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Henkilöstö 
 
Arkeassa oli vuonna 2015 reilut 1060 työntekijää. Henkilömäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 

hivenen, mikä on harvinaista vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja 
eri toimialoilla suoritti reilut parikymmentä korkeakouluopiskelijaa tai ammattiin opiskelevaa nuorta. 
Arkean ammattilaiset toimivat tuomareina kolmessa eri lajissa Turussa pidetyissä 
valtakunnallisissa Taitaja2015 -ammattitaidon SM-kilpailuissa. Yhtiö oli vuonna 2015 mukana 
Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja työllisti kaikilla toimialoillaan yhteensä 60 kesätyöntekijää.  
 
Henkilöstön ammatilliseen koulutukseen panostettiin ja useat arkealaiset hankkivat myös oman alansa 
ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Osoituksena ammattitaidosta kaksi arkealaista pääsi finaaliin hotelli-, 
ravintola- ja cateringalan osaajille tarkoitettuun PRO-gaalaan, jossa Arkean kokki Kari Kaivola palkittiin 
arvostetulla PRO-palkinnolla.  
 

Arkean tytäryhtiön PASSAA palvelut Oy:n varsinainen toiminta käynnistyi kesällä 2015. Tavoitteena on 
tukea henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista koko työuran ajan henkilökohtaisista tarpeista 
lähtien. Lisäksi PASSAA palvelut Oy tekee tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin 
työllisyyspalvelukeskuksen ja hyvinvointitoimialan kanssa järjestämällä työkokeiluja, tukemalla 
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja järjestämällä tuettua työtoimintaa.  
 

Työturvallisuus 
 
Työturvallisuuteen on viime vuosina panostettu systemaattisesti monin eri tavoin. Työtapaturmat 
vähenivät vuoden 2014 tasosta. Myös tapaturmataajuus pieneni. Lähes jokainen arkealainen teki viime 
vuoden aikana työturvallisuushavainnon, joista saatiin paljon hyviä kehittämisideoita työturvallisuuden 
parantamiseksi yhteisillä työpaikoilla. Yhteistyötä asiakaskohteiden työsuojeluhenkilöstön kanssa 
tiivistettiin ja tavoitteena on edelleen kehittää sitä. 
 
Laatu 
 
Ulkopuolinen auditoija arvioi ja tarkasti Green Card ja Clean Card -sertifikaattien voimassaolon 
kahdesti vuoden 2015 aikana. Auditoinneissa arvioitiin Arkean toimintaa ja toimialojen 
laaduntuottokykyä alan palveluiden ostajista ja asiakkaista muodostettujen asiakasfoorumien 
asettamien kriteerien mukaan. Arviointi kohdistui myös yrityksen toimintatapoihin, toiminnan ja tulosten 
kehittymiseen sekä yrityksessä asetettujen tavoitteiden ja kehityshankkeiden toteutumisen arviointiin.   
 
Ympäristö 
 
Vuoden 2015 suurimmat tavoitteet ympäristöasioiden osalta olivat Arkean oman ympäristöjärjestelmän 
luominen ja jalkauttaminen osaksi arjen toimintaa sekä ISO 14001 -ympäristösertifikaatin saaminen. 
Ulkopuolinen arvioija auditoi ympäristöjärjestelmän ja toiminnan toukokuussa 2015 ja  
ISO 14001 –sertifikaatti myönnettiin syyskuussa 2015. 
 
Arkean ruoka-, siivous- kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalveluille asetettiin konkreettiset ja 
määrätietoiset ympäristötavoitteet. Tavoitteet koskevat jokaista arkealaista. Yhtiö on alueellisesti iso 
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toimija, joten pienilläkin arjen teoilla on näkyviä vaikutuksia. Esimerkiksi ruokapalvelussa panostettiin 
ruokahävikin pienentämiseen ja siivouspalveluissa muovijätteen määrän ympäristömerkittyjen 
tuotteiden käytön lisäämiseen. 
 

Muita merkittäviä vastuullisia tekoja vuoden 2015 aikana  
 
Vanhoja käytöstä poistettuja astioita ja välineitä myytiin henkilöstölle Arkea Outletissa kahtena 
ajankohtana. Saadut varat luovutettiin hyväntekeväisyyteen. Keväällä tuotto lahjoitettiin Pidä Saaristo 
Siistinä ry:lle ja syksyllä ostettiin heijastimet turkulaisille ekaluokkalaisille. Joulukortteihin varattu 
rahasumma lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen, vuonna 2015 kohderyhmäksi valittiin henkilöstön 
lähettämien ideoiden pohjalta Turun Ensi- ja turvakoti ry:lle. Lisäksi arkealaiset osallistuivat aktiivisesti 
Joulupuu-keräykseen, jossa kerättiin joululahjoja vähävaraisille lapsiperheille.  
   
Joulukuussa 2015 tarjoiltiin kouluissa, päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ensimmäisen kerran 
lähikalapihvejä. Kalapihvi syntyi osana John Nurminen Säätiön Lähikalahanketta. Lähikalapihvin 
resepti kehitettiin Arkean tuotekehityksen ja Kalaliike S. Wallinin yhteistyönä.  
 
Kesällä 2015 Arkeassa lanseerattiin kotiruokavaihtoehto lasten kesälomalounaaksi. Koulujen 
kesälomat aiheuttavat haastetta perheen ruokasuunnitteluun, varsinkin jos lapset ovat yksin kotona. 
Ruusukorttelissa oli peruskoululaisille kesäloma-ajan myynnissä lounas, joka vastasi 
ravitsemuksellisesti koululounasta.  

 
 


