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Suomi vietti vuonna 2017 satavuotis-
juhlaa. Saimme olla monessa paikassa 
turvaamassa juhlintaa. Juhlavuoden 
kunniaksi teimme 10 000 euron raha-
lahjoituksen Suomen Kansallisgallerialle, 
koska mielestäni kansallisten taideaar-
teidemme ylläpito ja arvostus on lahja 
tuleville sukupolville.

Turun puukotus korosti ennakko-
varautumisen tärkeyttä

Turun puukotus järkytti elokuussa koko 
kansaa. Henkilöstöämme osallistui ensi- 
avun antamiseen paikan päällä. Me arvi- 
oimme tilannetta, toimintakykyämme ja 
valmiuttamme yhtiönä tapahtuman 
jälkeen. Myös Onnettomuustutkinta-
keskus pyysi meiltä näkemyksiämme 
tapahtumaan liittyen. 

On selvää, että yllättävä, väkivaltainen 
tapahtuma aiheuttaa sekasorron ja kriisin 
paikan päällä ja järkyttää koko kansaa. 
Myös tilanteen aikainen tiedon puute 
sekä ristiriitaiset ja jopa väärät tiedot ovat 
omiaan aiheuttamaan hämmennystä. 
Tapahtumahetkellä myös meille oli epä-
selvää, onko tapauksia useampia vai onko 
kyseessä paikallinen yksittäinen teko. 

Käytössämme on kriisiviestintäjärjestel-
mä, jonka avulla voimme hälyttää vastuu- 
henkilömme nopeasti ja valtakunnallisesti 
suuronnettomuuksissa ja vastaavissa 
tilanteissa. Heti tapahtumien alettua 
valmistelimmekin valtakunnallista häly-
tystä, jota ei kuitenkaan onneksi tarvinnut 
käynnistää. Joissakin toimipisteissä saim-
me useita lisätilauksia ja ne pystyttiin 
täyttämään lähes poikkeuksetta.

Blogissani 21.8. kirjoitin henkilöstöllem-
me seuraavasti: “On tärkeää, ettei pelolle 
anneta valtaa. Terrorismin torjunta on 
ensisijaisesti viranomaisten johtamaa 
toimintaa, jota me voimme tukea omin 
havainnoin ja toimenpitein. Kaikkialla 

terroriteot ja joukkosurmaaminen on 
huomioitava konkreettisena uhkana. 
Kehotan avoimeen ”jalat maassa” 
keskusteluun asiakkaiden kanssa 
ja työyhteisössä, miten paikallisesti 
kohdataan mahdollinen isku. Oman 
käsitykseni mukaan asia on hyvä 
huomioida osana onnettomuuksiin ja 
vahinkoihin varautumista”. Olemme myös 
arvioineet ja varautuneet yhtiömme 
sisäisiin riskeihin (Insider Risk Policy).

EU:n tietosuoja-asetus

Tätä kirjoitettaessa EU:n tietosuoja-
asetuksen voimaan tulo on käsillä. 
Vuoden 2017 yksi keskeinen projekti 
meille, kuten monelle organisaatiolle, oli 
GDPR-asetukseen valmistautuminen. 
Henkilötietolakiin perustunut vastuullinen 
henkilötietojen käsittely luo hyvän pohjan 
ponnistaa uusiin yhteisiin eurooppalaisiin 
pelisääntöihin. GDPR on kieltämättä 
yksi uusi hallinnollinen tehtävä, mutta 
pakottaa meidät kaikki parantamaan 
henkilötietojenkäsittelyprosesseja ja 
lisäämään henkilötietojen käsittelyn 
läpinäkyvyyttä. Näkemykseni mukaan 
myös tehokkuus paranee, kun kaikki tahot 
voivat fokusoida sallittuihin ja tarpeellisiin 
henkilötietoihin.

