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Monessa yhteydessä nousee vuoden 
2020 painopisteenä esille korona, 
korona ja korona. Näin valitettavasti 
varmaan onkin ja harmillista on, ettei 
tuota pirulaista ole vieläkään voitettu.
Monen yrityksen, järjestön ja 
yksilöiden elämää pandemia on 
horjuttanut merkittävästi ja virukseen 
menehtyneet ja heidän omaistensa 
suru ovat tragedioita, jotka koskettavat 
meitä kaikkia. Kuitenkin tuon murheen 
lisäksi tai jopa sen syystä, on tärkeää 
nähdä selviytymistä, onnistumisia 
ja oivalluksia, joilla toiminta on 
jatkunut ja joilla rakennetaan siltaa 
tulevaisuuteen.

Minulla on ilo todeta, että 
suorituskykymme säilyi erittäin 
hyvänä joistakin yksittäisistä tartunta- 
ja altistusketjuista johtuneista 
poikkeuksista huolimatta. Kiitos tästä 
kuuluu henkilöstöllemme, joka on 
suhtautunut pandemiaan, itsensä ja 
työtovereidensa terveysturvallisuuteen 

sekä teidän asiakkaiden tarpeisiin 
erittäin vastuullisesti. Tämän yhtenä 
mahdollistajana on vastaavasti 
ollut asiakkaidemme vastuullinen 
suhtautuminen ja ymmärrys tilanteen 
poikkeuksellisuuteen. Aikaisemmin 
tekemämme työ jatkuvuuden ja 
varautumisen suhteen ovat olleet 
tässä ”taistelussa” merkittävä apu. 
Niitä on syytä jatkaa ja syventää 
edelleen. Varmasti koko maailmalle – 
Suomelle ja kaikille toimialoille – jää 
tästä kotitehtäviä aina lainsäädännön 
kehittämisestä jokaisen yksilön 
toimenpiteisiin saakka.

UUTEEN VUOTEEN UUDELLA 
VISUAALISELLA ILMEELLÄ
Securitas suuntaa tulevaisuuteen 
ponnistaen asiakaskeskeisyydestä, 
ihmislähtöisyydestä ja 
dataohjautuvuudesta. Yhtenä 
isona muutoksena on lähivuosien 
aikana Securitaksessa asteittain 
kansainvälisesti toteutettava 

Arvoisa 
lukijani

brändiuudistus, jonka uusia 
elementtejä on käytetty tässä 
julkaisussa. Uudistus näkyy 
ensimmäisenä digitaalisissa 
julkaisuissa ja myöhemmin myös 
tuotantoautoissamme, työntekijöiden 
toimipuvuissa ja painetussa 
materiaalissa. Yhä voimakkaampi 
teknologian ja henkilöpalveluiden 
integraatio auttaa tekemään meistä 
asiakkaillemme tärkeän kumppanin 
älykkäissä turvallisuuspalveluissa.
Kiitän teitä kaikkia vuodesta 2020. 
Me autamme tekemään sinun 
maailmastasi turvallisemman!

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Securitas lyhyesti
2020

Liikevaihto

176 Meur
(2019: 175,2 Meur)

Henkilötyövuodet

3 015 
(2019: 2 945)

Yhteisövero

3,3 Meur 
(2019: 2,9 Meur)

Voitto verojen jälkeen 

12,5 Meur  
(2019: 11,8 Meur)
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Securitas 
mahdollistamassa stadionin 
uuden aikakauden toimintaa

– Olemme erittäin innoissamme 
kumppanuudesta Olympiastadionin 
kanssa, sillä Olympiastadion-brändi on 
kansallisesti ja myös kansainvälisesti 
tunnettu sekä arvokas. Haluamme 
osaltamme olla mahdollistamassa 
asiakaslähtöistä toimintamallia 
Olympiastadionilla, kertoo 
Securitaksen liiketoimintajohtaja 
Teemu Balk.

TOIMIVA JA TURVALLINEN STADION
Olympiastadion on Suomen suurin 
tapahtumien areena sekä liikunnan, 
urheilun, viihteen, kulttuurin ja 
matkailun kohtaamispaikka. Uudistettu 
stadion on avoinna 360 päivää 
vuodessa päivittäisille vierailijoille. 
Olympiastadionilla arvioidaan 
vierailevan vuosittain yli miljoona 
kävijää. Securitas toimii tarvittaessa 
yhteistyössä Olympiastadionin 
kiinteistö- ja turvallisuuspäällikön, 
tapahtumajärjestäjien sekä eri 
sidosryhmien kanssa stadionin 
kokonaisturvallisuutta kehittäen.

Securitas tarjoaa osaltaan myös 
Olympiastadionin eri asiakkaille 
monipuolisia ja laadukkaita 
turvallisuuspalveluja.

– Stadion-säätiön, stadionilla 
tilaisuuksia järjestävien toimijoiden 
ja turvaorganisaation yhteistyö on 
keskeisessä roolissa niin pienissä kuin 
suurissakin stadiontapahtumissa, 
sanoo Olympiastadionin kiinteistö ja 
turvallisuuspäällikkö Ilkka Rautakivi.

– Uudistuneella Olympiastadionilla on 
tehty kokonaisuudessaan merkittäviä 
uudistuksia turvallisuuden osalta. 
Katsomoiden ja kenttäalueen uudet 

poistumisreitit mahdollistavat yleisön 
sujuvan liikkumisen ja hakeutumisen 
palveluiden ääreen. Tarvittaessa myös 
evakuointi sujuu nopeasti, kun ulos 
vieviä reittejä on uudella stadionilla 
aikaisempaa merkittävästi enemmän, 
jatkaa Rautakivi.

