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Henkilöstöraportti 2009

Arvoisa lukija
Vuoden 2009 henkilöstöraportissa kerromme henkilöstötunnuslukujen lisäksi Securitas Hen-
kilöstökyselyn 2009 tuloksia. Kyselyn tarkoituksena on kehittää yhtiöstämme entistä parempi 
työpaikka. Kyselyn pääkohdiksi on valittu henkilöstön kannalta keskeiset tekijät – johtaminen, 
henkilöstön asema ja oma työpaikka. Johtamista ja henkilöstön asemaa koskevat kehitystoi-
menpiteet kohdistuvat erityisesti esimiestoimintaan ja yrityksemme palvelutuotannon proses-
seihin. Jalkautettaessa kehitystoimenpiteitä oman työpaikan osalta asiakkaiden tuki työllemme 
on keskeinen, koska työskentely tapahtuu valtaosiltaan asiakkaiden osoittamissa työtiloissa. 
Kiitän jo etukäteen asiakkaiden osoittamista kehityspanostuksista ja sitoutumisesta jatkuvaan 
parantamiseen.

Henkilöstöraportista nousee erityisesti esiin henkilöstön kokonaismäärän supistuminen 10 
prosentilla, joka selittyy lentoliikenteen turvatehtävien supistumisella. Lisäksi erityisen huoles-
tuneena on todettava uhka- ja voimankäyttötilanteiden lisääntyminen, joka on nähtävissä pi-
dempiaikaisena trendinä turva-alan tehtävissä. Tätä selittää vain osaksi tehtyjen työtuntien su-
pistuminen. Positiivista on puolestaan tapaturmataajuuden lasku 4 prosentilla.

Vuotta 2009 siivittivät koko toimialaa koskevat ja edelleen jatkuvat keskustelut työehtojen tul-
kinnasta. Olemme yhtiöinä seuranneet tätä keskustelua pääosin sivusta. Turva-alaan keskitty-
minen ja erikoistuminen ovat Securitaksen strategisia valintoja. Työehtojen tulee olla kilpailu-
kykyiset sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta. Kuitenkin kilpailukykyä arvioitaessa 
on tärkeä nostaa tarkasteluun myös kehityspanostuksiin ja jatkuvaan parantamiseen liittyvät 
laadulliset tekijät.

Vaikka henkilöstöraportissa kuvataan mennyttä aikaa ja tulevaisuuden rakentaminen on paljon 
oleellisempaa, voimme käyttää historiamme tulevaisuuden rakennusaineena. Securitas–yh-
tiöt täytti 2009 50 vuotta, jona aikana olemme muuttuneet valtavasti. Uskomme vahvasti, että 
muutos tulee jatkumaan entistä kiivaampana muuttuvien ja yhä haasteellisempien asiakastar-
peiden tyydyttämiseksi – hyödyn ja arvon tuottamiseksi. Myös yksityiset kuluttajat nähdään 
entistä keskeisempänä asiakassegmenttinä, jonka osoituksena avattiin turvallisuuden verkko-
kauppa www.securitasshop.fi .

Mahdolliset kommentit ja kysymykset pyydetään osoittamaan henkilöstöpäällikkö Vesa Perki-
ölle sähköpostilla osoitteeseen vesa.perkio@securitas.fi . Raportti on luettavissa ja tulostetta-
vissa sähköisessä muodossa kotisivuillamme www.securitas.fi .

Ystävällisin terveisin

Jarmo Mikkonen
Toimitusjohtaja
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Securitas Henkilöstökyselyn tulokset
Kaikissa divisioonissa saadut vastaukset olivat hyvin samansuuntaiset. Po-
sitiivisten vastausten prosenttiosuus oli Turvallisuuspalveluissa 63,3 %, Mo-
bilessa 62,9 % ja Alertissa 72,5 %. Henkilöstömme mielestä Securitaksessa 
on paljon vahvuuksia, mutta parantamisenkin varaa vielä on. 