Arvoisa lukija,

Ystävällisin terveisin,
Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 2018 
 
 
 
 Jarmo Mikkonen  toimitusjohtaja

P.S. Mahdolliset kommentit ja kysymykset pyydetään 
osoittamaan henkilöstöjohtaja Vesa Perkiölle 
sähköpostilla osoitteeseen vesa.perkio@securitas.fi. 
Raportti on luettavissa ja tulostettavissa kotisivuillamme 
www.securitas.fi.
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Sisältö

SECURITAS LYHYESTI 2017 (2016)
• Liikevaihto 158,9 Meur (156,4 Meur)

• Yhteisövero 2,3 Meur (2,2 Meur)

• Voitto verojen jälkeen 9,6 Meur (9,0 Meur)

• Henkilöstön kokonaismäärä 3 529 (3 527)

• Henkilötyövuodet 2 715 (2 759)

• 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
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Henkilöstö lukuina

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3149

2013 2014 2015 2016 2017

3240 3324
3527 3529

Henkilöstön määrä

Henkilöstöä oli vuoden 2017 lopussa 3529 henkilöä. 
Lukumäärä pysyi hyvin lähellä edellisvuoden määrää. 
Henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 
2010.
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Henkilöstön rakenne

Asiakaspalveluhenkilöstön määrä vuoden 2017 lopussa 
oli 3304 eli 93,6 % koko henkilöstöstä. Hallintotehtä- 
vissä työskentelevien lukumäärä pysyi lähellä edellisvuo-
den tasoa.

Hallinto Palveluhenkilöstö
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Henkilöstön sukupuolijakauma

Sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 
edellisvuoteen verrattuna. Naisten osuus koko henkilös- 
töstä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan ja 
viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla osuus on kasvanut 
kokonaisuudessaan kolme prosenttiyksikköä. Vuoden 
2017 lopussa naisia oli 814 eli 23,1 % ja miehiä 2715 
eli 76,9 % koko henkilöstöstä.

Naiset Miehet

Henkilöstön ikäjakauma

Valtaosa eli 48,3 % henkilöstöstä on iältään 18–29-vuo-
tiaita. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 oli 33,1 vuot-
ta. Asiakaspalveluhenkilöstön keski-ikä oli 32,3 vuotta ja 
toimihenkilöiden 41,1 vuotta.
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Työsuhteen laatu
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Osa-aikaiset Kokoaikaiset

Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet 
henkilöstön kokonaismäärästä jakautuivat aikaisempien 
vuosien tapaan hyvin tasaisesti. Vuoden lopussa kokoai-
kaisten työntekijöiden osuus oli 51,1 % ja osa-aikaisten 
48,9 % koko henkilöstöstä.

20172016

Työsuhteen kesto

Henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 6,9 
vuotta. Kokoaikaisen palveluhenkilöstön osalta keski- 
määräinen kesto oli 8,8 vuotta ja osa-aikaisen henki- 
löstön 3,0 vuotta. Toimihenkilöiden työsuhteet olivat 
kestäneet keskimäärin 13,3 vuotta.
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Tutkinnot

Vuonna 2017 securitaslaisilla oli yhteensä 1314 
suoritettua tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrä 
jatkaa reipasta kasvuaan aikaisemmista vuosista.

* Vuonna 2015 raportointiin lisätyt tutkinnot.
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Turvallisuusalan perustutkinto

VAT - Vartijan ammattitutkinto

VM - Virastomestarin ammattitutkinto

TVEAT - Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

TEAT - Tekniikan erikoisammattitutkinto

MYAT - Myynnin ammattitutkinto

JET - Johtamisen erikoisammattitutkinto

Yhteensä

Sihteerin ammattitutkinto *

Turvallisuusalan tradenomi *
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Työtapaturmat
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LWIF (Lost Workday Injury Frequency)

Työtapaturmien määrä mitataan LWIF- eli työtapaturma- 
taajuuslukemalla. Lukema kertoo, kuinka monta poissa- 
oloon johtanutta tapaturmaa on tapahtunut miljoonaa 
työtuntia kohti.

Vuonna 2017 tapaturmataajuus oli 17,8. Työtapaturmat 
aiheutuivat runsaasti liikkumista edellyttävän työsken-
telyn aiheuttamista tapaturmaisista loukkaantumisista, 
inhimillisistä vahingoista sekä haasteellisten voimankäyt-
töä edellyttävien tehtävien hoitamisesta.