Uudistamisen yhteydessä 
Olympiastadionin kamera- ja 
kulunvalvonta on täysin uudistettu. 
Kameroiden määrä kasvaa 

nelinkertaiseksi, ja ne ovat uutta 
digitekniikkaa. Myös stadionin 
tapahtuma- ja tavaralogistiikan 
suunnittelu ja maanalaiset uudistilat 
parantavat yleisöturvallisuutta.

Markkinointiyhteistyökumppanina 
Securitaksella on oikeus käyttää 
Olympiastadionin tuotemerkkiä ja 
tunnuksia omassa toiminnassaan.

Yhteistyö on keskeisessä roolissa 
niin pienissä kuin suurissakin 
stadiontapahtumissa.
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Securitas ja Olympiastadion ovat solmineet 
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Olympiastadionin uuden aikakauden toimintaa.
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Henkilöstön rakenne Henkilöstön ikäjakauma Hallinto
 Palvelutehtävät

 18–29 v.
 30–39 v.
 40–49 v.
 50–59 v.
 60 v.

Vuoden 2020 päättyessä Securitas-yhtiöiden palveluksessa oli 3 819 henkilöä auttamassa asiakkaita tekemään 
heidän maailmasta turvallisempaa. Henkilöstöstä neljäsosa oli naisia. Securitas on kiinnittänyt globaalisti huomiota 
diversiteetin lisäämiseen. Tavoitteeksi on asetettu, että naisten suhteellinen osuus liiketoiminnan esimies- ja 
johtotehtävissä olisi samansuuruinen kuin se on henkilöstöstä.

Strategiamme mukaisesti keskitymme asiakkaiden turvallisuuteen 
laaja-alaisesti ja toteutamme tarpeita vastaavia tehokkaita ja älykkäitä 
turvallisuus- ja suojeluratkaisuja. Palveluhenkilöstön osaamisvaatimukset 
lisääntyvät ja samalla lisääntyvät asiantuntijuuteen perustuvat työtehtävät.

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2020 lopussa 33,7 vuotta. Se on 
pysynyt jokseenkin samana kuin vuosi sitten (33,9). Ikäpyramidissa alle 
30-vuotiaiden määrä on pysynyt samansuuruisena. 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.
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Tasapainottava tekijä 

Koronavuosi on tuonut henkilöstösuunnittelija 
Aino Kruusille uusia sävyjä työntekoon.  
Toisaalta vuosi on ollut raskas.

Vuodesta 2016 
henkilöstösuunnittelijana 
toiminut Aino Kruus näkee 
suunnittelijan olevan työntekijälle 
helpoin yhteys toimiston väkeen. 
Tehtävässä korostuu tasapainoilu 
työnantajan ja työntekijän välillä.

– Henkilöstösuunnittelussa ei ole 
normaalia päivää, jokainen päivä on 
erilainen ja hektinen. Juuri se paras 
asia ehkä onkin, että ei ole samanlaisia 
päiviä, Kruus toteaa.

Kruus on tehnyt töitä koronan vuoksi 
etänä. Etätyö onkin hänen mielestään 
mahdollistanut paremmin työn ja 
perheen yhteensovittamisen. Kotoa 
käsin työskennellessä on ollut myös 
mahdollista keskittyä paremmin 
ajatustyöhön, jota työvuorolistojen 
suunnittelu edellyttää.

– Etätyö on asia, joka voisi jäädä 
pysyväksi käytännöksi myös 
pandemian päätyttyä, Kruus pohtii.

TYÖNTEKIJÖIDEN TOIVEIDEN 
HUOMIOIMINEN VAIKUTTAA 
SUORAAN HENKILÖSTÖN 
PYSYVYYTEEN 
Aino Kruus työskentelee Aulapalvelut- 
yksikön henkilöstösuunnittelijana. 
Arki koostuu tulevien työvuorolistojen 
suunnittelusta sekä päivittäistöiden 
järjestelystä, esimerkiksi 
sairauspoissaolojen vuoksi aukeavien 
työvuorojen täyttämisestä.

Henkilöstösuunnittelija näkyy 
työntekijöille ja asiakkaille 
ennen kaikkea henkilönä, joka 
suunnittelee työvuorolistat. 
Henkilöstösuunnittelijalle kuuluu 
lisäksi myös palkanmaksun 
valmisteluun liittyviä työtehtäviä, jotka 
vaativat tarkkuutta. 

– Hyvin toteutettu suunnittelu ja 
työntekijöiden toiveiden huomioiminen 
vaikuttavat suoraan työntekijöiden 
pysyvyyteen, Kruus toteaa. 

Henkilöstösuunnittelijan 
työtehtävissä näkyvät Kruusin 
mukaan vaihtelevasti sekä pitkän 
linjan suunnittelu että pikaista 
reagointia vaativat akuutit tilanteet. 
Esimerkiksi kesälomasuunnittelu on 
projektiluonteinen työ, joka vaatii 
suunnittelijalta keskittymistä ja 
huolellisuutta. 

– Toivoisin kehittyväni vielä oman 
työn aikatauluttamisessa. Haluaisin 
oppia järjestelemään paremmin omia 
työtehtäviäni, jotka muodostavat isoja 
kokonaisuuksia.

SUUNNITTELIJOIDEN YHTEISET 
ETÄPALAVERIT TÄRKEITÄ
Etelä-Suomen yksiköiden 
henkilöstösuunnittelijat kokoontuvat 
joka kuukausi yhteiseen palaveriin. 
Korona-aikana tapaamiset on 
toteutettu etäyhteyksin. 

– Eri yksiköiden suunnittelijoiden 
välinen säännöllinen kommunikointi 
on tärkeää vertaistukea, Kruus toteaa.

