
ARJEN
SANKARIT

VUOSIKATSAUS 2019



Arvoisa lukijani,
Securitas Suomi on julkaissut vuosikatsausta vuodesta 
2001 alkaen, tosin aikaisemmin henkilöstöraportin nimellä. 
Selailin menneen vuosikymmenen raportteja ja tuli tunne, 
että muuttuuko maailma kuitenkaan niin nopeasti kuin  
uskomme ja muutos ei ole aina parempaan suuntaan.  
Vuoden 2010 katsauksessa heijastui edellisen vuosikym-
menen lopulla alkaneen pankkikriisin jälkeinen taantuma, 
jonka ”hännät” valitettavasti tuntuvat edelleen. Turvalli-
suutta järkyttävä ilmiö 2010-luvulla on ollut terrorismin 
lisääntyminen Euroopassa. Oma tragediansa oli vuosien 
2015 - 2016 pakolaisaalto Eurooppaan. Myös ilmaston 
lämpeneminen oli yksi menneen vuosikymmenen muutos-
tekijä, joka syystä pysyy edelleen agendalla. 

Paljon tapahtui myös hyvää. Bisneksessä 2010-lukuun 
myötämäkeä meille antoi erityisesti digitalisaatio ja 
panostaminen yhä kasvavaan omaan security systems 
-osaamiseen, mikä on ollut onnistunut valinta. Vuonna 
2019 tuli kuluneeksi vuosikymmen Securitaksen henkilös-
tökyselyiden käynnistämisestä ja nyt olemme arvioimassa, 
missä formaatissa niitä jatketaan. Arjen sankaritarinat ovat 
olleet yksi keino nostaa henkilöidemme onnistumisia esille 
ja se on ollut teema myös raporteissamme vuodesta 2011 
lähtien.

Turvallisuutta jo 60 vuotta

Securitas täytti viime vuonna 60 vuotta. Yhtiön perustamis-
kokous pidettiin 27.7.1959 ja toiminta käynnistyi samana 
vuonna nimellä Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy, ensin 
Tampereella ja sitten Porissa. Nykyään Securitaksella on 40 
toimipaikan verkosto ja viime vuoden lopussa työntekijöitä 
oli 3 630. Kiitos menestyksestä kuuluu asiakkaillemme ja 
henkilöstöllemme läpi vuosikymmenten. Haluan liittää edel-
liseen listaan myös vakaan omistuspohjan, joka on antanut 
toimivalle johdolle työrauhan. Securitas Ab -konsernin tul-
tua omistajaksi vuonna 1994, on fokusointi turvallisuuteen 
ollut yhä keskeisempi osa tarinaamme. 

Tämän julkaisun keskeinen osa on menneen vuoden tapah-
tumat. Kuitenkin näin uuden vuosikymmenen alkaessa on 

• Kaikki perustuu motivoituneiden ihmisten työlle, 
heidän osaamiselleen, ylpeydelle ja intohimolle. 
Ihmiset ovat ja tulevat edelleen olemaan Securitaksen 
keskiössä. Teknistyminen ja digitalisaatio yhdistettynä 
järkevään ihmisten tekemään valvontatyöhön parantavat 
mahdollisuuksiamme palvella asiakkaidemme tarpeita 
yhä tehokkaammin.

• Asiakaskeskeisyys rakentuu syvemmille asiakassuhteil-
le, joissa asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, vuorovai-
kutus ja työmme tulosten vaikuttavuuden ja suoritteiden 
raportointi sekä palaute ovat keskiössä.

tärkeää katsoa myös tulevaisuuteen. Securitaksen perus-
arvot ovat edelleen Rehellisyys, Valppaus ja Avuliaisuus. 
Vuosikymmenen vaihtuminen on luonnollinen hetki tarkas-
tella toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikuttavuutta 
omaan toimintamme laajapohjaisen strategiavalmistelun 
tuloksena.

Tulevaisuuden näkymät

• Securitas hakee nopeampaa kasvua kuin turvallisuuden 
markkinoiden kasvu yleensä. Vuonna 2019 kasvumme 
oli 6,9 %. Securitas on ollut menneinä vuosikymme- 
ninä maakeskeinen. Slogan ”business is local –  
knowledge is global” on erityisen ajankohtainen  
nyt ja tulevaisuudessa.

• Yksittäisten maiden “hartiat” ovat liian kapeat vastaamaan 
yksin käynnistyneen vuosikymmenen haasteisiin. Yhä 
laajenevat cross-border -asiakkuudet ja panostukset 
yhtenäisiin teknologioihin edellyttävät Securitakselta 
kansainvälisesti yhtenäisempää toimintatapaa vahvan 
paikallisen toimeenpanon lisäksi. 

• Haemme vahvasti jatkoa menestykselle Security  
Solutions -liiketoiminnasta, jossa tarjoamme  
asiakkaalle laaja-alaisten turvallisuuspalveluiden lisäksi 
laajaa turvallisjärjestelmien osaamista ja laitteistoja. 
Tavoitteemme on kaksinkertaistaa tämä liiketoiminta 
vuoden 2018 tasosta vuoteen 2023 mennessä.  
Meitä auttaa tässä käynnissä oleva voimakas turvapal-
velujen ja -teknologian integraatio. Esimerkiksi  
vuonna 2019 käynnistimme droonilla tapahtuvaan 
kuvavalvontaan liittyvän projektin ja sitä jatketaan 
alkaneena vuonna. 

• Asiakaskeskeisyys, ihmislähtöisyys ja dataohjautuvuus 
ovat keinoja, joilla vastaamme asiakastarpeisiin ja kilpai-
luun. Strategiamme keskiössä ovat ihmiset. Meidän on 
yhä paremmin tunnistettava asiakkaiden tarpeet, meidän 
on yhä paremmin pystyttävä vastaamaan modernin 
teknologian tarjoamiin ratkaisuihin ja kerätyn datan hyö-
dyntämiseen. Sekä meidän on yhä paremmin pystyttävä 
tarjoamaan henkilöstöllemme työtehtäviä, jotka innosta-
vat ja motivoivat heitä.

• Turvallisuuspalveluiden johtajuus on keskeinen 
tavoitteemme pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme 
tehokkaat ja kilpailukykyiset ratkaisut, olivat ne sitten 
henkilöiden palveluita, tekniikkaa tai näiden yhdistelmiä.