Tulevaisuuteen (vuodelle 2019) olemme asettaneet 
LWIF-lukeman tavoitteeksi 8,4. Sen saavuttaminen 
edellyttää työturvallisuuspoikkeamista oppimista ja 
vuosittaisen työturvallisuuden kehityssuunnitelman me-
nestyksekästä toteuttamista. Jatkossa työturvallisuuden 
voimavaroja osoitetaan tavoitteelliseen tietoperustei-
seen työturvallisuutta edistävään asiakasyhteistyöhön ja 
operatiiviseen työturvallisuuden kehittämiseen.
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Sairauspäivät
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Vuonna 2017 sairauspäivät laskivat hieman edellis- 
vuodesta, ja määrä oli 2,94 % työpäivien kokonais- 
määrästä. 

Uhka- ja väkivaltatilanteet
(kappaletta miljoonaa työtuntia kohden)
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Asiakaspalveluhenkilöstön työssään kohtaamien uhka- ja 
väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut 12,4 % vuodesta 
2016. Uhkatilanteiden säännöllinen kasvu kuvastaa 
yhteiskunnallisen muutoksen lisäksi sellaisten palvelu- 
toimeksiantojen lisääntymistä, joissa haastavat 
kohtaamiset ovat entistä todennäköisempiä.
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Salossa vältettiin 600 000 euron vahingot 
valppaan vartijamme ansiosta 
Vartijamme Valtteri oli maaliskuisena yönä 
piirikierroksella asiakaskohteessamme Salon 
Jätehuolto Oy:ssä. Kierroksellaan hän havaitsi 
poikkeavan pahan hajun kaiken muun hajun 
seasta. Hän lähti tutkimaan asiaa ja paikallisti 
hajun lähteeksi kytevän jätekasan ja kutsui 
välittömästi palokunnan paikalle.

Asiakas soitti kiitokset vartijan arvokkaasta 
työstä myös tämän esimiehelle ja kehui 
vartijaa vuolaasti. Kiitollisen asiakkaan mukaan 
alkavan palon huomaamisella vältettiin 
vähintään 600 000 euron vahingot. 
 
Kauhajoen Citymarketissa palon alku 
Iltapäivällä myymälävartiointikierroksen aikana 
vartijamme Juhana havaitsi savua tulevan 
Citymarketin kosmetiikkahyllyn ylätasanteelta. 
Hän soitti välittömästi hälytyskeskukseen 
ja haki sammuttimen, jonka avulla onnistui 
tukahduttamaan kytevän palon.

Paikalla kävi myös päivystävä palomies ja 
tapahtumapaikalle tuli talon henkilökuntaa. 
Syy savuun olivat hyllyjen sisällä olleet sähkö-
johdot, jotka olivat aiheuttaneet oikosulun, 
josta palo oli syttynyt. Sähköt katkaistiin 
koko hyllystä, jotta viallista johtoa päästiin 
korjaamaan.

Palon nopean havaitsemisen ansiosta tuli 
ei päässyt leviämään, ja siten vältyttiin 
suuremmilta vahingoilta.

Tapaturman hoitoa Kemissä 
Ajaessaan työvuorollaan Kemin keskustassa 
vartijamme Jouni huomasi pyörällä ajavan 
miehen kaatuvan pää edellä katukivetykseen. 
Jouni ajoi auton tien sivuun ja lähti tarkasta-
maan tilannetta.

Miehen otsassa ja nenävarressa oli runsaasti 
verta vuotava haava. Jouni soitti tapahtumasta 
hätäkeskukseen ja aloitti ensiavun yhdessä 
ylivartija Hannun kanssa, joka saapui 
viereiseltä kohteelta paikalle. 

Piiriauton ensiapulaukusta oli nyt todella 
hyötyä, kun vartijamme paikkasivat miehen 

päävamman. Ambulanssihenkilöstö kiittelikin 
vartijoiden toimintaa, kun miehen vuotava 
haava oli paikattu eikä heidän tarvinnut kuin 
nostaa mies ambulanssiin. 

Jouni ja Hannu siirsivät miehen pyörän pois 
kadulta ja lukitsivat sen. Ambulanssi lähti 
viemään miestä jatkohoitoon ja vartijat 
jatkoivat omia tehtäviään.
 
