovuttamalla
aikanaan viestikapulan edelleen eteenpäin valitsemalleen
taholle, toteaa Stadin aikuisopiston koulutuspäällikkö
Paula Aistrich.

Securitaksella on vahvat perinteet henkilökunnan kouluttamisesta. Ammatilliset koulutukset ovat yrityksessä uralla
etenemisen ja oman ammattitaidon kannalta keskeisiä.
Tavoitteena on kehittää henkilöstöstä osaavia ja työtehtäviinsä erikoistuneita turvallisuuspalvelutoiminnan ammattilaisia.

– Katsomalla ihmisten vahvuuksiin kielitaidon lähtötason
yli sekä sitoutumalla hyvään työpaikkaohjaukseen voidaan
löytää oivallisia työntekijöitä alalle kuin alalle. Motivaatio
oppia ja kiinnostus ammattia kohtaan on erinomainen lähtökohta, jos tarjolla on vielä mahdollisuus hankkia osaaminen
tai kielitaito, Aistrich jatkaa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ laittoi keväällä 2016
viestikapulan liikkeelle tarkoituksenaan edistää keskustelua
koulutuksen tasa-arvosta.

Securitas ensimmäinen yksityinen viestinviejä
Viestikapulan vastaanotti Securitakselta henkilöstöpäällikkö
Katja Soivio ja HR-asiantuntija Tomi Ranta.
– Securitas on ensimmäinen yksityinen toimija, joka otti
viestikapulan vastaan. Viestikapulan vastaanotto oli meille
luontevaa, sillä olemme kouluttaneet yhteistyössä Stadin
osaamiskeskuksen kanssa jo kaksi helsinkiläistä maahanmuuttajaryhmää vartijoiksi ja he työskentelevät parhaillaan
asiakaskohteissamme. Kolmas ryhmä aloittaa syksyllä,
kertoo Soivio.
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OAJ viestin alullepanija

– OAJ koki vahvaa huolta Suomessakin paljon puhuttaneesta oppimistulosten alueellisista eroista ja väestöryhmien välisestä eriytymisestä. Viestikapula kulkee organisaatioissa,
jotka haluavat osaltaan torjua tätä huolestuttavaa kehitystä
ja pitää keskustelua yllä tasa-arvoisista mahdollisuuksista
oppimiseen ja koulutukseen, selvittää Aistrich koulutuksen
tasa-arvoviestin synnystä.
Securitasta ennen viestikapulan viejiä ovat olleet Kuntaliitto, Seta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen
opiskelijakuntien liitto Samok, Moniheli ry sekä Stadin
osaamiskeskus.
Viestikapula jatkoi Securitakselta matkaansa eduskuntapuolueille OAJ:n järjestämässä tasa-arvoseminaarissa
ystävänpäivänä 14.2.2019.

“ Viestikapulan vastaanotto oli meille luontevaa,
sillä olemme kouluttaneet Stadin osaamiskeskuksen
kanssa jo kaksi helsinkiläistä maahanmuuttajaryhmää
vartijoiksi ja he työskentelevät parhaillaan
asiakaskohteissamme.”
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Arjen sankaritarinat
Securitaksen arvot rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus korostuvat
työyhteisöissämme. Vaikka nämä ominaisuudet saattavat sinusta
tuntua tavallisilta, me näemme ne erityisenä yhdistelmänä.
Nämä ovat yhteisiä ominaisuuksia sekä miehille että naisille, jotka
muodostavat Securitaksen, ihmisille, joita me pidämme arjen sankareina.

Piirivartija esti tulipalon
Piirivartijamme Antti Paakki huomasi vartiointikierroksen
yhteydessä Kemin Varikonkadulla sijaitsevan rakennuksen takana
savua. Kohde ei ollut asiakaskohteemme, mutta Paakki näki
aiheelliseksi tarkastaa asian sekä ilmoittaa siitä myös kohdetta
vartioivalle vartiointiyritykselle.
Rakennuksen hakekuljetin oli tulessa ja Paakki ryhtyi heti toimenpiteisiin. Hän pyysi toista vartijaa ilmoittamaan hätäkeskukseen, samalla kun haki piiriautosta vaahtosammuttimen. Paakki
aloitti alkusammutustoimenpiteet, sammutti liekit ja pelastuslaitoksen saavuttua paikalle kertoi tilanteen.
Pelastuslaitoksen paloesimies kiitteli Paakkia erinomaisesta toiminnasta, samoin myös paikalle tullut toisen vartiointiliikkeen vartija.
Tässä tapahtumassa yhdistyivät hienosti arvomme valppaus ja
avuliaisuus sekä safety-palveluidemme toimintavalmius.