• Innovatiivisuus ja tehokkuus ovat kilpailuyhteiskunnas-
sa tekijöitä, jotka pitää pystyä konkretisoimaan päivittäin. 
Osaamisen ja teknologian yhdistäminen auttavat meitä 
löytämään yhdessä asiakkaidemme kanssa tehokkaat 
ratkaisut tarpeisiin.

Strategiamme tarina
Securitas keskittyy edelleen turvallisuuteen ja sitä lähellä oleviin palveluihin kuten tähänkin asti.  

Jokainen tiedämme, että hyvä strategia muodostaa vain tarinan alkusanat ja toimeenpanosta syntyy itse tarina.

Olemme aloittaneet paikallisen toimeenpanon suunnittelun ja siirtymässä toimeenpanovaiheeseen.  
Paikallisessa toimeenpanossa olemme valinneet neljä painopistealuetta. 

Toivotan kaikille menestystä ja turvallista vuosikymmentä 2020! 

Jarmo Mikkonen, toimitusjohtaja

MOTIVOITUNEET IHMISET  I  YLPEYS & INTOHIMO
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SECURITAS LYHYESTI 2019 (2018)

175,2 Meur

Liikevaihto

(163,9 Meur)

11,8 Meur

Voitto verojen jälkeen

(10,1 Meur)

2,9 Meur

Yhteisövero

(2,4 Meur)
2 945
Henkilötyövuodet

(2 790)

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

Securitas on valittu  
vuoden turvallisuusyritykseksi

Turvallisuus ja Riskienhallinta -lehden vuosittain järjestämässä Finnish Security 
Awards -gaalassa Securitas palkittiin vuoden 2019 turvallisuusyrityksenä. 

Tilaisuus pidettiin torstaina 7.11. Ostrobotnian juhlasalissa Helsingissä. 
Palkinnon vastaanotti Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen.

Teksti Marjukka Keltikangas    Kuva Securitas

– Securitas arvostaa palkitsemisen korkealle, otamme  
huomionosoituksen vastaan nöyränä mutta ylpeänä.  
Kunnia palkinnosta ja koko yhtiömme 60-vuotisesta his-
toriasta kuuluvat asiakkaillemme ja henkilöstöllemme läpi 
vuosikymmenten. Olemme taas kertaalleen päivittämässä 
strategiaamme ja sen osalta haluaisin jakaa erään työn-
tekijämme kommentin - Ajassa mukana - katse eteen-
päin. Uskon, että saamamme huomionosoitus on omalta 
osaltaan tukemassa tulevaisuuden tarinaamme, kommentoi 
Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen palkintoa.

Palkintoraati kertoi perusteluissaan vuoden turvallisuusyri-
tyspalkinnon saajan olevan yritys, joka edustaa ja edistää 
positiivista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittää 
jatkuvasti toimintojaan luoden turvallisuutta ja lisäarvoa 
asiakkailleen.

Securitaksen valintaperusteet olivat seuraavat:  
”Securitas Oy on suomalaisen vartiointialan suunnannäyt-
täjä ja uranuurtaja. Se toimii menestyksekkäästi useimmilla 
toimialoilla ja tarjoaa nykyisin lähes kaikkia turvallisuus- 
palveluita, joita asiakasyritys voi tarvita.”

Vuoden turvallisuusyrityspalkinnon saajan valitsi tänä 
vuonna Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti yhdessä eri 
organisaatioiden turvallisuusjohdon kanssa.

Finnish Security Awards on Turvallisuus & Riskienhallinta 
-lehden järjestämä tilaisuus, jonka avulla halutaan nostaa 
esiin esimerkillistä turvallisuustoimintaa ja turvallisuusin-
novaatioita, joita laajalla ja monipuolisella turvallisuusalalla 
on. Tilaisuudessa lehti jakaa yhteistyössä kumppaniensa 
kanssa kerran vuodessa Finnish Security Awards  
-turvallisuuspalkinnot. Ensimmäisen kerran palkinnot  
jaettiin vuonna 2015.
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HENKILÖSTÖ
LUKUINA

Vuoden 2019 päättyessä Securitas-yhtiöiden palveluksessa oli 3630 henkilöä auttamassa asiakkaita tekemään heidän maailmasta  
turvallisempaa. Henkilöstöstä neljäsosa oli naisia. Uusista alkaneista työsuhteista 32 % oli naisia, joten naisten osuuden kasvu jatkoi  
usemman vuoden jatkunutta rakenteellista muutosta. Securitas on kiinnittänyt globaalisti huomiota diversiteetin lisäämiseen.  
Tavoitteeksi on asetettu, että naisten suhteellinen osuus liiketoiminnan esimies- ja johtotehtävissä on saman suuruinen kuin se on henkilöstöstä.

Strategiamme mukaisesti keskitymme asiakkaiden turvalli- 
suuteen laaja-alaisesti ja toteutamme tarpeita vastaavia 
tehokkaita ja älykkäitä turvallisuus- ja suojeluratkaisuja. 
Näemme tässä kehityspolun, jonka mukaan asiantuntijuuteen 
perustuvat palveluratkaisut lisääntyvät ja samalla henkilökun-
tamme rakenteessa tapahtuu muutosta. Palveluhenkilöstön 
osaamisvaatimukset lisääntyvät ja samalla lisääntyvät  
asiantuntijuuteen perustuvat työtehtävät.

Henkilöstön keski-ikä on jatkanut kasvuaan, ollen vuoden 
2019 lopussa 33,9 vuotta. Neljän vuoden aikana keski-ikä on 
noussut 1 v 5 kk. Ikäpyramidissa alle 30-vuotiaiden määrä on 
pysynyt samansuuruisena, mutta ikäjakauman muut portaat 
ovat kasvaneet asteittain. Vaikka nuoremmat ikäluokat ovat 
selvästi eniten edustettuna henkilöstöstämme, arvostamme 
työyhteisön monimuotoisuutta ja etsimme keinoja enemmän 
elämänkokemusta omaavan henkilökunnan työpanoksen esille 
tuomisessa ja senioriteetin arvostamisessa työyhteisöissä.

Henkilöstön määrä ja sukupuolijakauma

2016 (3 527) 2017 (3 529) 2018 (3 599) 2019 (3 630)

Naiset Miehet
21% 79%

Naiset Miehet
23% 77%

Naiset Miehet
24% 76%

Naiset Miehet
25% 75%

Henkilöstön ikäjakaumaHenkilöstön rakenne
  Asiakaspalveluhenkilöstö         Hallinto         Asiantuntijat   18–29 v.      30–39 v.      40–49 v.      50–59 v.      60 v.