Järjestyksenvalvojamme nappasivat 
pahoinpitelijän Espoossa 
Kauppakeskus Lippulaivassa Espoossa 
järjestyksenvalvojamme Antti ja Nikolas 
näkivät valvontakameroista kahden nuoren 
miehen pahoinpitelevän vanhempaa miestä 
kauppakeskuksen hissiaulassa. Matkalla 
paikalle he saivat asiasta ilmoituksen myös 
kauppakeskuksen henkilökunnalta ja tiedon, 
että tekijät ovat poistuneet parkkihalliin. 
Järjestyksenvalvojat lähtivät parkkihalliin 
ja havaitsivat pahoinpitelijät, jotka lähtivät 
juosten karkuun. Antti ja Nikolas juoksivat 
perään ja saivat toisen tekijöistä kiinni. Henkilö 
kiinniotettiin pahoinpitelystä. 

Toinen tekijä onnistui piiloutumaan parkki-
halliin. Häntä etsittiin jonkin aikaa tuloksetta. 
Kiinniotettu vietiin hissiaulaan, jossa uhri 
tunnisti pahoinpitelijänsä. 

Tekijä kuljetettiin kauppakeskuksen kiinni- 
ottotilaan, jossa suoritettiin turvallisuus-
tarkastus. Nikolas jäi valvomaan kiinniotettua 
ja Antti palasi uhrin ja silminnäkijöiden luokse.

Järjestyksenvalvojat olivat yhteydessä 
hätäkeskukseen ja kertoivat tilanteen. 
Pahoinpitelyn uhri kertoi oman näkemyksensä 
tapahtuneesta sekä saamistaan vammoista. 
Lisäksi hän pyysi lääkinnällistä hoitoa. 
Silminnäkijöiden yhteystiedot kirjattiin ylös ja 
luovutettiin paikalle saapuneelle poliisipartiolle. 
Järjestyksenvalvojat avustivat paikalle 
saapunutta poliisia ja ensihoitajia tapahtuman 
selvittämisessä ja luovuttivat poliisille 
tapauksesta kameratallenteet.

Arjen sankaritekoja 
— joka päivä
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HÄLYTYS- JA PUHELUTILASTOJA 2017
KÄSITTELYVIIVE VÄLITYSVIIVE AJOVIIVE

1:03 1:45 14:35

1  2 1 5  0 0 3 kä s i t e l t yä  h ä l y t y st ä 
v u o d e n  a i ka n a

(hälytyksen vastaanotosta 
käsittelyn aloitukseen)

(käsittelyn aloituksesta hälytys- 
tehtävän vastaanottavan yksikön 

kuittaukseen)

(hälytystehtävän kuittauksesta 
kohteelle saapumiseen)

( m i n : s e k ) ( m i n : s e k ) ( m i n : s e k )

SECURITAKSEN PUHELINVAIHDE 
YLI 23 000 PUHELUA VUODESSA 

YLI 60 PUHELUA PÄIVÄSSÄ 

VASTAUSVIIVE 28 SEKUNTIA 

PUHELUJONOSTA LUOPUNEITA 10%

Usein erilaisten vaihdepalveluiden toimivuutta arvioidaan kriittisesti ja varmasti syystäkin. Odottavan aika on 
pitkä. Odotusajan pituus on myös mielipidekysymys. Tämän takia haluamme julkaista tärkeimpien asiakas-
palvelulinjojemme avainluvut. Näin jokainen voi arvioida niitä ja toisaalta myös verrata muihin toimijoihin.

HÄLYTYSKESKUKSEN ASIAKASLINJA 

YLI 300 000 PUHELUA VUODESSA 

YLI 25 000 PUHELUA KUUKAUDESSA 

VASTAUSVIIVE 51 SEKUNTIA  

PUHELUN KESTO 82 SEKUNTIA 

PUHELUJONOSTA LUOPUNEITA 15%

PALVELUKESKUKSEN ASIAKASLINJA 
YLI 460 000 PUHELUA VUODESSA 

YLI 1200 PUHELUA PÄIVÄSSÄ 

VASTAUSVIIVE 28 SEKUNTIA 

PUHELUJONOSTA LUOPUNEITA 16 %

Hälytyskeskuksen asiakaslinja, vastatut puhelut 2017

Palvelukeskuksen asiakaslinja, vastatut puhelut 2017

Securitas Vaihde, vastatut puhelut 2017
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Nojat ovat nuoria varten 
Keväällä Tampereen kauppakeskus Koskikeskuksessa aloittivat 

uudet Nojat työnsä.