– Varsinkin yksikkönsä ainoana 
henkilöstösuunnittelijana toimiville 
uskon säännöllisten palaverien ja 
kollegojen kanssa kommunikoinnin 
olevan hyvin tärkeää, hän jatkaa.
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Henkilöstö
lukuina

Henkilöstön määrä ja sukupuolijakauma

Henkilöstön määrä 2017
3 529

Henkilöstön määrä 2018
3 599

Henkilöstön määrä 2019
3 630

Henkilöstön määrä 2020
3 819

Miehet Miehet Miehet MiehetNaiset Naiset Naiset Naiset

77% 75% 75%
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Terveisiä poikkeuksellisen arjen keskeltä! 
Olen Juuso Jääskeläinen ja toimin  
Kampin keskuksen toimeksiannossa 
kohde-esimiehenä.

Pääsääntöisesti työskentelen 
arkisin toimistotyöaikoina 
mutta teen säännöllisesti myös 
viikonloppuvuoroja sekä ilta- ja 
yövuoroja. Arkiaamuni ovat hyvinkin 
rutinoituneita, mikä sopiikin itselleni 
todella hyvin.

Päivän aloitan aina kuuntelemalla 
ja kyselemällä yövuoron kuulumiset 
ja ajankohtaiset asiat ja huomiot. 
Olemme paikalla 24/7, joten lähes 
aina yölläkin tapahtuu huomioitavia 
asioita ja yövuorolaiset tekevät 
havaintoja, jotka voivat mennä meillä 
päivävuorossa täysin ohi. Vuorojen 
vaihdon jälkeen käynnistellään päivä 
erilaisilla määräaikaisilla tehtävillä. 
Aamun ensimmäisinä tunteina käyn 
läpi edellisen päivän/päivien raportit, 
jotka antavat todella hyvän kuvan 
tapahtumista ja huomioista ja näin 
olen valmiina viemään tarvittavia 
asioita eteenpäin.

Tämän jälkeen päivä alkaakin täyttyä 
juoksevista tehtävistä, kuten avain- ja 
kulunhallintapalveluiden tilauksista, 
sovituista tapaamisista sekä erilaisista 
eteen tulevista haasteista.

on tullut entistä laajempi. Yhteisten 
työvälineiden osalta hygienia on 
lisääntynyt merkittävästi ja olemme 
pyrkineet myös keskuudessamme 
jatkuvasti muistuttamaan 
käsienpesun tärkeydestä ja huomion 
kiinnittämisestä turvalliseen 
työskentelyyn haastavassa 
ympäristössä.

Muutokset eivät kuitenkaan ole 
tarkoittaneet tehtävien vähentymistä. 
Päinvastoin – kriisin myötä 
olemme joutuneet oppimaan 
reagoimaan muuttuviin tilanteisiin 
hyvinkin lyhyellä varoistusajalla. 
Milloin joukkoliikenteessä on 
tapahtunut nopeita vähennyksiä 
tai aikataulumuutoksia, milloin 
liikkeiden aukioloajat ovat supistuneet 
merkittävästi tai milloin laajentuneet. 
On huomioitava poikkeavat 
liikkumisjärjestelyt, turvavälit ja 
ihmismassat jne. Tällaiset muutokset 
vaikuttavat meidän työympäristössä 
todella monella tapaa toimintaamme 
ja muutosten pitää tapahtua sujuvasti 
ja joustavasti.

Olemme myös joutuneet paljon 
pohtimaan sekä asiakkaan 

Olen työskennellyt Securitaksella 
jo useamman vuoden erilaisissa 
monipuolisissa tehtävissä aloittaen 
aikanaan 24Patrolista, josta 
siirryin kauppakeskusten kautta 
24CityPatroliin ja nyt toista vuotta olen 
ollut nykyisessä työtehtävässä. Olen 
Securitas-urani aikana panostanut 
varsinkin ammatilliseen kehittymiseen 
opiskelemalla työnantajan tarjoamia 
oppisopimuskoulutuksia. Viimeisten 
vuosien aikana olen suorittanut 
turvallisuusalan perustutkinnon, 
TVEAT:n sekä TEAT:n. Ja nyt aloitin 
vuoden 2020 alusta liiketalouden 
tradenomiopinnot täydentämään 
muita opintojani.

NORMIPÄIVÄ
Nykyisessä työssä vastuulleni kuuluu 
operatiivisen toiminnan ohjaaminen, 
henkilöstön perehdytys ja ohjaaminen, 
avain- ja kulunhallinnan ylläpito, 
palo- ja pelastuspuolen tehtäviä, 
asiakaspalvelua, sidosryhmätoimintaa, 
unohtamatta asiantuntijaroolia 
turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja 
yhteydenpidossa. Toki myös kentällä 
työskentely on merkittävä osa arkeani. 
Eipä työtäni juuri yksitoikkoiseksi 
voi kuvata missään nimessä. 

KORONAN VAIKUTUS 
KAUPPAKESKUSMILJÖÖSEEN
Covid-19:sta johtuen muutos 
kauppakeskusympäristössä on 
ollut valtava ja kuitenkin samaan 
aikaan ei niin vaikuttava. Monet 
arkiset työtehtävät, jotka työllistivät 
itseäni merkittävästi ennen näitä 
poikkeuksellisia aikoja, ovat tämän 
kriisin myötä selkeästi jääneet hyvin 
vähiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
erilaiset vuokralaisten avustamiset 
ja heiltä tulevat palvelupyynnöt. 
Ympäristö on kokenut myös valtavan 
muutoksen, kun ihmiset ovat 
loistaneet poissaolollaan ja ympäristö 
on hiljentynyt.