2016

2017

2018

2019

3 784

3 702

3 529

3 527

2016

2017

2018

2019

Kahdeksan vuotta sitten aloittanut Logomo muokkaa 
edelleen kaupunkia ympärillään. VR:n entiseen konepajaan 
on kohonnut monikäyttöinen tapahtumatilojen rypäs, jossa 
toimii lisäksi kaksi business parkia. Kokonaisuuden 25 000 m2 
jakaantuu useisiin erikokoisiin saleihin ja neuvottelutiloihin. 
Pian ympärille kohoaa 1 200 asukkaan asuinalue.

– Olemme innoissamme Securitas-kumppanuudesta, sillä 
brändi on kansainvälinen ja tunnettu, ja ulkomaisetkin 
tapahtumanjärjestäjät tuntevat olonsa turvalliseksi, kertoo 
Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä.

Monikäyttöisyys edellyttää pelisilmää

Securitaksen palveluesimies Ron Kujala kertoo, että yritys 
jätti mielellään tarjouksen yhteistyöstä, sillä turvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät on Logomossa otettu huomioon jo 
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Salit ovat yhteydessä 
toisiinsa isojen ovien kautta ja näin sali saadaan tarvittessa 
tyhjennettyä nopeasti useampaan suuntaan. Securitas ottaa 
vastuun sekä tapahtumien että kiinteistön turvallisuudesta 
ja toimii kiinteässä yhteistyössä Logomon turvallisuuspääl-
likön kanssa.

– Logomon tiloja voidaan käyttää myös evakuointitiloina, 
jos esimerkiksi ratapihalla tapahtuu junaonnettomuus, 
kertoo Logomon tuotantojohtaja Petteri Unkila.

Tapahtumatiloissa järjestetään samanaikaisesti erityyppisiä 
tilaisuuksia. Viime vuonna tapahtumia oli kaikkiaan 1200. 

Parhaimmillaan samanaikaisia kävijöitä on jopa 5 000 ja 
joinakin aamuina käytössä ovat vain kokoustilat. Logomolla 
on omaa henkilökuntaa vain kahdeksan, eli kumppanien 
osaamista tarvitaan jatkuvasti. Samassa paketissa myydään 
kuitenkin kokonaisuutta, johon kuuluu tilan lisäksi tekniikka, 
turvallisuus, catering ja siivous.

– Kumppanien henkilöstön ja eri alihankkijoiden pitää myös 
pystyä kommunikoimaan keskenään, sillä kaikkea ei ole 
tarve pyöräyttää Logomon kautta, Securitaksen yksikön-
päällikkö Toni Reinvall sanoo.

Henkilöstötarve vaihtelee runsaasti

Securitaksella on Turussa 170 vakituista työntekijää ja 
saman verran keikkatyöläisiä. Järjestyksenvalvonta suun-
nitellaan aina tilaisuuden mukaan, esimerkiksi rokkikeikoilla 
ollaan näkyvästi läsnä huomioliiveissä, ja arvokkaammissa 
gaalatilaisuuksissa huomaamattomasti puvut päällä.
– Henkilökunta tulee mielellään Logomoon keikoille, sillä 
työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja lisäksi ”talon henki” on 
ainutlaatuinen, Reinvall sanoo.

Securitas Eventsin liiketoiminnan johtaja Teemu Balk 
sanookin, että tärkeintä on löytää oikeat, asiakaspalvelu- 
henkiset ihmiset töihin.

– Mahdolliset häiriötilanteet täytyy hoitaa diskreetisti,  
mutta nopeasti, Balk toteaa.

Kuvassa vas. Securitas Eventsin liiketoiminta- 
johtaja Teemu Balk, Securitaksen palveluesimies  
Ron Kujala, Logomon tuotantojohtaja Petteri  
Unkila, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä 
 ja Securitaksen yksikönpäällikkö Toni Reinvall.

Securitas aloitti Logomon  
turvallisuuskumppanina

Syyskuun alussa turkulaisessa tapahtumakeskus  
Logomossa raaputellaan vanhoja tarroja ovista. Entisten tilalla on  

kohta Securitaksen punamustat logot ja puhelinnumerot.

Teksti ja kuva Evento-lehti
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Joka vuosi Securitas-konserni myöntää neljälle ansioituneelle  
työntekijälleen eri puolilta maailmaa Melker Schörling -säätiön stipendin.  

Stipendi antaa mahdollisuuden syventää turvallisuusosaamista  
viiden päivän ajan, opiskellen stipendiaatin valinnan mukaisessa maassa.

Teksti ja kuvat Kaleva Piha

Stipendimatkalla 
tutustumassa Los Angelesin 

turvallisuuskulttuuriin

NÄKÖALAPAIKALLA-BLOGI

Tänä vuonna stipendi myönnettiin Suomeen ja työntekijämme 
Kaleva Piha pääsi tutustumaan Yhdysvaltoihin Securitaksen 
Los Angelesin konttorin väkeen ja kaupungin turvallisuuden 
hoitamiseen ”Amerikan serkkujen” opastuksella.

Universal City

– Ensimmäinen asiakaskohde, johon pääsin vierailemaan oli 
Universal City. Universal Cityyn kuuluvat Universal Studio 
-teemapuisto, Universal Citywalk -kauppakeskus sekä aktii-
visten studioiden järjestyksenvalvonta. Tämä oli melkoinen 

kokonaisuus, josta kertoo myös työntekijöiden suuri määrä, 
kohteissa työskenteli yhteensä 750 Securitaksen työntekijää.

Isona erona Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on turvallisuu-
teen laitettavien resurssien määrä. Henkilöstöä on runsaasti, 
ja paikalla oli myös omat poliisivoimat. Yhteistyö eri turvalli-
suusorganisaatioiden välillä on tiivistä. Securitaksen valvomon 
vieressä olivat poliisin ja NBC:n turvallisuusorganisaation 
toimitilat. Universal Cityn sheriffin, asiakkaan ja Securitaksen 
turvallisuusjohdon toimistot olivat myöskin vierekkäin.

Securitaksen henkilökunta teki sujuvasti töitä samalla 
alueella partioivien poliisien kanssa. Työntekijöiden kanssa 
jutellessa tuli olo, että he olivat samaa organisaatiota poliisi-
en kanssa, mutta vain eri yksiköistä, joilla oli omat tehtävän-
sä, vastuualueensa ja vahvuutensa.