Vahvuuksia kaikissa divisioonissa ovat:
 ·  Päätöksenteko 
  (kysymys: Pystyn tarvittaessa tekemään omia päätöksiä)
 · Koulutus ja pätevyys 
  (kysymykset: Olen pätevä ja kyvykäs vastaamaan työn vaatimuksiin/ 
  Olen saanut oikeanlaisen koulutuksen), 
 ·  Työympäristö, työmatkat ja tauot 
  (kysymykset: Turvallinen työympäristö/Jos kohtaan vakavia puutteita  
  työturvallisuudessa tiedän mihin olla yhteydessä saadakseni apua/
  Minun on helppo päästä työpaikalleni)

Kehittämistä vaativia alueita ovat: 
 ·  Securitaksen antama huomio ja kunnioitus 
  (kysymykset: Securitas huomioi onnistumiseni/Tunnen Securitaksen  
  arvostavan ja kunnioittavan työtäni) 
 ·  Organisaatio 
  (kysymys: Organisaatiorakenteemme tehostaa työskentelyäni)
 ·  Tavoitteet 
  (kysymykset: Työpaikallani on selkeät tavoitteet joihin pyrimme/
  Seuraamme tavoitteiden saavuttamista yksikössäni ja työpaikallani) 

Tähän henkilöstöraporttiin on koottu muutamia henkilöstökyselyn tutkimus-
tuloksia.

Securitas Henkilöstökysely kehittämisen apuvälineenä
Haluamme kehittää Securitaksesta entistäkin paremman työpaikan. Sitoutu-
nut ja innostunut henkilöstö pysyy palveluksessa pidempään ja edesauttaa 
asiakkaiden tarpeisiin vastaavassa tuotekehityksessä. Siksi meidän pitää jat-
kuvasti ja yhä paremmin tuntea henkilöstöämme. Tämä auttaa meitä kehit-
tämään työolosuhteita sekä henkilöstöä ja parantamaan näin henkilöstömme 
pysyvyyttä.

Haluamme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa, joten kehitimme Securitas Hen-
kilöstökyselyn saadaksemme kuvan tämän hetkisestä tilanteesta. Tavoittee-
na on myös ymmärtää paremmin miten kehitämme asiakkaidemme tarpeisiin 
vastaavia palveluita ja parannamme kannattavuutta.

Toteutimme henkilöstökyselyn loka-marraskuussa 2009 nettikyselynä yh-
teistyössä Research Internationalin kanssa. Kyselyyn kutsuttiin Securitas-yh-
tiöiden (pl. Aviation) palveluksessa vähintään 3 kuukautta olleet työntekijät. 
Securitas Henkilöstökysely toteutetaan kaikille Euroopan noin 110 000 työn-
tekijällemme.

Henkilöstö osallistui erittäin aktiivisesti kyselyyn: yhteensä 71 % henkilöstös-
tämme vastasi kyselyyn. Palkitsimme 100 % vastausprosenttiin yltäneet 12 
yksikköä rahapalkinnoilla, jotka käytetään henkilöstön työhyvinvoinnin kehittä-
miseen.

Henkilöstökyselyssä kysyttiin kolmea pääaluetta – johtaminen, henkilöstön 
asema ja oma työpaikka – koskevia kysymyksiä. Kysely sisälsi kysymyksiä 
mm. työolosuhteista, organisaatiosta, koulutuksesta, viestinnästä, johtamises-
ta sekä myös arvoista, sitoutumisesta ja motivaatiosta.
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Jatkotoimenpiteet
Johtoryhmät ovat divisioonatasolla käyneet läpi henkilöstöltään tulleen palaut-
teen, tunnistaneet palautteesta vahvuudet ja kehittämisalueet sekä päätyneet 
etsimään keinoja, joiden avulla:

 • Selvennämme tavoitteita (mitä teemme ja miksi, mitä se merkitsee  
  minulle), joka on myös keino perustella organisaation rakennetta
 • Lisäämme Securitaksen antamaa huomiota ja kunnioitusta (miten  
  huomioimme onnistumiset työssä sekä arvostamme ja kunnioitam- 
  me henkilöstöä) 
 • Kehitämme esimiestaitojamme (miten kuuntelemme paremmin ja  
  millä tavalla annamme palautetta ja miten rekrytoimme sopivia  
  esimiehiä)

Lisäksi jokainen yksikkö valitsee omien tulostensa perusteella kehittämisalu-
eet ja tekee toimintasuunnitelman, jonka toteutumista seurataan Securitas-
konsernin tasolla. Tavoitteenamme on kehittää sekä omaa toimintaamme että 
palvelua asiakkaillemme. Asiakaspalvelutehtävissä olevat työntekijämme koh-
taavat asiakaspalvelun mukanaan tuomat haasteet. Muun organisaatiomme 
tehtävänä on tarjota keinot, välineet ja resurssit eli mahdollisuudet onnistua 
palvelutyössä. Lisäksi tehtävänä on asettaa tavoitteet sekä antaa palautetta 
onnistumisesta. 