Hengenpelastus
Kauppakeskus Willassa
Hyvinkään Kauppakeskuksessa Willan Infossa työskennellyt
Anu Järvinen sai ilmoituksen, että mieshenkilö oli kaatunut kauppakeskuksessa. Anu lähti välittömästi paikalle ja pyysi
kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja Mika Ulvilan apuun.
Paikalle saavuttuaan Mika ja Anu totesivat pian, että henkilö on eloton.
Anu ilmoitti asiasta hätäkeskukseen ja haki Infosta defibrillaattorin.
Mika aloitti elvytyksen. Paikalle saapui myös sivullinen naishenkilö,
joka avusti elvytyksessä.
Defibrillaattorin asettelun ja käytön jälkeen vartijat jatkoivat paineluelvytystä. Mies alkoi reagoimaan elvytykseen ja samalla ambulanssiyksikkö tuli paikalle Citypatrol -vartija Tommi Salosen opastuksella.
Hetkeä myöhemmin mies tuli tajuihinsa ja hänet siirrettiin ambulanssiin sairaalaan kuljetusta varten.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimies kävi kiittämässä
Järvistä ja Ulvilaa nopeasta toiminnasta.
Vartijoidemme nopea toiminta ja harkintakyky alkutilanteessa pelastivat todennäköisesti potilaan hengen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
palkitsi vartijamme Elämän Liekki -palkinnolla maaliskuussa 2019.
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Vartijamme havaitsi
asiakkaan tiloissa vesivahingon ja esti erittäin
merkittävät taloudelliset
seuraukset
Vartijamme Niklas Lento havaitsi viikonloppuna öisellä vartiointikierroksellaan asiakaskohteessamme TKM TTT Finland Oy:ssä
vesivahingon ja ryhtyi toimenpiteisiin, joilla saatiin estettyä
erittäin merkittävät aineelliset vahingot.
Asiakasyrityksen toimitusjohtaja oli erittäin kiitollinen vartijamme toiminnasta ja lähetti viestin vartijan esimiehelle. Toimitusjohtajan luvalla julkaisemme hänen kiitosviestinsä alla:
”Kirjoittelen täältä Tampereen kupeesta Akaasta TKM TTT
Finland Oy -nimisestä yrityksestä.
Haluan kiittää teidän tämän alueen tiimiä ja vartijaa esimerkillisestä toiminnasta viime la–su yönä vesivahingon estämiseksi
meidän tiloissa. Vartija ensinnäkin kiersi tilat, joka oli edellytys
syntyvän vahingon havaitsemiselle. Sen lisäksi hän otti oikeisiin
ihmisiin yhteyttä, paikansi vahingon syntypaikan ja vieläpä sulki
hanat puhelimessa saamiensa ohjeiden mukaisesti estääkseen
lisävahingot.
Vesivahinko sellaisenaan olisi ollut ikävä juttu. Erityisen arvokkaan tästä teosta tekee se, että se sattui tilassa, johon olemme
siirtämässä kokonaista tehdasta Itävallasta touko-heinäkuun
välisenä aikana. Jos vahinko olisi saanut jatkua maanantaiaamuun asti olisi tuotannon siirto vaarantunut, ja vaikutukset
liiketoiminnallemme olisivat voineet olla erittäin suuret.
Toivoisin positiivista ilmiantoa vartijan henkilöllisyydestä.
Jos tämä vartija toimittaa yhteystietonsa, vaikka suoraan minulle
ja kertoo mikä on hänen mieluisin vapaa-ajan harrastuksensa,
niin muistamme häntä jotenkin, jos se ei ole teidän yrityksen
sääntöjen vastaista.”

Vartijamme avulla
poliisi sai rikollisen kiinni
Helsingin Kalliossa
Vartijamme Gustav Lundström oli tavalliseen tapaan piirikierroksella huhtikuun alussa sunnuntai-iltana Helsingin Kalliossa ja lähti
jalkaisin tekemään tarkastuskierrosta vartiointikohteeseemme
asuinkerrostaloon. Rappukäytävään päästyään hänen huomionsa
kiinnitti mieshenkilö, joka seisoi rapussa kookas reppu selässään.
Lundström puhutteli miestä, joka kertoi odottavansa talossa
asuvaa henkilöä kotiin tulevaksi. Lundström päätteli heti, etteivät
miehen sekavat puheet pitäneet paikkaansa ja että tämä oli
asiattomasti päässyt sisään. Lundström lähti ulos kadulle soittamaan poliisille. Poliisi ohjeisti Lundströmiä jututtamaan miestä ja
pelaamaan aikaa, kunnes he ehtivät paikalle.