Näkyvin muutos on hygienian 
lisääntyminen. Käsidesejä on 
ilmestynyt liikkeiden sisäänkäynneille 
ja kassoille. Ihmiset suojaavat itseään 
niin käsinein kuin hengityssuojaimien 
avulla. Kassahenkilöstöä suojataan 
pleksisuojien ja maskien avulla. 
Nämä kaikki muutokset näkyvät 
hyvin selkeästi ympäristössä. Muutos 
näkyy myös ihmisten käytöksessä, 
jopa suomalaisten turvaetäisyydet 
ovat kasvaneet entisestään ja 
meidän henkilökohtaisesta tilasta 

kanssa että globaalisti 
kauppakeskusympäristössä 
tapahtuvaa rikollisuutta 
ja häiriökäyttäytymistä. 
Tilastojemme mukaan hallitsevat 
poikkeusolosuhteet eivät ole 
vähentäneet toimenpiteidemme 
määrää. Toisaalta vaikka 
häiriökäyttäytyminen ja rikosten 
määrä ovat suhteellisesti 
asiakasmääriin nähden lisääntyneet, 
niin todennäköisesti kriisi on 
tuonut entistä selkeämmin esiin 
kauppakeskusympäristössä 
vallitsevan rikollisuuden ja siihen 
liittyvät lieveilmiöt. Normaaleissa 
olosuhteissa iso osa tästä hukkuisi 
isoon massaan näkymättömiin.

Kaikista ikävistäkin huomioista 
huolimatta tällä hetkellä 
tilanne näyttää valoisalta, kun 
kauppakeskuksen liikkeet ovat 
alkaneet taas avaamaan oviaan 
asiakkaille ja samaan aikaan 
myös asiakasvirrat ovat lähteneet 
kasvamaan. Paluuta normaaliin ei 
kuitenkaan vielä vähään aikaan taida 
olla edessä, mutta ainakin askeleita 
sitä kohti on lähdetty ottamaan.

Korona-
arkea kauppa-
keskuksessa
 ”Muutokset eivät ole 
tarkoittaneet tehtävien 
vähenemistä.” 
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Teknologiasopimusten kasvun myötä Pirkanmaalle 
palkattiin ensimmäiset turvalaiteasentajat vuonna 
2019. Turvalaiteasentajien tarve jatkoi kasvamistaan 
siinä määrin, että omat ja alihankkijoiden asentajat 
olivat jatkuvasti täysin työllistettyjä. 

RANO RINTAMÄELLE  
AVAUTUI UUSI URAPOLKU 
KOULUTUKSEN MYÖTÄ
Rano Rintamäki oli yksi koulutukseen 
valituista oppilaista, eikä hän epäröinyt 
tarttua haasteeseen. Rintamäen ura 
on alkanut Securitaksella piirivartijana 
jo vuonna 2004, josta hän yleni 
ensin ylivartijaksi ja lopulta kohde-
esimieheksi vuonna 2012. Kohde-
esimiehenä Rintamäen vastuulla 
oli Akaan piirin esimiestehtävät, 
yhteydenpito asiakkaisiin ja yksikön 
paloilmoittimien hallinnointi ja 
kuukausikokeilut. 

Tarpeen kasvaessa, Mobile Pirkanmaa 
-yksikössä käynnistettiin keväällä 
2020 pilottikoulutus Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
turvalaiteasentajien koulutuksesta.

Koulutus toteutettiin 
oppisopimuskoulutuksena ja se 
suunnattiin kentän esimiehille, joilla 
on jo pitkä työkokemus. Koulutuksen 
tietopuolinen sisältö koostuu sähkö- 
ja automaatioalan perustutkinnon 
osista. Käytännön turvalaiteosaamista 
opetellaan kulkemalla Securitaksen 
omien asentajien mukana 
asennustöissä.

– Koulutus on tähän mennessä 
ollut erittäin onnistunut ja pitkä 
kenttäkokemus ja ymmärrys 
asiakkaiden tarpeista on tukenut 
opiskelua merkittävästi, Rintamäki 
toteaa. 

– On hienoa, että voimme yrityksenä 
tarjota erilaisia urapolkuja 
työntekijöillemme ja samalla 
hyödyntää heidän äärimmäisen 
tärkeää käytännön osaamistaan 
kentällä, Rintamäen esimies, yksikön 
päällikkö Jukka Väisänen painottaa.

Työsuhteen kestoTyösuhteen laatu

Työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 7 vuotta jakautuen osa-aikaisilla 
palkansaajilla 3,3 työvuoteen, kokoaikaisilla palkansaajilla 9,9 työvuoteen 
sekä asiantuntija- ja esimiestyötehtävissä 12,5 työvuoteen.

Ammatillinen kehittyminen ja osaamisen lisääminen nähdään keskeisinä 
keinoina lisätä asiakkaiden palvelukokemusta sekä mahdollisuutena 
rikastaa henkilöstön osaamista ja mahdollisuuksia vaativampien 
työtehtävien omaksumiseen.

Osa-aikatyö on lähes yhtä yleistä kuin kokoaikatyö. Henkilöstöstä  
51 % työskenteli kokoaikaisessa työsuhteessa ja 49 % osa-aikaisessa 
työsuhteessa.
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Työsuhde ja
tutkinnot

Tampereelle lisää 
turvalaiteasentajia 
oppisopimuksella
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Tutkinnot

2017

2019

2018

Johtamisen 
erikoisammattitutkinto

  

  

  

  

  

  

  

  

Tuotannon esimiestyön 
erikoisammattitutkinto

Liiketalouden 
ammattitutkinto

Turvallisuusalan 
ammattitutkinto

Liiketalouden perus-
tutkinto (merkonomi)

Turvallisuusalan 
perustutkinto

Liiketoiminnan 
ammattitutkinto

Turvallisuusalan 
tradenomi

Myynnin 
ammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan 
erikoisammattitutkinto

Sihteerin 
ammattitutkinto

Vartijan 
ammattitutkinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon 
erikoisammattitutkinto

Vastaavan 
hoitajan tutkinto

Tekniikan 
erikoisammattitutkinto

Virastomestarin 
ammattitutkinto

2020

22 10

7 38

3 357

1 11

3 359

13 582

1 8

55 24

Yksikön päällikkö Jukka Väisänen
ja turvalaiteasentaja Rino Rintamäki.
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Kuuntelemme 
asiakkaitamme – 
Voice of Client

Yksi Securitaksen strategian kulmakivistä 
on asiakaskeskeisyys. Mielestämme  
asiakkaidemme rehellisten ja avointen  
näkemysten kuunteleminen on aivan  
keskeistä, jotta voisimme olla aidosti  
asiakaskeskeinen yritys. 