Teknologian hyödyntäminen

Teknologiaa hyödynnetään missä vain voidaan. Kauppakes-
kuksen valvomossa oli todella paljon kameroita sekä useita 
työntekijöitä ja esimies oli koko ajan paikalla. Myös robottia 
käytettiin apuna. Se kulki varastoalueella edestakaisin ja 
hälytti, jos se havaitsi ihmisiä. Päivällä se saattoi seistä 
paikallaan ja yöllä kiertää ohjelmoitua reittiä. Robotin kautta 
pystyi myös olemaan puhelinyhteydessä kohteisiin.
Metallinpaljastimia hyödynnetään paljon, ja monessa 
kohteessa ne ovat ensimmäinen kosketus turvallisuushen-
kilöstöön. Esimerkiksi Los Angelesin oikeustalolla Securitas 
toimii yhdessä poliisin kanssa tehden turva- ja sisääntulo-
tarkastuksia. Mikään ei kokonaan korvaa paikallisvartijaa, 
mutta he kertoivat pyrkivänsä hoitamaan palvelut enem-
män Mobile- ja CityPatrol -kierroksin sekä teknologian 
avulla. Paikallisvartijapalvelua tarjoavia pieniä ja edullisia 
toimijoita on niin paljon, ettei kilpailu heidän kanssaan ole 
järkevää ja taloudellista.

See something, say something

Turvallisuusalan toimijat yrittävät saada kaikki osallistumaan 
turvallisuuden parantamiseen sloganilla ”See something, 
say something”. Tällä sloganilla varustettuja kylttejä oli mm. 
metrossa, keskuksissa ja ylipäätään julkisilla alueilla. Toimin-
nalla kannustetaan kertomaan havaitsemistaan poikkeuk-
sista ja epäilyttävistä asioista lähimmälle 
turvahenkilölle, jonka puhelinnumero 
löytyy kyltistä. Vain havaittuihin uhkiin 
pystytään reagoimaan, ja tästä suomalai-
set voisivatkin ottaa oppia. Toivoisin, että 
asiakkaat ja päivittäin työtehtävissä tavatut 
ihmiset kertoisivat havainnoistaan ajoissa, 
jotta me ehdimme reagoida niihin.

”Community Ambassador”

Mielenkiintoisena lisänä asuin- tai yritys-
alueen turvallisuuteen toi “Community 
Ambassador”; turvallisuusalalle koulu-
tettu henkilö, jonka tehtävänä oli omalla 
alueellaan ylläpitää yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta sekä reagoida alueelta tule-
viin vartijakutsuihin. Toiminta rahoitettiin 
kiinteistöveroista ja kilpailutettiin säännölli-
sesti. Alueesta riippuen näillä järjestyksen-
valvojilla oli erilainen varustus, ja myöskin 
erilaiset nimikkeet. “Safety Officer”, “Com-
munity Officer”, “Community Security”, 
kaikki viittasivat samantyyppiseen toimin-
taan, kun taas Suomessa turvallisuusalan 

henkilöstön nimikkeistä on määritelty laissa. Nämä henkilöt 
olivat periaatteessa tietyllä alueella kiertäviä Securitaksen 
järjestyksenvalvojia, jotka liikkuvat esimerkiksi polkupyörillä.  
Mutta heillä on paljon laajemmat toimintaoikeudet kuin 
Suomessa järjestyksenvalvojalla.

Sitoutumisen eväät samat joka maassa

Jokaisessa kohteessa missä vierailimme, Securitaksen hen-
kilöstö oli poikkeuksellisen motivoitunutta. Juttelimmekin 
pitkät pätkät millä reseptillä henkilöstö ollaan saatu sitou-
tumaan. Totesimme, että nämä eväät eivät muutu vaikka 
maa ja henkilöt vaihtuisivat, vaan yksilöiden onnistumisten 
huomioiminen, koulutuksen ja etenemisen tukeminen ja tii-
vis suhde esimiehiin ja työnjohtoon kannustavat jatkamaan 
yrityksen palveluksessa.

”Highway is my way”

Jatkoin opiskeluvierailuni jälkeen matkaa lomaillen ja 
vuokrasin moottoripyörän. Ajelin lähiympäristössä, mutta 
ehdottomasti huippukokemus oli, kun ajoin Angeles Forest 
Highwayn päästä päähän. Aivan upeat maisemat ja  
luonnonpuistot!

Kävin myös Malibussa ja ajoin legendaarisen Mulholland 
Driven. Liikenne oli hullua, sillä koko kaupunki on rakennettu 
autoilun varaan. Kaikki kulkevat autoilla eivätkä käytä julkisia. 
Moottoripyörällä pääsi hieman paremmin liikkumaan ja autot 
antoivatkin ystävällisesti tilaa. Tiet olivat leveitä ja monikais-
taisia, joten tilaa oli! Ruuhka-aikoina liikenne oli kuitenkin 
täysin jumissa. Hieman sykettä nostattava hetki oli, kun ajoin 
ruuhkassa poliisin ohi, enkä ollut varma oliko se sallittua sillä 
tienpätkällä. Ilmeisesti oli, kun selvisin ilman sakkoja.

Kuvassa vas. Account Manager Steve Flores,  
Kaleva Piha, Area Vice President Dennis Hathaway  
ja Account Manager Alex Hernandez.
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TYÖSUHDE 
JA TUTKINNOT

Näemme osaamisen kasvattamisen keinona ymmärtää asiakkaiden tarpeet aikaisempaa paremmin sekä ennen kaikkea keinona ratkaista 
ja toteuttaa jalostuneempia palvelutarpeita. Osaamisen kasvattamisessa hyödynnämme ammatti- ja erikoisammattitutkintorakennetta, 
joita yhdistämme oppisopimuksin toteutettaviin osaamispolkuihin mahdollismman lähellä työpaikkoja.

Tutkinnot

  Johtamisen erikoisammattitutkinto 24

  Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) 4

  Myynnin ammattitutkinto 3

  Sihteerin ammattitutkinto 13

  Tekniikan erikoisammattitutkinto 58

  Turvallisuusalan perustutkinto 321

  Turvallisuusalan tradenomi 10

  Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 327

  Vartijan ammattitutkinto 602

  Virastomestarin ammattitutkinto 22

  Turvallisuusalan ammattitutkinto 8

  Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto 1

  Vastaavan hoitajan tutkinto 12

Osa-aikatyö on lähes yhtä yleistä kuin kokoaikatyö,  
52 % henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisessa työsuhteessa  
ja 48 % osa-aikaisessa työsuhteessa.