Turvaväli piti varkaan loitolla
– Kaveri tajusi, kun lähdin rapusta kadulle, että soitin poliisit. Kun
menin rappuun takaisin, hän lähti ulos. Seurasin häntä muutaman kadunvälin Aleksis Kiven kadulta Vaasankadulle ja soitin
uudestaan poliiseille, jotta he osaavat paikallistaa meidät. Kaveri
yritti vielä päästä karkuun pelottelemalla minua juoksemalla päin,
uhkailemalla sanallisesti sekä kaivamalla reppuaan. Pidin sopivan
turvavälin, joten temput eivät onnistuneet, Lundström kertaa
tapahtunutta.

Poliisi löysi varkaan repusta huumeita ja murtovälineitä
Pian paikalle saapui kaksi poliisipartiota ja he ottivat miehen
huostaansa. Kunniallisissa aikeissa mies ei ollut. Hänen repustaan
löytyi muun muassa erilaisia epäiltyjä huumausaineita, nimilista,
veitsiä ja sorkkarauta, käy poliisin tiedotteesta ilmi.
Poliisin mukaan miestä epäillään huumausainerikoksesta,
vaarallisen esineen hallussapidosta, murtovälineen hallussapidosta sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen
hallussapidosta.
Lundströmin ansiokas toiminta esti mahdolliset murto- ja
varkausvahingot, väkivallanteot ja muut laittomuudet. MTV3:n
uutissivusto huomioi myös tapahtuman uutisena.

Miljoonien eurojen rutiinikierros Oulussa
Vartijamme Markku Karppinen teki havainnon,
joka oli miljoonien arvoinen. Karppinen oli öisellä
tarkastuskierroksella havainnut Laanilan teollisuuspuiston rantapumppaamolla oudon hajun, joka oli
lähtöisin ison jäähdytysvesipumpun ylikuumentuneesta laakerista.
Karppinen ilmoitti asiasta välittömästi tuotantoosastolle, joka aloitti toimenpiteet korvaavien
pumppujen käynnistämiseen ja hallittuun vaihtoon.

Pumppujen vaihto saatiin suoritettua suhteellisin
pienin seuraamuksin, vaikka mahdollisuudet olisivat
olleet mittaviin vahinkoihin.
Mikäli asiaan ei olisi reagoitu mitenkään, olisi
pumpun laakeri jossain vaiheessa jumittunut ja
koko tehtaan jäähdytysveden tulo olisi katkennut
hallitsemattomasti. Vahinkojen arvoa olisi suurteollisuudessa voinut vain arvailla, kuitenkin olisi puhuttu
varmasti kuusi- tai seitsemännumeroisista lukemista.
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Yepzon ja Securitas
lanseerasivat uuden
teknologian B2B-turvaratkaisut
Paikannusteknologian palveluita tarjoava Yepzon sekä johtava
turvallisuuspalveluyritys Securitas ovat sopineet laajenevasta
yhteistyöstä B2B-turvapalveluratkaisujen luomisessa.
Teksti Securitas ja Yepzon Kuva Securitas

” Luomme merkittävää lisäarvoa, kun yritykset
saavat tehokkaasti ja vaivattomasti samassa
palveluratkaisussa sekä Yepzonin huipputeknologian
että Securitaksen turvapalvelut.”

Onnistuneet kuntapuolen pilotit Suomessa ovat laajenemassa myös yritysten henkilöstöturvaksi yli maan rajojen.
Securitas ja Yepzon ovat toistaiseksi pilotoineet yhteistä
turvapalveluratkaisua kuntasektorilla, jossa hälytys- ja
paikannustoimintoja yhdistävä Yepzon™ Freedom on
integroitu Securitaksen lähetinjärjestelmään. Käyttäjän
painaessa turvahälyttimen nappia, ilmoitus lähtee sekunneissa Securitaksen hälytyskeskukseen, josta avun tarvitsija
paikannetaan hetkessä. Ratkaisu on parhaillaan käytössä
kuntapuolella sadoilla sosiaalitoimen ja liikkuvan terveydenhuollon työntekijöillä.