Noja on lyhenne sanasta Nuorten oma  
järjestyksenvalvoja. Nojat on koulutettu toimi-
maan nimenomaan nuorten parissa, olemaan 
helposti lähestyttäviä ja turvallisia aikuisia.

– Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa 
kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille on 
annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta 
laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimi-
seen ja nuorten asioiden edistämiseen, kertoo 
Etelä-Suomen Kauppakeskukset -yksikön 
päällikkö Tommi Ilonen Securitakselta.

Koskikeskuksen Nojat

Ensimmäinen Noja Securitaksella aloitti  
kauppakeskus Iso Omenassa tammikuussa 
2016. Nuorten järjestyksenvalvoja -työmuoto 
on perustettu yhteistyössä kauppakeskusten, 
Securitaksen ja Nuorten Palvelu ry:n kanssa. 

Tampereen Koskikeskuksen Nojat Anni ja 
Valter ovat päässet jo hyvin juttuun nuorten 
kanssa.

– Työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Nuoret ovat 
tulleet kyselemään ja juttelemaan meidän 
toiminnastamme ja osaan nuorista ollaan 
jo ehditty luomaan hyvä ja päivittäinen 
keskusteluyhteys, he kertovat.

Nuoret lähestyvät Annia ja Valteria ihan 
yleisillä asioilla. Vaihtavat päivän kuulumiset 
ja illan suunnitelmat. Myös kiinnostus 
järjestyksenvalvojan työtä kohtaan on 
lisääntynyt Annin ja Valterin myötä.

Koulutus pureutui nuorten sielun-
maisemaan

Nuorten Palvelu ry kouluttaa Nojat 
tehtäväänsä. Miten koulutus on auttanut 

tehtävän hoidossa?

– Saimme koulutuksessa lisätietoa yhteis-
työverkostoista, niistä tahoista, joihin voimme 
nuoria ohjata ongelmatilanteissa. Iso osa kou-
lutusta sisälsi myös tietoutta nuorten elämästä, 
ajatusmaailmasta, käyttäytymisestä ja kehityk-
sestä. Ja tiukan paikan tullen, voimme aina olla 
yhteydessä Nuorten Palveluun sekä muihin 
yhteistyöverkon toimijoihin, Anni ja Valter 
kertovat.

Nojat suosittelevat myös konseptin 
jalkauttamista muihin kauppakeskuksiin.

– Joka paikassa, missä on nuoria, tästä 
on varmasti hyötyä, niin nuorille kuin 
järjestyksenvalvojillekin. Nuorten on paljon 
helpompi lähestyä, avautua asioista ja 
noudattaa sääntöjä, kun heillä on tällainen 
henkilö tavoitettavissa.

Securitaksella pitkät perinteet 
nuorisotyöstä

Securitas on tehnyt pitkään yhteistyötä 
Nuorten Palvelu ry:n kanssa. Olemme 
muuan muassa ennen Noja-toimintaa 
olleet mukana Citycon kauppakeskusten 
vastuullisuusohjelmassa, jossa Nuorten 
Palvelu koulutti kauppakeskusten 
järjestyksenvalvojia ja muita toimijoita 
parempaan vuorovaikutukseen nuorten 
kanssa. Tästä toiminnasta kauppakeskus 
Trio Lahdessa voitti 2014 Vuoden 
kauppakeskusteko -palkinnon. 

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen 
sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, 
joka on perustettu vuonna 1969. Se toimii 
nuorten hyvinvoinnin puolesta nuorten omilla 
reviireillä. Järjestön toimintaa tukee Veikkaus.
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Turvallisuudella on väliä 
Kokkola Industrial Parkissa 

Suurteollisuusalue Kokkola Industrial Park (KIP) tarjoaa tilat yli 
70:lle teollisuusyritykselle. 