Työsuhteen laatu
  Osa-aikaiset         Kokoaikaiset

Työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 6,9 vuotta jakautuen 
osa-aikaisilla palkansaajilla 3,4 työvuoteen, kokoaikaisilla 
palkansaajilla 9,8 työvuoteen sekä asiantuntija- ja esimies- 
työtehtävissä 13,6 työvuoteen.

Työsuhteen kesto
  2016      2017      2018      2019

2016

2017

2018

2019

0–2 2–4 4–6 6–

Osa-aikaiset Kokoaikaiset

0–2 2–4 4–6 6

2019
Yhteensä  1 405

Securitas on aloittanut yhteistyön 
pääkaupunkiseudun lukioiden kanssa 
tavoitteena kouluttaa opiskelijoista 
vartijoita kesätöihin. Vartijakurssin voi 
valita lukion kurssiportaalista. Kurssista 
saa yhden opintopisteen ja työpaikan.

– Ajatus lähti haasteesta tavoittaa nuoret työnhakijat.  
Miten tavoittaa ne nuoret, jotka tarvitsevat kesäksi töitä, 
mutta kokevat työnhaun raskaaksi vähäisen työkokemuk-
sen tai -koulutuksen vuoksi, kertoo Securitaksen rekry- 
tointikoordinaattori Teemu Leppäsalko.

– Lukiossa on ollut jo pitkään mahdollista suorittaa ajokortti, 
miksi ei myös vartijakortti? Vartijakortista on rahallista hyö-
tyä, kun tarjoamme varman työpaikan kurssin hyväksytysti 
suorittaneille, Leppäsalko jatkaa.

Lukioilta vihreää valoa

Asia lähti etenemään yhteydenotolla pääkaupunkiseudun 
lukioiden rehtoreihin ja opinto-ohjaajiin. Neuvottelujen 
jälkeen asian vastuullisuus ja työllistävä vaikutus vakuutti 
päättäjät ja nyt vartijakurssin voi valita Lumon lukiossa 
Vantaalla, Helsingin kieli -ja medialukioissa ja Pohjois- 
Tapiolan lukiossa Espoossa. Helsingin lukioissa kurssi on 
ns. avoin kurssi kurssiportaalissa, joka tarkoittaa, että kurs-
sin voi valita myös Helsingin muiden lukioiden oppilaat.

– Yhden ryhmän maksimikoko on 20 oppilasta. Tavoit-
teemme on saada kaikki ryhmät täyteen. Careeriakoulutus 
kouluttaa kaikki kurssille osallistuneet ja ennen kurssia 
haastattelemme kaikki ilmoittauneet, Leppäsalko kertoo.

Kurssit toteutetaan keväällä

Kurssit alkavat keväällä heti kirjoitusten jälkeen huhti-touko-
kuussa. Securitas vastaa kurssien kuluista ja ne toteutetaan 
aina kohdelukion tiloissa.

– Lukioon tarvitaan uuden lukiolain myötä aitoja työelämä-
kontakteja. Yhteistyö Securitaksen kanssa toteuttaa uuden 
lain henkeä erinomaisesti: nuoret pääsevät oikean työelä-
män kanssa kätevästi lisäämään osaamistaan ja samalla 
kesätyötä. Uskon, että tämä pilotti ei jää kertaluonteiseksi, 
toteaa Lumon lukion rehtori Marianna Sydänmaanlakka.

– Olemme todella tyytyväisiä tästä projektista. Paitsi, että 
saamme hyviä kesätyöntekijöitä, viemme myös tärkeää tie-
toisuutta turvallisuusalasta lukioihin ja toivottavasti saamme 
sitä kautta alalle myös uusia, pidempiaikaisia tekijöitä, 
toteaa Securitaksen henkilöstöpäällikkö Katja Soivio.

Osana Tunne työ -hanketta

Vantaan lukion osalta yhteistyö liittyy ESR-rahoitteiseen 
Tunne työ -hankkeeseen, jossa Vantaa on ollut mukana 
syksystä 2017. Hankkeen tavoitteena on lukiokoulutuksen 
työelämälähtöisyyden kehittäminen.

– Monipuoliset yhteistyömallit yritysten kanssa ovat erittäin 
arvokkaita koko Vantaan lukiokoulutukselle. Nykyaikana 
lukiot ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan 
muiden toimijoiden kanssa. Tunne työ -hankkeessa Securi-
taksen kanssa kehitetty yhteistyö on erinomainen esimerkki 
uudenlaisesta yhteistyöstä, josta on konkreettista hyötyä 
sekä opiskelijoille että yritykselle, Vantaan kaupungin  
projektikoordinaattori Antti Siltanen kertoo.

Securitas tarjoaa 
pääkaupunkiseudun lukiolaisille 
vartijakurssia ja kesätyöpaikkaa
Teksti Marjukka Keltikangas    Kuva Emilia Aberra 

Lumon lukion rehtori Marianna 
Sydänmaanlakka (vas), 
opinto-ohjaaja Petri Laaksonen 
ja Securitaksen rekrytointi-
koordinaattoriTeemu Leppäsalko.
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– Lähdimme työkavereiden kanssa ajamaan aamuvarhai-
sella kotoa Turusta kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. 
Työmatkan määränpää oli Joensuu. Kiirehdin kohti  
Finnairin lähtöselvitystiskiä kantamusteni kanssa,  
Mikael Kontkanen kertoo.

– Sitten filmi katkesi kuin vanhassa suomalaisessa eloku-
vassa loppukohtauksen pyöreään keskustaan, mitään kipua 
en tuntenut, hän jatkaa.

Kontkanen oli saanut sydäninfarktin ja hänen sydämensä oli 
kammiovärinässä.

Järjestyksenvalvojat saapuivat elvyttämään

– Saimme hälytyksen valvomon kautta ja lähdimme  
juoksemaan tapahtumapaikalle kakkosterminaaliin.  
Kun saavuimme paikalle, oli Finnairin virkailija riisunut 
Kontkasen ylävartalon paljaaksi ja aloittanut painelu- 
elvytyksen, Securitaksen lentokenttäjärjestyksenvalvo- 
jamme Erik Aaltonen ja Jukka Paalijärvi kertovat.