Securitas on toteuttanut vuosien 
varrella säännöllisesti erilaisia 
kohdistettuja asiakaskyselyjä ja 
-tutkimuksia. Kansainvälisen Client 
Excellence -toimintamallimme 
myötä olemme yhtenäistäneet 
käytäntöjämme myös tältä 
osin ja pyrkineet viemään 
asiakaskeskeisyyden uudelle tasolle.

Palveluihimme kiinteästi liittyvä 
yhteydenpito asiakkaan ja 
Securitaksen yhteyshenkilöiden 
välillä on edelleen äärimmäisen 
tärkeää. Tämän lisäksi olemme 
nähneet aiheelliseksi tarkastella 
toimintatapojamme myös 
kokonaisvaltaisemmin ja laajemmin 
– vastaako käsityksemme 
asiakkaidemme keskimääräisestä 
tyytyväisyydestä todellisuutta, ja 
teemmekö asiakkaidemme mielestä 
oikeita asioita oikealla tavalla?

VOICE OF CLIENT ON SECURITAKSEN 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTAMALLI
Olemme luoneet asiakkaidemme 
kuuntelemiseen oman toimintamallin, 
Voice of Client -asiakashaastattelut. 
Tämä yhdenmukainen toimintamalli 
on käytössä Securitas-maissa 
kansainvälisesti. Haastatteluihin 
liittyy yhtenäinen mittaristo sekä 
prosessi mahdollisesti havaittujen 
kehitystarpeiden korjaamiseksi.

Käynnistimme Voice of Client 
-asiakashaastattelut Suomessa 
vuonna 2018. Tavoitteenamme 
on lisätä ymmärrystämme 
asiakkaidemme tarpeista. Haastattelut 
parantavat myös käsitystämme 
Securitaksen vahvuuksista ja 
mahdollisista kehityskohteista. 

HAASTATTELUJEN SISÄLTÖ
Haastatteluissa oma asiantuntijamme 
haastattelee ennalta sovittuna 

aikana puhelimitse nykyisiä, entisiä 
ja potentiaalisia asiakkaitamme. 
Haastatteluissa käydään läpi 
muun muassa asiakkaidemme 
turvallisuustarpeita ja niihin liittyviä 
keskeisiä arviointikriteerejä, 
turvallisuuspalveluiden 
haltuunotto- ja käynnistysprosessia, 
onnistumistamme palveluiden 
tuottamisen eri osa-alueilla, 
asiakasyhteistyötä, tulevaisuuden 
kehitystarpeita sekä yleistä 
kokemusta Securitaksesta. 

Vastaukset tuottavat numeerista 
dataa arvioinnin tueksi. Aivan 
erityisen arvokkaita ovat kuitenkin 
henkilökohtaiset keskustelut 
asiakkaidemme kanssa ja niistä 
saatava avoin palaute. Haastatteluun 

on pyydetty varaamaan tunti aikaa. 
Tässä aikataulussa on myös pysytty, 
jollei erikseen yhteisesti muuta ole 
sovittu. Joskus asiakkaat ovat itse 
halunneet käyttää enemmän aikaa ja 
taustoittaa asioita laajemmin, ja silloin 
tärkeiden asioiden parissa on kulunut 
kuin huomaamatta yli kaksikin tuntia.

PALAUTTEET OHJAAVAT JA 
KEHITTÄVÄT TOIMINTAAMME
Saatujen palautteiden 
perusteella arvioimme yhdessä 
asiakasvastuullisten kanssa toimet, 
joilla kunkin asiakkaan palveluita ja 
asiakaskokemusta voidaan kehittää 
vastaamaan yhä paremmin asiakkaan 
todellisia tarpeita ja odotuksia. Tämä 
toimenpiteiden kohdentaminen on 
nähty myös haastateltujen yritysten 

puolelta tärkeäksi – miten annettu 
palaute kehittää nimenomaan itsellä 
käytössä olevia palveluita.

Luonnollisesti palautteet ohjaavat 
myös yhtiötason kehitystyötä. 
Lukuisista haastatteluista on 
löydettävissä suuntaviivoja prosessien 
hiomiseen ja uusien palveluiden 
kehittämiseen.

Haastattelemiemme asiakkaiden 
toimintaympäristöt, kuten teollisuus, 
vähittäiskauppa tai sosiaali- ja 
terveydenhuolto ovat hyvin 
erilaisia. Tämän johdosta myös 
yksilölliset tarpeet vaihtelevat. 
Tietyt turvallisuuteen liittyvien 
prosessien toimivuuteen liittyvät 
asiat ovat kuitenkin hyvin samanlaisia 
toimialasta riippumatta.

MUTTA ENTÄPÄ TULOKSET 
– MITÄ MIELTÄ ASIAKKAAMME 
OVAT OLLEET? 
Haastatteluun sisältyy 
asiakasuskollisuutta mittaava kysymys 
”Kuinka todennäköisesti suosittelisit 
Securitasta ystävälle tai kollegalle 
asteikolla 0-10?” Tästä vastauksesta 
laskettava NPS-lukumme (Net 
Promoter Score) on toteutettujen 
haastattelujen perusteella 74,4, mitä 
voidaan pitää hyvänä tuloksena. 
Kun asiakkaita on pyydetty 
kuvailemaan Securitasta kolmella 
sanalla, miltei poikkeuksetta yksi sana 
on noussut ensimmäiseksi tai ainakin 
ollut yksi näistä kolmesta, nimittäin 
”luotettava.”