Olemme nyt vaiheessa, jossa ymmärrämme paremmin henkilöstön sitoutu-
mista ja tyytyväisyyttä niin Securitakseen, kollegoihin kuin asiakkaisiimme.  
Ja millä tavalla nämä vaikuttavat suorituskykyymme palvella asiakkaitamme 
heidän odottamalla tavalla.

Haluamme kehittää Securitaksesta entistäkin paremman työpaikan – paran-
namme kehittämistä vaativia alueita ja pidämme kiinni vahvuuksistamme!
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Henkilöstö divisioonittain
Divisioonat ovat Securitaksen operatiivisia 
liiketoiminta-alueita, jotka vastaavat oman 
liiketoimintansa kehittämisestä. Divisioonien 
yhteisissä tukitoiminnoissa työskenteli 47 
henkilöä.

Turvallisuuspalvelut 2003 67, 8 % 
Mobile 700 23,7 %
Aviation 132 4,5 %
Alert  73 2,5 %

Henkilöstökyselyn tuloksia
Kokonaisvastausprosentti oli  71 %. 
Vastausprosentit divisioonittain (pl. Aviation):
Turvallisuuspalvelut  66,6 %.
Mobile  82,2 %
Alert   81,9 % 

Henkilöstön rakenne
Esimies- ja hallintotehtävissä toimivan hen-
kilöstön määrä kasvoi 9 % edelliseen vuo-
teen verrattuna. Asiakaspalveluhenkilöstön 
määrä oli 2737 henkilöä eli 93 % koko hen-
kilöstöstä.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Esimiestehtävissä toimivat saivat palautet-
ta henkilöstöltään. Positiivista palautetta 
annettiin esimiesten käytännön taidoista eli 
esimiehet ymmärtävät käytännön työtä hy-
vin ja auttavat ongelmien ratkaisemisessa. 
Esimiesten koettiin edustavan Securitaksen 
arvoja ja kohtelevan henkilöstöä reilusti. Pa-
rantamisen varaa todettiin olevan esimies-
ten viestintätaidoissa ja päätösten toteutu-
misen säännöllisessä seurannassa.  

Alert
Aviation
Mobile
Service

Esimiehet & hallinto
Palvelutehtävät

Henkilöstön määrä
Henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 
2955 henkilöä. Henkilöstön määrää pienen-
si mm. Aviationin henkilöstön määrän vähe-
neminen. 
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Sukupuolijakauma
Naisten määrä henkilöstöstä oli 667 eli 
23 % ja miesten määrä 2289 eli 77 %. 
Miesten määrän kasvu oli edelleen suurem-
pi kuin naisten.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Naiset osallistuivat miehiä aktiivisemmin ky-
selyyn. Naiset vastasivat miehiin verrattuna 
hieman kriittisemmin kysyttyihin asioihin. 

Ikäjakauma
Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 
2008 lopussa 32,5 vuotta. Henki-
löstön määrän lisäys kohdistui ikä-
luokkiin 50 - 59 ja yli 60 vuotta.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Kaikkein tyytyväisimpiä (eniten 
positiivisia vastauksia) olivat yli 
35-vuotiaat työntekijät. 

Työsuhteen laatu
Kokoaikaisen henkilöstön määrä nousi edel-
lisestä vuodesta ollen vuonna 2009 51,8 %. 
Osa-aikaisten määrä oli 48,2 % henkilöstöstä.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Osa-aikaisesti työskentelevän henkilöstön ja 
kokoaikaisesti työskentelevän henkilöstön välil-
lä ei ollut suuria eroja positiivisten vastausmää-
rien osalta. Keskimääräistä tyytyväisempää oli 
41 – 60 % työaikaa tekevä henkilöstö.

Työsuhteen kesto
Työsuhteiden kesto pidentyi edelliseen vuo-
teen verrattuna. Henkilöstön työsuhteet ovat 
kestäneet keskimäärin 7,0 vuotta. Kokoaikai-
sen palveluhenkilöstön työsuhteet ovat kestol-
taan keskimäärin 10,6 vuotta ja osa-aikaisen 
palveluhenkilöstön työsuhteen kesto keski-
määrin 3,1 vuotta. Toimihenkilöiden työsuh-
teet ovat kestäneet keskimäärin 13,2 vuotta.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Henkilöstöä eniten työssä motivoivia te-
kijöitä olivat turvallinen ja vakaa työsuh-
de, hyvä yhteishenki, työn kiinnostavuus 
ja haastavuus sekä joustavat työvuorot. 
Kyselyn mukaan yli 67 % henkilöstöstä 
aikoo jatkaa Securitaksen palveluksessa 
yli 3 vuotta.