Paalijärvi siirtyi välittömästi jatkamaan paineluelvytystä ja 
Aaltonen asetti defibrillaattorin eli sydäniskurin Kontkasen 
ylävartalolle. Defibrillaattori analysoi sydämen toiminnan 

ja kehotti jatkamaan elvytystä. Paalijärvi jatkoi paineluel-
vytystä. Defibrillaattori analysoi uudestaan ja antoi iskun. 
Kontkanen heräsi.

– Havahduin siihen, että kaksi vartijaa oli vieressäni ja ih-
mettelin, miksi ylävartaloni on paljaana, Kontkanen kertoo. 
Hän oli tajuttomana ollessaan nähnyt unta, jossa oli mennyt 
turvatarkastuksen läpi, käynyt kahvilla ja oli nyt lähtöportilla. 
Hämmästys oli suuri, kun hän heräsi kakkosterminaalin 
lähtöaulassa paidattomana.

– Nopeasti alkanut paineluelvytys ja deffan käyttö olivat 
tehokas yhdistelmä, potilas reagoi hyvin ja rytmi palasi 
onneksi normaaliksi ja hän tuli nopeasti tajuihinsa, Paalijärvi 
kertaa tapahtumia.

– Emme uskaltaneet siinä tilanteessa kertoa totuutta, kun 
potilas tuli tajuihinsa, vaan sanoimme, että hän oli kaatunut 
ja menettänyt tajuntansa, muistelee Aaltonen.

Kun ambulanssi saapui hetkeä myöhemmin paikalle, oli 
Kontkanen jo tolpillaan ja pystyi vastaamaan ensihoitajien 
kysymyksiin.

Kontkanen kuljetettiin sairaalaan, jossa hänelle tehtiin  
sydämen ohitusleikkaus. Hänellä todettiin sepelvaltimo- 
tauti. Kammiovärinään johtavan rytmihäiriön oli aiheuttanut 
vanha, sydämeen aiemmin tullut ns. hiljainen sydäninfarkti.

Pelastetun ja pelastajien lämmin kohtaaminen

Securitaksella järjestettiin tapaaminen Kontkasen ja lento-
kenttäjärjestyksenvalvojiemme Aaltosen ja Paalijärven kesken 
lounaan merkeissä. Paikalla oli myös Securitaksen johtoa.

– Harvemmin sitä kiittää miestä siitä, että tämä on katkonut 
itseltä viisi kylkiluuta, mutta tässä tapauksessa nöyrin kiitos 
henkeni pelastamisesta, Kontkanen kiittää tehokkaasta 
elvytyksestä henkensä pelastaneita Paalijärveä ja Aaltosta.

– Jos sydänkohtauksen piti jossain tulla, oli lentokenttä 
yksi parhaita paikkoja saada se, osaava apu oli välittömästi 
lähellä, hän jatkaa.

– Hienoa, että saimme tavata ja todeta, että kaikki päättyi 
onnellisesti, Paalijärvi vastaa.

– Usein jää vaivaamaan, miten potilaalle on käynyt, Aaltonen 
myös sanoo viitaten aiempiin elvytyksiin, joita on kohdannut. 

– Tieto ei yleensä tule meille asti potilaan voinnista jatkohoi-
toon lähettämisen jälkeen, siksi tämä tapaaminen oli tärkeä 
ja palkitseva, Aaltonen ja Paalijärvi yhdessä toteavat.

– Minä sain toisen mahdollisuuden, kiitos näiden nuorten 
miesten. Olin kovassa kunnossa ja luulin, että sydämeni 
myös, mutta perintötekijät voivat yllättää. Kehotankin näitä 
vahvoja sukurasitteita omaavien käymään tutkituttamassa 
sydämensä, Kontkanen lopuksi toteaa.

Ensihoitoyksikkö kiitti ammattimaisesta elvytyk-
sestä ja defibrillaattorin käytöstä 

Paikalle saapunut ensihoitoyksikkö halusi myös kiittää erin-
omaisesta elvytystyöstä ja ensihoitomestari Katariina Koivisto 
lähetti Finnairin kautta kiitokset järjestyksenvalvojillemme: 

”Teidän vartija oli onnistunut Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä elvytystilanteessa defibrilloimaan kammiovärinän. Eli 
oikeaoppista defibrillaattorin käyttöä ja potilaan kuolettava 
rytmi saatiin käännettyä. Paikalla olleet ensihoitajat haluavat 
välittää hänelle kiitokset hienosta ja ammattimaisesta toimin-
nasta. Elvytys tapahtui T2 lähtöaulassa 11.9. noin klo 6.”

”Nöyrin kiitos, 
kun katkoit viisi kylkiluutani”

Helsinki-Vantaan lentokentällä on aamuruuhka.  
Ihmiset kiirehtivät lähtöselvitykseen, tarkastuspisteille ja koneisiin. 

Myös Mikael Kontkasella on hoppu Joensuuhun lähtevään koneeseen.  
Sitten tapahtuu jotain, joka katkaisee kiireen hetkessä. 

Teksti ja kuva Marjukka Keltikangas

” Jos sydänkohtauksen 
 piti jossain tulla, 
 oli lentokenttä  
 yksi parhaita  
 paikkoja saada se.”

Helsinki-Vantaan lentoasema. 
Kuva Vastavalo.

Kuvassa vas. Jukka Paalijärvi, 
Mikael Kontkanen ja Erik Aaltonen.
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TYÖTAPATURMAT 
JA SAIRAUSPÄIVÄT

Vuonna 2019 sairauspäivien määrä kasvoi hieman edellisestä 
vuodesta. Määrä oli 3,2 % työpäivien kokonaismäärästä.

Sairauspäivät

Voimankäyttötilanteita pyritään kohtaamaan mahdollisim-
man hyvin valmistautuneena. Säännöllisellä koulutuksella, 
ammattitaidolla ja ennakoivilla toimenpiteillä uhka- ja 
väkivaltatilanteista aiheutuneiden tapaturmien lukumääriä on 
saatu putoamaan. Vuonna 2019 tähän liittyvien tapaturmien 
lukumäärää on pienentynyt 5,3 % vuoteen 2017 verrattuna.