Voice of Client -haastatteluihin
liittyy yhtenäinen mittaristo 
sekä prosessi mahdollisesti 
havaittujen kehitystarpeiden 
korjaamiseksi.

Voice of Client
Listen I Evaluate I Act
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Tapaturmataajuus (Lost Workday Injury Frequency, LWIF)

(kappaletta miljoonaa työtuntia kohden)
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Työturvallinen 
vuosi 2020

Ajantasainen tilannekuva, selkeät 
terveysturvallisuuden toimintaohjeet 
sekä työn tekemisen käytänteet 
ovat mahdollistaneet toiminnan 
jatkuvuuden olosuhteista riippumatta. 
Vaativat olosuhteet ovat osoittaneet 
työyhteisömme kyvykkyyden tuottaa 
ammattitaitoista palvelua luotettavasti 
ja turvallisesti.

DIGILOIKKA ETÄTÖIHIN
Asiakasympäristössämme tehty työ on 
toteutunut pandemiasta riippumatta 
kiitettävästi ja työntekijämme ovat 
osanneet huomioida tarvittavat 
erityistoimet arjessaan. Pandemian 
vuoksi asiakastapaamiset ja 
toimistotyö on digiloikannut 
työpaikoilta koteihin. Tottuminen 
etätyöskentelyyn ja muuttuneisiin 
kommunikointikäytänteisiin 
ovat edesauttaneet työelämän 
digitalisoitumista. Tämä muutos on 
samanaikaisesti monipuolistanut 
työskentelytapoja ja pienentänyt 
työyhteisömme vuotuista 
hiilijalanjälkeä.    

TYÖTAPATURMAT VÄHENTYNEET 
PANDEMIAN AIKANA
Vuoden 2020 työtapaturmataajuuden 
kehitys todistaa pandemiasuositusten 
ponnekkaan toistamisen vaikuttaneen 
myös työturvallisuuden huomiointiin. 
Työtehtäviä suoritettaessa 
korostunut havainnointi ja ennakointi 
on pienentänyt huomattavasti 
poissaoloon johtaneiden 

työtapaturmien lukumäärää. 
Toteutuneiden työtapaturmien 
tutkinnan liittäminen osaksi 
laadukasta asiakasyhteistyötä on 
myös edesauttanut työturvallisuuden 
positiivista kehitystä. 

Työtapaturmataajuuden 
kehitys todistaa 
pandemiasuositusten 
toistamisen vaikuttaneen myös 
työturvallisuuden huomiointiin.

Poikkeuksellinen vuosi on edellyttänyt 
meiltä kaikilta sopeutumiskykyä ja 
muutosvalmiutta. Pandemiakriisin 
aikana organisaation reagointivalmius, 
päätöksenteko- ja toimintakykyisyys 
ovat olleet erityisasemassa. 

17,8

19,7

16,1

8,7

Uhka- ja  
väkivaltatilanteet

Sairauspäivät

Vuoden 2020 uhka- ja voimankäyttötilanteiden lukumäärä on pienentynyt 
5,8 % vuodesta 2017. Kohtaamme nämä tilanteet ennakoiden ja 
mahdollisimman hyvin valmistautuneena. Säännöllisellä koulutuksella ja 
ammattitaitoisella toiminnalla uhka- ja väkivaltatilanteista aiheutuneiden 
työtapaturmien määrä on laskenut  
3,6 % samalla aikajaksolla.

Vuonna 2020 sairauspäivien määrä kasvoi hieman edellisestä
vuodesta. Määrä oli 3,27 % työpäivien kokonaismäärästä.
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Työtapaturmat ja 
sairauspäivät

Arvioimme työturvallisuutta Lost Workday Injury Frequency, LWIF -lukuarvon 
kehityksellä. Se kuvaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa 
työtuntia kohden. Vuonna 2020 Securitaksen LWIF -indeksi oli 8,7.
 
Vaihtelevissa olosuhteissa läpi vuorokauden suoritettava liikkuva työ aiheuttaa 
inhimillisiä tapaturmia. Tunnistettuja riskejä ja niiden seurauksia minimoidaan 
oppimisen, varautumisen ja yhteistyön keinoin. Ennakoiva työturvallisuus 
on ensisijaista, etenkin nopeita toimenpiteitä edellyttävissä riskipitoisissa 
tehtävissä.
 
Keskeisimpiä työturvallisuuden menestystekijöitä ovat: tavoitteiden kytkeminen 
liiketoimintaan, käytänteiden integrointi operatiivisiin prosesseihin sekä jatkuva 
määrätietoinen kehitys.
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Securitas uudistuneen 
kauppakeskus Ratinan 
turvallisuuskumppaniksi

Tampereen keskustassa 
toimiva kauppakeskus Ratina 
on valinnut Securitaksen 
turvallisuuskumppanikseen. Yhteistyö 
alkoi toukokuussa 2020.

– Turvallisuuskumppanin valintaan 
vaikutti erityisesti Securitaksen 
palvelujen monipuolisuus. 
Securitas pystyi tarjoamaan meille 
tarvitsemiamme lisäpalveluja kuten 
esim. kauppakeskusassistentin, 
info-palvelut sekä tapahtumien 
turvallisuudesta vastaavat 
ammattilaiset, Ratinan 
kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola 
kertoo valintaan vaikuttaneista syistä.

– Yhteistyömme on lähtenyt 
erinomaisesti käyntiin, hän jatkaa.

– Olemme toimittaneet 
kauppakeskukseen 
järjestyksenvalvontapalvelut, 

valvomopalvelut, infopisteen 
työntekijät ja aivan uutena 
palvelukonseptina Ratinassa aloitti 
myös kauppakeskusassistentti, kertoo 
Securitaksen Tampereen yksikön 
päällikkö Teemu Rajala.

