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Avarn Security Oy:n Vuoden työntekijä 2020

Sami Kortelainen, 45 v - Lahti

Sami Kortelainen on toiminut yrityksen palveluksessa Lahden yksikössä 
vuodesta 1998. Hän toimii nuoremmille turvallisuusalan kollegoilleen 
hienona esimerkkinä ja on erittäin pidetty kollega sekä arvostettu 
esimies nykyisessä tehtävässään vuoroesimiehenä. Sami toimii aina 
oikeudenmukaisesti, inhimillisesti sekä yrityksen arvoja kunnioittaen. 
Sami on pitkän linjan turvallisuusalan todellinen ammattilainen ja on 
aina ahkera ja lojaali, niin yritystä kuin työntekijöitä kohtaan.



KMV-Turvapalvelu Oy:n työntekijä 2020

Tiia Saarinen, 26 v – Mänttä-Vilppula

Tiia Saarinen, vartija/HR-assistentti

Tiia on hoitanut erinomaisesti työvuorojen suunnittelun poikkeusolosuhteen aikana. Paikannut varsinkin 
lomakauden aikana omalla työpanoksellaan puuttuvia resursseja. Muiden tehtäviensä ohella myös 
avustanut toimistotehtävien hoidossa ja toiminut erinomaisena asiakaspalvelijana. Erittäin 
monitaitoinen henkilö, joka uskaltaa ja tarttuu asiaan kuin asiaan.

Palkittavia henkilöitä olisi useita, mutta läheltä seuranneena koen tämän valinnan tässä tilanteessa 
perustelluksi.

 



KV Turva Oy:n Vuoden työntekijä 2020

Vuoroesimies Valtteri Alatalo, 

Valtteri aloitti työskentelyn KV Turvalla vuonna 2018 turvamyyjänä Uudellamaalla ja eteni 
nopeasti kohde-esimieheksi ja sitä kautta vuoroesimieheksi. Hän on ottanut 
eteen tulleet haasteet vastaan ennakkoluulottomasti ja hoitanut annetut tehtävänannot 
aina huolellisesti.

Hänen osallistuessa esimiestehtävien ohella asiakaskohteissa oleviin työvuoroihin, on hän 
toiminut aina ammattimaisesti, jämäkästi ja tunnollisesti. Valtterin tekemien 
työvuorojen työnjäljestä näkyy hänen ammattiylpeytensä tekemäänsä työtä kohtaan.

Vuonna 2020 Valtteri on huolehtinut työskentelyalueensa työntekijöiden toiminnasta 
poikkeusaikana ja varmistanut heidän toimintaansa ohjaamalla, tukemalla sekä omalla 
esimerkillään toimiessaan kenttätehtävissä. Koronarajoituksien tiukentuessa pitkin syksyä ja 
vaatien palveluntoimittajilta nopeita toimenpiteitä vaikeissa olosuhteissa, on Valtteri oma-
aloitteisesti ja työaikojensa yli joustaen varmistanut työntekijöidensä henkilökohtaisen 
suojautumisen heidän työssään. 



Loomis Suomi Oy:n Vuoden työntekijä 2020

Mika Vaittinen, 49 v - Rovaniemi 
Mika Vaittinen on toiminut kymmenen vuotta palveluesimiehenä Loomis Suomi Oy:n Rovaniemen 
toimipaikalla vastaten palvelutuotannon toimeenpanosta, resursoinnista ja laadusta koko Lapin 
alueella. Ennen Loomiksella aloittamistaan hän oli toiminut vartiointialalla jo lähes 20 vuotta 
toimien mm. Securitaksella ylivartijana, kohde-esimiehenä ja arvokuljetustehtävissä. 

Mika on jämäkkä, tasapuolisesti esimiehenä henkilöstöä kohteleva ja ammattitaitoinen 
arvokuljetusalan sekä turvallisuusalan konkari, joka on työllään ja asenteellaan saavuttanut niin 
asiakkaiden, esimiesten kuin alaistenkin luottamuksen. 

Yhdessä kaikkien Rovaniemen toimipaikan työntekijöiden kanssa on Lapin arvokuljetuspalvelut 
tuotettu vuodesta toiseen laadukkaasti pitkiä, joskus jopa yli 12 tuntiakin kestäviä, palvelureittejä 
pimeässä ja vaikeissa keliolosuhteissa suorittaen. Eipä ole siellä tavatonta, että jonkin paikkakunnan 
ainutta rahaa jakavaa automaattia lähdetään korjaamaan suuntaansa viisi tuntia ajaen. 

Oman haasteensa vuoteen 2020 on tuonut covid-19 pandemian käänteet niin asiakkaiden kuin 
henkilöstönkin kanssa toimittaessa. Lapissa pandemian ensi havainnot lähes vuosi sitten Suomessa 
tehtiin ja nyt on menossa huoli Pohjoisen elinkeinojen selviytymisestä tässä maailman laajuisessa 
kurimuksessa. 



