
Securitas tarjoaa Suomen kattavimmat turvallisuusratkaisut. Toimitamme kaikki  
tapahtuman turvallisuuteen liittyvät palvelut kilpailukykyiseen hintaan. Voit valita 
yksittäisen tarvitsemasi palvelun tai koko tapahtuman turvallisuuden avaimet käteen 
-ratkaisulla.
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Vahvuutemme on monipuolinen, vuosien 
kokemus erilaisista tapahtumista. Turvaamme 
pienet ja suuret kokoukset sekä yritysjuhlat, 
yhtiökokoukset ja korkean profiilin 
konferenssit. Isoista yleisötilaisuuksista, kuten 
festivaaleista, stadionkonserteista ja 
kansainvälisistä urheilutapahtumista, meillä on 
myös referenssit.  
 
Toimimme valtakunnallisesti.  
 
Panostamme asiakaspalveluun

Erottava kilpailutekijämme on erittäin asiakas-
palveluhenkinen ja osaava henkilökuntamme. 
Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti 
varmistaaksemme, että asiakas saa parhainta  
palvelua.  
 
Työmme jälki on korkealaatuista ja toimimme 
aina asiakkaan tilaisuuden luonteen mukaisesti, 
edustaen luontevasti tapahtumaa, brändiä ja 
tilaajaa loppuasiakkaalle. 

Securitas-tapahtumaturvallisuuspalvelut
Koko tapahtuman turvallisuus yhdeltä toimijalta 

 y Turvallisuussuunnittelu ja -johto

 y Viranomaisilmoitukset ja -yhteistyö 

 y Dokumentointi, kuten meluilmoitukset ja 
liikenteenohjaussuunnitelmat 

 y Ensiapu- ja alkusammutustaitoinen  
henkilöstö 

 y Tapahtuma-avustajat

 y Naulakkopalvelut

 y Tapahtuma-aikainen vartiointi 

 y Tapahtuman rakennus- ja purkuaikainen 
vartiointi

 y Henkilösuojaus- ja TSCM-palvelut
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Turvallisuuden suunnannäyttäjä
Securitas on Suomessa turvallisuusosaamisen johtaja. Laajaa turvallisuuspalvelujen, teknologisten ratkaisujen, tutkin-
nan ja konsultoinnin osaamista hyödyntämällä rakennamme turvallisuusratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan  
yksilöllisiä tarpeita. Niin pienissä kuin suurissakin asiakaskohteissa työntekijämme tekevät merkityksellistä työtä  
vastaten asiakkaalle parhaasta lopputuloksesta.

Suojelujärjestyksenvalvoja on Securitas 
Events Oy:n rekisteröimä tuotemerkki. 
Suojelujärjestyksenvalvojan ulkoasu on 
samanlainen kuin järjestyksenvalvoja-
tunnuksin varustetun järjestyksenvalvo-
jan, mutta tehtäväprofiili on vaativampi.  
 
Suojelujärjestyksenvalvoja-nimeä 
käytetään erottelemaan palveluita  
ostavalle tapahtumajärjestäjälle sekä 
viranomaisille, että henkilöt ovat 
saaneet kattavan lisäkoulutuksen ja  
heillä on perinteistä järjestyksenvalvojaa 
korkeammat valmiudet vaaratilanteiden 
ennalta-ehkäisyyn sekä toimintaan  
poikkeustilanteissa. 
 
Securitas Events Oy:n suojelujärjes-
tyksenvalvojaryhmään on valittu jo 
alkujaan korkeat turvallisuusalan taidot 
omaavia järjestyksenvalvojia.

Koulutuksen sisältö

Erillinen suojelukoulutus sisältää 
vähintään 45 tunnin mittaisen lisäkoulu-
tuksen järjestyksenvalvojan peruskoulu-
tuksen lisäksi.  
 
Pelastuspuolen osa-alue sisältää  
riskienhallintaa, alkusammutus- 
harjoituksia sekä toimintamalleja  
erilaisissa poikkeustilanteissa.  
 
Ensiapuosuus sisältää vähintään EA2-
tason koulutusta vastaavan oppimäärän.  
 
Voimankäytön osuus sisältää  
voimankäytön lisäkoulutuksen sekä 
kaasusumutinkoulutuksen. Koulutusta 
ylläpidetään säännöllisillä harjoituksilla 
sekä eri alojen asiantuntijoiden pitämillä 
luennoilla.