Kauppakeskusassistentin toimenkuva 
kehitettiin Ratinan esittämään 
tarpeeseen.

– Kauppakeskusassistentti on 
linkki vuokralaisten, asiakkaiden 
ja palveluntoimittajien välissä 
vahvistaen osaltaan Securitaksen 
palvelukokonaisuutta. Hänen 
vastuullaan ovat Ratinan palveluiden 
ja tapahtumien osalta monet 
avustavat työt. Hän myös osaltaan 
varmistaa, että tapahtumat 
suunnitellaan ja toteutetaan sujuvasti 
ja kauppakeskuksen ohjeistuksen ja 
brändin mukaisesti, Rajala kuvailee 
tehtävää.

– Ensiaputaitoiset 
järjestyksenvalvojamme ovat 
kauppakeskuksen turvallisuuden 
ydin. He paitsi ennaltaehkäisevät 
häiriöiden ja vahinkojen syntymistä 
ja puuttuvat häriötilanteisiin, he ovat 
myös asiakaspalvelijoita luoden 
turvallisuuden tunnetta, neuvoen ja 
palvellen kauppakeskuksen asiakkaita. 
Järjestyksenvalvojat vastaavat 
turvallisuudesta liikekeskuksen 
auki ollessa sekä öisin, kertoo 
järjestyksenvalvonta -ja citypatrol-
palveluista vastaava Tampereen 
yksikön päällikkö Mika Nouko.

Kauppakeskuksen ”käyntikortti”  
on infopiste.

– Infopisteen työntekijämme 
ovat tarkoin valittuja, 
asiakaspalveluhenkisiä 
ensivaikutelman ammattilaisia. Heidän 
tehtäviinsä kuuluvat moninaiset 

opastus- ja neuvontatehtävät 
kauppakeskuksessa. Tarjoamme 
myös kauppakeskuksen vuokralaisille 
eli liikkeille heidän kulloiseenkin 
tarpeeseen soveltuvia ratkaisuja kuten 
24CityPatrol-palveluja, täsmentää 
Rajala.

RATINA – KAUPPA- JA 
ELÄMYSKESKUS
Paitsi kauppakeskus, Ratina on myös 
elämyskeskus. Kauppakeskuksessa 
järjestetään vuosittain paljon erilaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa 
tarvitaan järjestyksenvalvontaa.

– Securitas Eventsin kokeneet 
järjestyksenvalvojat hoitavat 
tapahtumat viranomaislupineen 
alusta loppuun ”Avaimet käteen” 
-periaatteella. Myös Ratina 
Stadionin tapahtumiin tarjoamme 
järjestyksenvalvontapalveluja, Rajala 
kertoo.

Ratinan Stadionilla (Tampereen 
Stadion) on pitkät perinteet 
urheilu- ja tapahtumakeskuksena, 
jossa on järjestetty myös monien 
maailmantähtien Suomen konsertit.

PEREHDYTYS JA  
RAPORTOINTI AVAINASEMASSA 
TURVALLISUUDEN HOIDOSSA
Kaikille kauppakeskuksen 
vuokralaisten työntekijöille sekä 
kiinteistön sidosryhmille järjestetään 
pakollinen turvallisuus- ja 
kiinteistöperehdytys.

– Perehdytyksessä käydään läpi 
turvallisuusasioita ja kiinteistön 
toimintaan liittyviä yleisiä käytännön 
toimintamalleja. Näin varmistamme, 
että kauppakeskuksen henkilökunta 
tuntee kiinteistön ja liikkuminen 
kiinteistössä on helppoa ja turvallista, 
Rajala ja Nouko selvittävät.

– Myös paloturvallisuusasiat on 
otettu huomioon, toteutamme 
alkusammutuskoulutukset 
kiinteistössä toimijoille 
hyväksikäyttäen 
palosimulaattoriautoamme, joka 
mahdollistaa tehokkaat ja realistiset 
koulutukset joustavasti paikan päällä, 
Nuoko täydentää.

Raportointijärjestelmämme 
ohjaa asiakaskohteissamme 
kaikkea tekemistä. Asiakas saa 
tapahtumaraportit haluamallaan 
tavalla: joko sähköpostikoontina 
tai raportointijärjestelmän kautta 
reaaliaikaisena.

– Raportoinnin avulla käymme 
asiakkaan kanssa yhdessä läpi 
kehityskohteita ja sovimme 
toimenpiteistä, Rajala kertoo.

– Raportointi on selkeyttänyt 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta 
asiakkaiden kanssa merkittävästi.
Ahola on samoilla linjoilla.

– Toivomme, että hyvä yhteistyömme 
jatkuu ja voimme jatkossakin kehittää 
toimintoja aktiivisesti yhdessä.

Securitaksen Elisa Tarkiainen 
työskentelee kauppakeskus Ratinan 
kauppakeskusassistenttina.
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Käsittelyviive 
Hälytyksen vastaanotosta  
käsittelyn aloitukseen

1 min 05 s

Käsiteltyjen hälytysten kokonaismäärä 2020 oli 

1 472 984 kpl

Ajettuja

235 296 kpl

Tehtävät, joissa hyödynnetty kuvayhteyttä

157 533 kpl

Välitysviive  
Käsittelyn aloituksesta  
hälytystehtävän vastaanottavan 
yksikön kuittaukseen

1 min 32 s

Ajoviive 
Hälytystehtävän kuittauksesta  
kohteelle saapumiseen

12 min 17 s

Puhelumäärät 

944 811 kpl

 Viive (Vastausviive per sekuntia)
 Määrä (Vastatut per päivä)
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Hälytyskeskus on 
yrityksen hermokeskus

Hälytyskeskus hoitaa yritys- 
ja kotiasiakkaiden valvontaa 
valtakunnallisesti. Nykyteknologian 
avulla Securitaksella on käytössään 
järjestelmiä ja laitteita, jotka 
tukevat ja lisäävät vartioinnin 
tehokkuutta. Kamerajärjestelmien 
avulla hälytyskeskus pystyy 
vastaanottamaan reaaliaikaista 
tilannekuvaa asiakaskohteista. Toni 
Hirvikoski toimii Hälytyskeskuksessa 
päiväesimiehenä.