Yhteistyö laajenee
Yhtiöt ovat sopineet laajentavansa yhteistyötä onnistuneen
integraation sekä pilottien ansiosta. Yepzonin ja Securitaksen entisestään vahvistuva yhteistyö on vastaus kuntien
ja yritysten kasvavaan tarpeeseen turvata henkilöstöään
riskialttiissa ympäristöissä. Tällaisia ovat etenkin tiettyjen
asiakasryhmien kanssa toimivat henkilöt, yksin erillisessä
kohteessa, kuten metsätyömaalla, työskentelevät sekä paljon matkustavat yhtiön avainhenkilöt. Yritysjohdon ja henkilöstön turvaaminen onkin alalla päätään nostava trendi.
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– Toimme ensimmäisenä markkinoille uudenlaisen,
sisätiloissakin paikantavan turvalaitteen. Securitaksen
kaltaisten toimijoiden kautta luomme merkittävää lisäarvoa,
kun yritykset saavat tehokkaasti ja vaivattomasti samassa
palveluratkaisussa sekä Yepzonin huipputeknologian että
Securitaksen turvapalvelut. On ilo huomata, että myös yritysjohdoissa herätään yksilöturvallisuuden kehittämiseen,
kertoo Yepzon Oy:n perustaja Otto Linna.
Securitaksen kansainvälinen turvallisuusorganisaatio avaa
Yepzonille ovia myös muiden maiden turvamarkkinaan, sillä
Suomen Securitas tekee tiivistä yhteistyötä Securitaksen
muiden maiden kanssa. Yhdenmukaiset järjestelmät tekevät Securitaksen ja Yepzonin palveluratkaisusta kansainvälisesti nopeasti skaalattavan.
- Securitas toimii maailmanlaajuisesti tiiviissä yhteistyössä
alan laitevalmistajien kanssa, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme tarpeisiin juuri oikeanlaisia kokonaisratkaisuja.
Yepzon on luotettava suomalainen partneri, jonka korkealaatuinen paikannus- ja sensorointiteknologia tuo palveluumme
lisäarvoa asiakkaidemme käyttöön, kertoo Suomen Securitaksen Business Area manager Tommi Ilonen.

HÄLYTYS- JA
PUHELUTILASTOJA 2018
Käsittelyviive

Välitysviive

Ajoviive

Hälytyksen
vastaanotosta
käsittelyn aloitukseen

Käsittelyn aloituksesta
hälytystehtävän vastaanottavan
yksikön kuittaukseen

Hälytystehtävän
kuittauksesta
kohteelle saapumiseen

1 min 18 sek

2 min 11 sek 13 min 21 sek
1 263 402 kpl

käsiteltyjen hälytysten
kokonaismäärä 2018 oli

Viiveiden välisen suhteen osalta muutokset liittyvät GMS:n käyttöönottoon,
2017 se vaikutti osan vuotta mutta 2018 koko vuoden ajan.

Hälytyskeskuksen asiakaslinja

Kpl per pvä

• Yli 215 000 puhelua vuodessa

400/80

• Lähes 18 000 puhelua kuukaudessa

300/60

• Vastausviive 43 sekuntia

200/40

• Puhelun kesto 88 sekuntia

100/20

• Puhelujonosta luopuneita 16 %

Palvelukeskuksen asiakaslinja
• Yli 560 000 puhelua vuodessa
• Yli 1500 puhelua päivässä
• Vastausviive 51 sekuntia
• Puhelujonosta luopuneita 19 %

Vastausviive
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Kpl per pvä

• Noin 60 puhelua päivässä
• Vastausviive 38 sekuntia
• Puhelujonosta luopuneita 18 %
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Vastausviive
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3

4
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Kpl per pvä

• Yli 21 000 puhelua vuodessa
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1 500/120

1

Securitaksen puhelinvaihde

Puheaika

500/100

11

12

Vastausviive

60 /60
50/50
40/40
30/30
20/20
10/10
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3
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5

6

7

8

9
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Securitas on johtava kansainvälinen turvallisuuspalveluyritys,
joka keskittyy asiakaslähtöisiin turvallisuusratkaisuihin.
Tärkein kilpailuetumme, sekä liiketoimintamme kulmakivi,
on turvallisuusalan asiantuntijuus. Laaja palveluvalikoimamme vartioinnista tekniikkaan ja koulutuspalveluista
konsultointiin mahdollistaa jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen
ja tehokkaan turvallisuuden kokonaisratkaisun rakentamisen.
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