– Vastaamme alueen kokonaisvartioinnista ja 
operatiivisesta teollisuuspalokuntatoiminnasta. 
Turvallisuuspalvelumme koostuvat kahdesta 
eri osasta: Port Towerista, jossa sijaitsee alu- 
een valvomo, ja teollisuuspalokunnasta, joka 
toimii teollisuusalueella pelastus- ja ensivaste-
yksikkönä. Toimimme siis pelastuslaitoksen 
sekä sairaanhoitopiirin apuna, ollen alueelle 
ensimmäinen paikalle saapuva apu, kertoo 
Securitaksen Kokkolan yksikön päällikkö 
Jarkko Vähälä teollisuusalueelle toimitta-
mistamme palveluista. 

Port Tower on alueen komentokeskus

Port Towerin valvomoon on sijoitettu alueen 
kulunvalvonta, kameravalvontajärjestelmä, 
Merlot-hälytysjärjestelmä, väestöhälytinjärjes-
telmä, puhelinvaihde, Virve-puhelimet (viran- 
omaisradioverkko) sekä varmistuksena satel-
liittipuhelin, jota käytetään, mikäli kaikki muut 
yhteydet katkeavat.

- Järjestelmän kautta välitämme hälytykset 
automaattisesti Virve-puhelimiin sekä sovit-
tuihin GSM-numeroihin. Hälytys voidaan tehdä 
myös manuaalisesti vartijoiden toimesta. 
Merlot-hälytysjärjestelmän kautta tulevat 
hälytykset tarkoittavat tapauksessamme, 
että paikallinen pelastuslaitos saa tiedon 
hälytyksestä 1-2 minuuttia aikaisemmin 
kuin hätäkeskuksesta tuleva varsinainen 
pelastustehtävä. Hätätilanteessa jokainen 
sekunti merkitsee, Vähälä selvittää 
hälytysjärjestelmän kulkua.

KIP Service tarjoaa palvelut alueelle

KIP Service on koko suurteollisuusalueen kes- 
keinen palveluntarjoaja, joka oman toimintansa 
sekä vahvan yhteistyöverkostonsa kautta tar- 
joaa kaikille alueella toimiville yrityksille moni-
puolisia turvallisuus-, alue- ja tuki-palveluita 
sekä erilaisia hyödykkeitä.

Alueen yrityksillä on kattavat pelastussuun-
nitelmat, joissa on varauduttu tunnistettuihin 
riskeihin ja onnettomuusmahdollisuuksiin. 
Henkilöstö ja alihankkijat koulutetaan ja opas- 
tetaan säännöllisesti erilaisia tilanteita ajatel- 
len. Alueella työskentely edellyttää aina myös 
yrityskohtaisen työluvan, jossa kartoitetaan 
kunkin kohteen erityisriskit. Suurteollisuus-
alueella on kuusi *SEVESO III-luokiteltua 
kohdetta ja suurteollisuusalueen välittömässä 
läheisyydessä kaksi lisää.

Kumppanuudella yhteinen tavoite

- Yhteistyömme Securitaksen kanssa on 
ollut todella hedelmällistä ja kehittäminen on 
tehty tiiviissä yhteistyössä. Onnistuminen 
perustuu tiedon jakamiseen ja avoimeen 
asenteeseen. Tavoitteemme on olla jatkossa 
suunnannäyttäjä teollisuuden turvallisuudessa 
Suomessa, toteaa KIP Service Oy:n 
turvallisuuspäällikkö Jussi Lång.

- Yhteistyö asiakkaan kanssa on toiminut hyvin 
jo vuodesta 1997 alkaen. Meillä on yhteinen 
päämäärä, jota kohti kuljemme. Haluamme 
olla teollisuuden turvallisuuden edelläkävijä ja 
pysyä siellä, myös Vähälä lopuksi tiivistää.

*Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), Laki vaarallisten 
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
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Securitas yhteistyöhön 
RumbleToolsin kanssa 

Securitas on solminut yhteistyösopimuksen robottikopterien 
autonomisia alustaratkaisuja tarjoavan teknologiayritys 

RumbleToolsin kanssa.
– Securitas etsii jatkuvasti innovatiivisia 
ratkaisuja, joilla maailmasta tehdään 
turvallisempi paikka. Haluamme olla 
edelläkävijöitä muuttuvassa ympäristössä. 
RumbleToolsilla on uniikki ja mielenkiintoinen 
konsepti drone-palvelujen saattamisesta 
täysin autonomisiksi. RT Night Hawk on 
ratkaisu, jolla aluevartiointia voidaan tehostaa 
ja näemme siinä valtavasti potentiaalia oman 
palvelumme kehittämisessä, Securitaksen 
toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen toteaa. 

RumbleToolsin kehittämä teknologinen 
alustaratkaisu Automated Industrial Drone 
Platform eli robottikopterin telakointiasema 
tekee robottikoptereihin perustuvasta 
liiketoiminnasta täysin automatisoitua. 
Telakointiasema muun muassa vaihtaa 
automaatisesti akun kopteriin sekä tekee 
tarvittavat huoltotoimenpiteet, mikä 
mahdollistaa kopterin jatkuvan toiminnan. 
Se ottaa myös talteen kerätyn datan 
jatkokäsittelyä varten.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme 
aloittaa yhteistyön Securitaksen kanssa. 
Securitas on maailman toiseksi suurin 
turvallisuusalan yritys ja heillä on käytössään 
alan parhaat teknologian asiantuntijat. 
Securitaksen teknologiayksikön kansainvälien 
osaaminen ja kokemus mahdollistavat kattavat 
uuden teknologian turvallisuuspalvelut 
loppuasiakkaille sekä Suomessa että 
muualla maailmassa, sanoo RumbleToolsin 
markkinointijohtaja Jukka-Pekka Toivonen.

Yhteistyössä RumbleTools toimii 
robottikopterin ja siihen liitetyn teknologian 
tarjoajana ja Securitas vastaa palvelun 
tuottamisesta loppuasiakkaalle.
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Tulevaisuuden innovaatioita 
– Future Lab 

Securitas on avannut verkossa Securitas Future Labin. 
Se on sivusto, jossa julkaisemme kokoelman globaalin 
organisaatiomme parhaita ideoita ja uusia käytäntöjä.

Turvallisuus muuttuu ja samoin Securitas. 
Haluamme palvella asiakkaitamme yhä 
paremmin ja pyrimme käyttämään siinä 
hyödyksi teknologiainnovaatioita parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa entistä 
avoimempaa viestintää; haluamme kertoa 
julkisesti innovaatioistamme ja esittää 
ajatuksemme piilottelun sijaan.

Avointa viestintää syntyi tukemaan Securitas 
Future Lab – kokoelma parhaita ajattelutapoja 
ja uusia käytäntöjä Securitaksen maailman-
laajuisesta organisaatiosta. Joitakin näistä 
ideoista ja käytännöistä on jo olemassa, toiset 
taas ovat vielä kehitysvaiheessa. Haluamme 
kuitenkin jakaa ideamme maailman, asiakkai-
demme, yhteistyökumppaniemme ja alamme 
 toimijoiden kanssa, koska jaettuina ideat kas-
vavat ja jalostuvat.

Tulemme julkaisemaan säännöllisesti uutta 
sisältöä Future Lab -sivustollamme. Tilaa 
sivustolta uutiskirje, niin saat aina uusimmat 
tiedot tulevaisuuden turvallisuusratkaisuista.

Sivustolla on nyt alkajaisiksi tarinoita 
tulevaisuuden vartijoista ja siitä, miten 
teknologia vaikuttaa myönteisesti heidän 
tekemäänsä tärkeään työhön. Lisäksi 
sivuilla kerrotaan, miten helikopterikamerat 
voivat tukea asiakkaille toimitettavia 
turvallisuuspalveluita.

 
securitasfuturelab.com

Myös Securitaksen brändiä on uudistettu ja 
visuaalinen ilme muutettu nykyaikaisemmaksi, 
rohkeammaksi ja selkeämmäksi. Uudistus 
toteutetaan maailmanlaajuisesti kaikissa 
Securitas-maissa.
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