– Normaali työpäivä lähtee 
liikkeelle edellisen yön tapahtumien 
kertaamisella yövuoron esimiehen 
kanssa.  Asiakkaat sekä Securitaksen 
vartio-osastot valtakunnallisesti 
lähettävät työpyyntöjä ja 
ennakkoilmoituksia sähköpostitse. 
Rakennamme ja päivitämme 
olemassa olevia sekä uusia 
ohjeistuksia asiakkaidemme toiveiden 
mukaisesti. Järjestelmien ja laitteiden 
ylläpito sekä henkilöstön tukeminen 
on olennainen osa työvuoroa, 
Hirvikoski kertoo työpäivän kulusta. 

KÄSITELTYJÄ HÄLYTYKSIÄ VUONNA 
2020 LÄHES 1,5 MILJOONAA
Tyypillisten murto-, palo-, kylmälaite- 
ja kiinteistöteknistenjärjestelmien 
lisäksi valvontaa voidaan kohdistaa 
lukuisiin muihin eri asioihin. 
Vartijakutsupainikkeilla henkilökunta 
voi hälyttää pikaisesti apua ja tämän 
tukena voidaan käyttää puheyhteyttä, 
paikannuspalveluita sekä 
kuulutusjärjestelmiä. Hälytyskeskus 
pystyy valvomaan esimerkiksi, että 
yksin työtä tekevällä henkilöllä on 
kaikki hyvin tai että henkilökunta 
on saapunut varmasti paikalle, kun 
myymälän tulisi olla auki. 

– Otamme vastaan vuosittain arviolta 
500 000 puhelua ja käsiteltyjen 
hälytysten määrä oli vuonna 2020 
lähes 1,5 miljoonaa, Hirvikoski avaa 
lukuja.
  
Hälytyskeskuksen toimintaketju 
on automatisoitu niin, että 
tieto hälytyksestä saadaan 

mahdollisimman pikaisesti 
eteenpäin. Jos hälytystehtävän 
hoitaminen edellyttää vartijan 
paikalle lähettämistä, saadaan 
tehtävä välittymään sähköisesti 
suoraan partion kämmenlaitteeseen. 
Hälytyskeskus valvoo, että tehtävät 
otetaan vastaan, hoidetaan ajallaan 
sekä raportoidaan perusteellisesti 
asiakkaalle. Jos tapahtumaketjun 
aikana tapahtuu muutoksia 
laitteiston tilassa tai uusia havaintoja 
kameravalvonnassa, voidaan näistä 
lähettää tieto partiolle reaaliajassa, 
jolloin vartijalla on kaikki mahdollinen 
informaatio tehtävän suorittamiseksi. 

ESIMIES JOHTAA ESIMERKILLÄÄN
Esimiehenä Hirvikoski haluaa olla yksi 
porukasta.

– Ryhmätyön merkitys korostuu 
kaikessa. Päivystäjien välisen 
keskinäisen kommunikoinnin tulee 
olla mutkatonta. On esimiehenä 
osattava asettua työntekijän asemaan. 
Sama pätee asiakkaisiin. Hyvä 
asiakaspalvelija osaa kuunnella ja 
asettua asiakkaan asemaan, jotta 
päästään haluttuun lopputulokseen, 
Hirvikoski sanoo. 

Myös huumorille on sijansa 
kuormittavassa työssä.

– Välillä läppä lentää, kun on pitkä 
työpäivä takana, mutta työyhteisön 

hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että 
ilmapiiri on rento, hän toteaa.
– Hyvät asiakaspalvelutaidot, 
sujuva kommunikointi ja 
paineensietokyky ovat tärkeitä 
ominaisuuksia päivystäjälle. Myös 
ongelmanratkaisukyky ja tilannekuvan 
hahmottaminen korostuvat, kun on 
tehtävä päätöksiä nopeasti, Hirvikoski 
luettelee.  

KORONA LISÄNNYT TÖITÄ 
HÄLYTYSKESKUKSESSA
Useissa paikoissa korona on 
hiljentänyt työtahtia tai työt ovat 
loppuneet kokonaan, mutta 
hälytyskeskuksessa vaikutus on ollut 
päinvastainen. Kun monet yritykset 
ja julkiset paikat ovat koronan vuoksi 
joko kiinni tai henkilökunta etätöissä, 
on tyhjien kiinteistöjen valvonnan 
tarve lisääntynyt.

Päivystäjät on jaettu kahteen eri 
tilaan, jotta toimintojen jatkuminen 
saataisiin turvattua, vaikka toinen puoli 
porukasta sairastuisi tai altistuisi.

– Jakaantuminen kahteen eri tilaan 
vaikuttaa aina yhteishenkeen 
ja Teamsia käytetään runsaasti 
yhteydenpitovälineenä. Mutta onneksi 
tämä on tilapäinen olotila ja jossain 
vaiheessa päästään taas kaikki saman 
katon alle, Hirvikoski lopuksi toteaa.

Toni Hirvikoski
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Securitas on johtava kansainvälinen turvallisuus-
palveluyritys, joka keskittyy asiakaslähtöisiin 
turvallisuusratkaisuihin. Tärkein kilpailuetumme, 
sekä liiketoimintamme kulmakivi, on turvallisuus- 
alan asiantuntijuus. Laaja palveluvalikoimamme 
vartioinnista tekniikkaan ja koulutuspalveluista 
konsultointiin mahdollistaa jokaiselle asiakkaalle 
yksilöllisen ja tehokkaan turvallisuuden 
kokonaisratkaisun rakentamisen.
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