Naisia
Miehiä

19 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta
40 - 49 vuotta
50 - 59 vuotta
60 - vuotta

Osa-aikaiset
Kokoaikaiset

2005
2006
2007
2008
2009
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Ammattitutkinnot
Suoritettuja tutkintoja oli vuoden 
2009 lopussa 650 kappaletta. Mi-
tattujen tutkintojen (turvallisuusalan 
perustutkinto, vartijan ammattitut-
kinto, virastomestarin ammattitutkin-
to, myynnin ammattitutkinto, turvalli-
suusvalvojan erikoisammattitutkinto, 
tekniikan erikoisammattitutkinto ja 
johtamisen erikoisammattitutkinto) 
lisäksi henkilöstö voi opiskella työ-
tehtäviinsä sopivia muiden alojen 
tutkintoja esim. liiketalouden perus-
tutkintoa.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Securitaksen koulutusjärjestelmä sai 
hyvää palautetta; lähes koko henki-
löstö koki saaneensa oikeanlaisen 
koulutuksen. Lisäksi henkilöstö kokee 
itsensä päteväksi ja kyvykkääksi vas-
taamaan työn vaatimuksiin.

Palveluhenkilöstön ansiotason 
muutos
Palveluhenkilöstön keskituntiansiot nousivat 
4,5 %. Naisten ja miesten palkkaus on tasa-
arvoista.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Kysyttäessä palveluhenkilöstön palkanmak-
sun oikeellisuudesta 71 % vastasi myöntei-
sesti ja ajallaan tulosta lähes 100 % vastasi 
myönteisesti.

Työtapaturmataajuus (LWIF)
Tavoitteidemme mukaisesti työtapaturma-
taajuus laski edelleen. Poissaoloon johtanei-
ta työtapaturmia sattui 16,2 kpl miljoonaa 
työtuntia kohti.

Henkilöstökyselyn tuloksia
Kohdatessaan vakavia puutteita työympäris-
tön turvallisuudesta palveluhenkilöstöstä 
80 % tiesi mihin on yhteydessä asian korjaa-
miseksi. Fyysisen työympäristön heistä koki 
66 % hyväksi.

Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

LWIF (Lost Workday Injury Frequency)

Turvallisuusalan perustutkinto
VAT – Vartijan ammattitutkinto
VM – Virastomestarin ammattitutkinto
TVEAT – Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
TEAT – Tekniikan erikoisammattitutkinto
MYAT – Myynnin ammattitutkinto
JET – Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yhteensä
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Voimankäyttötilanteet
Uhkatilanteiden seurauksena henki-
löstö joutuu tehtäviään suorittaes-
saan yhä useammin voimankäyttöti-
lanteisiin. Loukkaantumisia pyritään 
estämään muun muassa henkilös-
tön säännöllisillä voimankäyttökou-
lutuksilla. Työtunteihin suhteutettu-
na voimankäyttötilanteet lisääntyivät 
vuoden aikana 37 %. Vuonna 2009 
voimankäyttötilanteita oli 272 kpl/mil-
joona työtuntia. Henkilöstön louk-
kaantumiset lisääntyivät vastaavasti 
mitattuna 26 % edellisestä vuodesta.

Uhkatilanteet
Palveluhenkilöstön kohtaamat uhka-
tilanteet lisääntyivät vuoden aikana 
noin 27 %. Uhkatilanteita oli 311 kpl 
miljoonaa työtuntia kohti. Tilanteet, 
joissa työntekijän päälle on käyty, 
lisääntyivät vastaavasti mitattuna 
44 %. 

Henkilöstökyselyn tuloksia
Palveluhenkilöstöstä noin 69 % piti 
omaa työympäristöään turvallisena.

Uhkatilanteet
Lyöminen/Päällekarkaus
Uhkaajalla jokin ase

Työntekijän voimankäyttö
Työntekijälle vammoja



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

Securitas Oy
PL 93
00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Elimäenkatu 30
Puh. vaihde 020 4911
info@securitas.fi
securitas.fi
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