Securitas Oy:n Vuoden työntekijä 2020

Tiina Kytömaa toimii järjestyksenvalvojana Varissuon liikekeskuksessa Turussa ja on ollut yrityksen palveluksessa 
kymmenen vuotta. 

Liikekeskus työympäristönä on hyvin monikulttuurinen ja kohde tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja eri 
viranomaisten kanssa. Kytömaa on saavuttanut monipuolisella osaamisellaan ja rakentavalla persoonallaan eri 
sidosryhmien luottamuksen. 

Hän toimii myös Mentor-tehtävässä tarjoten tarvittaessa lisäperehdytystä ja tukea vartijan tehtävässä vasta 
aloittaneille. Kytömaa elvytti vuonna 2019 sairauskohtauksen saaneen henkilön pelastaen tämän hengen.

Tiina Kytömaa, Loimaa



Stanley Security Oy:n Vuoden työntekijä 2020

Joni Kostamo, 37 v – Järvenpää

Joni Kostamo on osallistunut 2019-2020 vuodenvaihteessa Turvapalvelukeskuksen 
tilojen työpisteiden ja toiminnan kehittämiseen. Joni oli oma-aloitteisesti mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa muutosta. Lisäksi Joni on aktiivisesti ollut mukana 
testaamassa valvontatyökalujen kehityshankkeissa. Nämä kaikki ovat hoituneet hyvin 
oman työn päivystystyön ohessa.



Vartioimisliike P Heinonen Oy:n Vuoden 
työntekijä 2020

Janne Laine, 45 v - Hanko

Työskennellyt yrityksessä vuodesta 2012 alkaen. Janne työskenteli aluksi vain keikkamiehenä oman työnsä 
ohessa, mutta nyt jo yli 8 vuoden ajan ollut vakituisena työntekijänä. Janne toimii yrityksessä piirivartijana ja 
työn ohessa myös luottamusmiehenä. Janne on luotettava vartija, joka on usein saanut kiitosta myös 
asiakkailta jämäkästä otteesta ja tilanteiden hallinnasta. Janne hoitaa tehtävät rautaisella ammattitaidolla ja 
ongelmanratkaisukyky on omaa luokkaansa. Janne hoitaa myös isoimman osan yrityksen uusien 
piirivartijoiden koulutuksesta, sillä hänellä on viimeisin ja tarkin tieto kentällä tapahtuvista asioista. 



Verifi Oy:n Vuoden työntekijä 2020
Joel Salonen, Mustasaari
Hälytyskeskuksen vuoroesimies Joel Salonen, 29-vuotta, on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2014 saakka ja 
on edennyt vartijan ja hälytyskeskuspäivystäjän tehtävistä hälytyskeskuksen vuoroesimieheksi, jossa hän toimii 
edelleen. 

Joelin kasvutarina on esimerkillinen ja hän on nopeasti, mutta varmasti kasvanut nykyiseen rooliinsa. Hän on 
vaikuttanut yrityksen ja palveluiden kehitystyössä
ansiokkaasti rohkeasti tarttuen uusiin ja tuntemattomiinkin haasteisiin ja työtehtäviin hoitaen ne aina 
mallikkaasti.

Joel on erittäin pidetty työtoveri ja on aina valmis auttamaan ja tukemaan kollegoitaan heistä huolta pitäen. Hän kehittää aktiivisesti 
itseään ja siten myös työyhteisön toimintaa ja hyvinvointia.

Joelin asiakaspalvelutaidot ja työ asiakkaiden hyväksi antaa asiakkaalle lisäarvoa ja hän onkin saanut paljon hyvää palautetta 
asiakkailta. Hänen osaamisalueensa on laaja ja hän on valmis aina ottamaan tarkemmin selvää asioista, joita ei tiedä.

Vuoden 2020 COVID19-pandemian aikana Joelin rooli esimiehenä kasvoi merkittävästi. Työntekijöiden huoli koronasta ja tulevasta, 
yrityksen palveluiden jatkaminen työturvallisesti korona huomioon ottaen ja korona-tilanteen etenemisen mukaan lukuisten vaihtuvien 
ohjeistusten ylläpitäminen ja käytäntöön ottaminen on sujunut Joelilta mutkattomasti.



Verisure Oy:n Vuoden työntekijä 2020

Mikael Sorsa, teamleader, 
Jyväskylä

Mikael on osoittanut olevansa esimerkillinen tiiminvetäjä, sekä toistuvasti saavuttanut annetut tavoitteet, sekä 
enemmänkin.

Hän on osoittanut olevansa valmis auttamaan ja tukemaan myös muitakin tiimejä/osastoja aina tarvittaessa.

Kuluneen vuoden haasteellisina aikoina Mikael on osoittanut olevansa valmis joustamaan, sekä ollut valmis 
tekemään enemmän kuin häneltä on odotettu.
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