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Näitä henkilöllisten palveluiden erityisehtoja (jäljempänä "Eri-
tyisehdot") sovelletaan Henkilöstön Kohteissa suorittamiin Palve-
luihin. 

Ellei toisin ole mainittu, Erityisehdoissa käytetään samoja määritel-
miä kuin Securitaksen Palveluiden toimittamista koskevissa yleisis-
sä sopimusehdoissa (jäljempänä "Yleisehdot"). 

Erityisehtoja sovelletaan aina yhdessä Yleisehtojen kanssa. 

1. Yleisehtojen kohdassa 3.1 mainittu Asiakkaan myötävaikutus-
velvollisuus käsittää muun ohella, että Asiakkaan on toimitet-
tava Securitakselle Kirjallisesti kulloinkin ajan tasalla olevat riit-
tävät tiedot ja ohjeet Kohteesta päivitettyine yhteystietoineen 
sekä Kohteeseen pääsyn turvaavat avaimet, tunnistimet ja 
pääsykoodit. Yleisehtojen kohdassa 2.2 mainitulla tavalla Se-
curitasta velvoittavat kuitenkin vain ne ohjeet, jotka sisältyvät 
Palveluerittelyyn. 

2. Asiakkaan on Sopimuksen voimassaoloaikana ilmoitettava 
Securitakselle Kirjallisesti Kohteeseen liittyvistä erityisistä ris-
keistä, kuten myrkyistä, kemikaaleista, räjähteistä, aseista, 
vaarallisesta toimintaympäristöstä sekä muista Asiakkaan tie-
dossa olevista seikoista, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai 
vaaraa taikka saattavat vaikuttaa Palveluiden toimittamiseen. 
Lisäksi Asiakkaan on annettava Securitakselle riittävät tiedot 
Asiakkaan omaa henkilöstöä koskevista turvallisuusohjeista. 

3. Asiakkaan on tiedotettava henkilöstölleen, vuokralaisilleen ja 
muille Kohteessa oleville tahoille tarpeellisin osin Securitaksen 
kanssa sovituista järjestelyistä sekä huolehdittava siitä, että 
nämä noudattavat soveltuvin osin Sopimuksen velvoitteita. 
Turvallisuusjärjestelyitä koskevaa tietoa ei saa kuitenkaan il-
maista siten, että Palveluiden tarkoituksen toteuttaminen vaa-
rantuu. 

4. Securitaksella on oikeus perustellusta syystä poiketa Palvelui-
den sovitusta sisällöstä, määrästä ja laajuudesta. 

5. Kohteen turvallisuuden varmistamiseksi Securitaksella on 
tilanteen niin vaatiessa oikeus Asiakkaan puolesta ja kustan-
nuksella tilata kolmannelta lasitus-, lukitus-, huolto-, vahingon-
torjunta- ja/tai muita vastaavia palveluita sekä ryhtyä muihin ti-
lanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden tulee olla 
kohtuullisia ja oikeassa suhteessa vallitseviin olosuhteisiin, 
vahingon laajuuteen ja turvattavana oleviin arvoihin nähden. 
Mikäli sopijapuolet ovat sopineet näiden toimenpiteiden suori-
tustavasta tai Asiakas on antanut Securitakselle Yleisehtojen 
kohdan 2.2 mukaisesti Securitasta sitovia ohjeita, Securitas 
pyrkii noudattamaan sovittua toimintatapaa tai sanottuja ohjei-
ta, ellei asian kiireellisyys tai Kohteen turvallisuuden varmis-
taminen edellytä näistä poikkeamista.  

6. Mikäli tulityölupien myöntäminen on sisällytetty Palveluihin, 
Asiakas on velvollinen antamaan Securitakselle sopimuksen 
teon yhteydessä kirjallisesti Kohteen tulitöiden valvontasuunni-
telman, viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden antamat Kohteen 
paloturvallisuutta koskevat ohjeet ja määräykset, tiedot Koh-
teen rakenteista ja materiaaleista, Kohteessa harjoitetuista 
toiminnoista, Kohteessa olevista vaarallisista aineista sekä 
muista seikoista, jotka saattavat aiheuttaa Kohteessa erityistä 
vaaraa. Muutoksista annettuihin tietoihin on ilmoitettava viipy-
mättä kirjallisesti Securitakselle. Asiakas on velvollinen huo-
lehtimaan siitä, että Asiakkaan toimeksiannosta toimivat ulko-
puoliset toimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan Asiakkaan 
kulloinkin voimassa olevaa tulitöiden valvontasuunnitelmaa. 
Ellei muuta ole erikseen sovittu, Securitas tarkastaa tulityölu-
paa myöntäessään, että tulityölupalomakkeessa määritetyt 
turvatoimet on soveltuvin osin toteutettu. Securitaksen velvoit-
teet tulityölupien antamisessa rajoittuvat Securitaksen tulityö-
lupalomakkeessa mainittujen lupaedellytysten olemassa olon 
tarkastamiseen. Securitaksella on oikeus kieltäytyä tulityölu-
van antamisesta, jos tulityöluvan antamisen edellytykset eivät 
Securitaksen perustellun käsityksen mukaan ole täyttyneet. 
Securitas ei vastaa tulityöluvan perustellun epäämisen aiheut-
tamista kustannuksista tai vahingoista. Ellei muuta ole erik-

seen kirjallisesti sovittu, Securitas ei vastaa paloturvatoimien to-
teutuksesta, tarvittavan sammutuskaluston hankinnasta, tulityön 
suorittamisesta, tulityön aikaisesta vartioinnista eikä jälkivartioin-
nista. 

7. Mikäli pelastusviranomainen tai poliisi hälytetään Kohteeseen 
automaattisesti tai manuaalisesti, Asiakas vastaa mahdollisesta 
vikahälytyksestä aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista. Se-
curitas ei vastaa siitä, että pelastusviranomainen tai poliisi saa-
puu Kohteeseen. 

8. Sopimuksen päättyessä Securitas palauttaa hallussaan olevat 
Kohteen avaimet ja tunnistimet Asiakkaalle. Ellei toisin sovita, 
Securitas voi palauttaa Kohteen avaimet ja tunnistimet kirjatulla 
kirjeellä Securitaksen tiedossa olevaan Asiakkaan osoitteeseen. 
Mikäli Asiakkaan osoite ei ole Securitaksen tiedossa tai mikäli kir-
jattu kirje palautetaan, Securitaksella on oikeus tuhota Kohteen 
avaimet ja tunnistimet turvalliseksi katsomallaan tavalla.  

 

 

 

 