Uhka- ja väkivaltatilanteet
(kappaletta miljoonaa työtuntia kohden)

Arvioimme työturvallisuutta LWIF (Lost Workday Injury  
Frequency) -lukuarvon kehitystä seuraamalla. Se kuvastaa 
poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa 
työtuntia kohden. Vuonna 2019 Securitaksen  
LWIF-indeksi oli 16,1.
 
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 mahdolli-
simman hyvin valmistautuneena.
 
Työturvallisuus kehittyy toimenkuvasta riippumatta kun työ-
kyky vastaa työn edellytyksiä, tunnistetut riskit on tiedostettu 
ja työtehtävien suorittamisessa keskitytään ensisijaisesti 
huolellisuuteen ja turvallisuuteen.   

Työtapaturmat
  LWIF (Lost Workday Injury Frequency)

Securitaksen droonilla 
valvotaan isoja ulkoalueita

Dronevalvonta on Securitaksen uusi palvelukonsepti, jossa ulkoalueiden 
valvonnassa hyödynnetään miehittämättömiä ilma-aluksia. Palvelu mahdollistaa 

laajojenkin alueiden valvomisen kattavasti ja kustannustehokkaasti.

Teksti Marjukka Keltikangas    Kuvat Securitas

– Securitaksen Drone-palvelut ovat räätälöitävissä erilaisten 
asiakastarpeiden mukaan. Palvelua tuotetaan asiakkaan 
tarpeeseen parhaiten soveltuvalla laitteistolla. Laitteisto vaih-
telee vartijan manuaalisesti lennätettävistä drooneista, täysin 
autonomisiin järjestelmiin, joissa monitorointi toteutetaan 
Securitaksen valvomosta käsin, kertoo Securitaksen  
Drone-palveluista vastaava myyntipäällikkö Mika Aro.

Paimion kaupunki on Securitaksen  
Drone-palvelun käyttäjä.

– Paimion kaupunki on kokenut Securitaksen suorittaman 
dronevalvonnan erittäin toimivaksi Saari-Nummensuon 
pohjavesialueella. Alue on kohtuullisen laaja, n. 60 ha ja drone-
valvonta soveltuu hyvin tämän tapaisen kohteen valvontaan. 
Valvonnalla on saavutettu niitä tavoitteita, joita varten valvonta 
on tilattu. Luvatonta toimintaa alueelta on saatu merkittävästi 
vähennettyä, kertoo Paimion kaupungin tekninen johtaja 
Markku Kylen.

Palveluun kuuluvat viranomaisluvat  
sekä droonin ylläpitokustannukset

 –  Securitas hoitaa asiakkaan puolesta lupakäytännöt viran-
omaisten kuten Traficomin ja ANS Finlandin kanssa. Henki-
löstömme on koulutettu droonien käyttöön lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti ja lentotoiminta on myös vakuutettu 
mahdollisten onnettomuuksien tai törmäysten varalta mää-
räysten mukaisesti. Palveluhintaan kuuluvat myös huollot, 
päivitykset ja ylläpito, luettelee Aro palveluun kuuluvia etuja.

Drone-palvelun laitteisto varustetaan asiakasvaatimusten 
mukaisesti hyödyntäen erityyppisten kameraratkaisujen lisäksi 
muita sensoreita. Valvontakierrosten lisäksi droonia voidaan 
hyödyntää esimerkiksi myös visuaalisissa kunnossapitotarkas-
tuksissa ja materiaalikasojen tilavuusmittauksissa. Lennoilla 
kerätyn datan avulla voidaan myös luoda malleja esimerkiksi 
kiinteistöjen lämpövuodoista.

2016

13,5

2017

17,8

2018

19,6

2019

16,1

2016 2017 2018 2019

2,96 % 2,94 %
3,15 % 3,2 %

2016 2017 2018 2019

305

343

325

314
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– Olemme toimittaneet kauppakeskus Mall of Triplaan 
vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut, turvallisuus-
asiantuntijan palvelut ja vastaanottopalvelut. Vastaamme 
myös 24/7 kauppakeskuksen valvomon toiminnasta, johon 
sisältyy kulunvalvonta- ja avainhallintatehtäviä. Tarjoamme 
Mall of Triplan vuokralaisille myös paljon erilaisia palveluita, 
kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Petri Mönkkönen.

Sopimuskumppanin valintaan johtavista tekijöistä Triplan 
kiinteistöpäällikkö Sakari Meriläinen korostaa erityisesti 
oikeita henkilövalintoja.

– Ensimmäisistä neuvotteluista alkaen painotimme 
henkilövalintojen tärkeyttä osana prosessia ja pyysimme 
palveluntarjoajia etsimään keskuudestaan henkilöitä, jotka 
ovat itse halukkaita siirtymään ja ottamaan vastuun Triplan 
tulevaisuuden turvallisuuskulttuurista. Kokemus kauppa-
keskusmaailmasta ja turvatekniikan ratkaisuista on tietenkin 
aina eduksi. Yksi hankintaprosessin tärkeimmistä päätöksis-
tä on aina henkilövalinnat, ja niissä onnistuminen mitataan 
monta kertaa tulevina vuosina. Minulla on kuitenkin vahva 
luotto Securitaksen asiakkuuspäällikkö Sami Kuusemaan 
ammattitaitoon, Meriläinen toteaa.

– Triplaan ollaan luomassa toimintakulttuuria ja Tripla-tiimiä, 
jossa jokaisella on omat roolit ja vastuut. Tiimiin kuuluu 
kauppakeskuksen johdosta alkaen järjestyksenvalvojat, kiin-
teistönhoitajat, siivoojat, pysäköintioperaattorin henkilöstö 
ja vielä pullohuoneen hoitajatkin vain osan mainitakseni, 
hän jatkaa.

Nopea reagointikyky ja asiakaspalveluasenne 
keskiössä

Heinäkuussa allekirjoitetun sopimuksen toteutus alkoi heti 
Triplan avauduttua 17. lokakuuta. Mall of Tripla on Suomen 
ja koko Pohjoismaiden suurin kauppakeskus ja yhteistyö eri 
toimijoiden välillä on oltava mutkatonta.

– Toivon yhteistyömme olevan tiivistä ja avointa. Virheitä-
kään ei saa pelätä, mutta pyritään tekemään uusia virheitä, 
ei toistamaan vanhoja. Pyrimme ottamaan kaikki hyvät 
käytännöt osaksi arkeamme. Haastavassa toimintaympäris-
tössä nopea reagointikyky ja vastuun kantaminen muut-
tuvissa tilanteissa nousee yhteisissä keskusteluissa esille 
tulevaisuudessa. Jokainen Triplan tiimiläinen voi ja pitääkin 
tehdä päätöksiä nopeissa tilanteissa eikä jäädä odottamaan 
aina johdon ohjeistusta, luettelee Meriläinen odotuksia 
yhteistyöltä.

– Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen ja miksipä 
vaikka pohjoisen Euroopan turvallisin kauppakeskus, jossa 
kaikkien on hyvä liikkua ja tehdä ostoksiaan pelkäämättä 
sekä samalla kokea miellyttävää turvallisuuden tunnetta. 
Asiakaspalveluasennetta vaaditaan ihan kaikilta, se ei ole 
vain infopisteessä toimivien tehtävä vaan osa meidän arkea, 
hän jatkaa.

Securitaksen asiakkuusjohtaja Janne Tanttu kertoo tur-
vallisuusyhteistyön Mall of Triplassa perustuvan asiakas-
lähtöisiin turvallisuusratkaisuihin, joilla vastataan asiakkaan 
tarpeisiin ja odotuksiin.

– Olemme lähteneet yhteistyöhön Mall of Triplan kanssa 
innokkaana ja haluamme olla turvallisuuspalveluiden tuotta-
jana pitkäaikainen, joustava sekä innovatiivinen kumppani, 
joka pystyy vastaamaan asiakkaan turvallisuustarpeisiin 
myös tulevaisuudessa. Haluamme olla osaltamme rakenta-
massa turvallisuuskulttuuria kauppakeskuksessa sellaiseksi, 
että asiakas saavuttaa asettamansa tavoitteet, ja että kaup-
pakeskus olisi miellyttävä asiointi- ja työskentely-ympäristö 
sekä asiakkaille että siellä työskenteleville. Turvallisuuspal-
veluidemme keskiössä ovat asiakaslähtöiset ja ennakoivat 
turvallisuusratkaisut, Tanttu kertoo.

Securitas Mall of Triplan 
turvallisuuskumppaniksi

Lokakuussa avautunut kauppakeskus Mall of Tripla Helsingin  
Pasilassa on valinnut turvallisuuskumppanikseen Securitaksen.

Teksti Marjukka Keltikangas    Kuvat YIT ja Emilia Aberra

Securitaksen asiakkuusjohtaja Janne Tanttu (vas),  
Securitaksen Mall of Triplan asiakkuuspäällikkö  
Sami Kuusemaa, Mall of Triplan kiinteistöpäällikkö  
Sakari Meriläinen ja Securitaksen Etelä-Suomen  
aluejohtaja Petri Mönkkönen.
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HÄLYTYS- JA PALVELUKESKUS 
PUHELUTILASTOJA 2019

1 min 08 s 1 min 51 s 13 min 11 s

Käsittelyviive Välitysviive

Puhelumäärät

(Security Operation Center, SOC)

Ajoviive
Hälytyksen 

vastaanotosta
käsittelyn aloitukseen

Käsittelyn aloituksesta 
hälytystehtävän vastaanottavan

yksikön kuittaukseen

Hälytystehtävän 
kuittauksesta

kohteelle saapumiseen

1  382  688 kpl Käsiteltyjen hälytysten 
kokonaismäärä 2019 oli 

37

3 196

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
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Vastatut per päivä

Vastausviive per sekuntia

1.  Automatisoitu hälytysten käsittely

Asiakaskohteista tulevat hälytykset ohjautuvat hälytystä 
ajavan vartijan PDA-älylaitteeseen. Sijaintitietojen avulla 
järjestelmä antaa nopeimman reitin ajo-ohjeet ja arvioi-
dun saapumisajan hälytyskohteelle. Vartijan lähestymistä 
hälytyskohteelle seurataan automaattisesti. Automatisoitu 
hälytysten käsittely parantaa hälytys- ja ajovastetta, tehos-
taa toimintaa ja varmistaa hälytystehtävien suorittamista.

3. Kommunikointia ja työturvallisuutta  
 Group Talk -järjestelmässä

Perinteinen radiopuheluliikenne korvattiin integroimalla 
Push-to-Talk -sovellus vartijoiden älylaitteisiin ja Securi-
taksen hälytyskeskukseen. Dataliikenteeseen pohjautuva 
viestintäratkaisu toimii radiopuhelimen tavoin ja kokoonpa-
noon saa yhdistettyä bluetoothilla toimivan päätelaitteen 
helpottamaan järjestelmäkäyttöä. Järjestelmän hätäpaikan-
nusominaisuudet lisäävät vartijoiden työturvallisuutta.

2.  Hälytystehtävän raportointi asiakkaille

Vartija kuittaa kohteelle saapumisen PDA-älylaitteella, 
johon raportoidaan myös tehdyt toimenpiteet ja havainnot. 
Järjestelmässä on mahdollisuus käyttää kirjoittamisen  
lisäksi myös puheentunnistusta, jolloin raporttia voi laatia 
myös sanelulla. Tehtävän suorittamisen jälkeen raportti 
siirtyy automaattisesti asiakasportaaliin tarkasteltavaksi 
asiakkaalle tai se lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse.

4. Digitaalinen tuotannonsuunnittelu parantaa  
 suoritusvarmuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä

Tuotannonsuunnitteluohjelmassa hyödynnetään asiakas-
kohteiden osoitetietoja, joiden avulla suunnittelua voidaan 
optimoida reittien ja työsuoritteiden osalta. Ohjelman 
visuaalinen näkymä mahdollistaa eri vaihtoehtojen toteutta-
misen useiden asiakkaiden ja piirien kokonaisuudesta.  
Tällöin vartijan työtehtävät pystytään suunnittelemaan etu-
käteen pienimmillä mahdollisilla ajomatkoilla ja tehokkaasti.

1  156  777 kpl 

Piirivartioinnin tarkoituksena on ennaltaehkäistä vahinkoja muun muassa  
erilaisten tarkastus- ja lukitsemistehtävien sekä kierroksilla tehtyjen havaintojen avulla.  

Tarkastustehtävien lisäksi osa piirivartijan työstä on erilaisten hälytystehtävien suorittamista. 
Securitaksen neljä merkittävää tuotannon digitalisointihanketta ovat parantaneet  

palveluiden laatua, läpinäkyvyyttä ja työturvallisuutta.

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