Turvallisuusauditoinnit
Auditoinnissa selvitetään yrityksenne tai
yhteisönne turvallisuustaso arvioimalla sekä
heikkouksia että vahvuuksia. Siinä voidaan
tarkastella henkilö-, toimitila-, tieto-, työ- tai
ympäristöturvallisuutta sekä pelastustoimintaa ja
rikoksentorjuntaa yksittäin, valikoitavina
osa-alueina tai kokonaisuutena. Raportoimme
auditoinnin tulokset ja suunnittelemme, miten
turvallisuustasoa voi kehittää. Ulkopuolisen
suorittaman auditoinnin avulla voitte hankkia
uusia näkökulmia ja kerätä objektiivisia tuloksia
turvallisuuden toteutumisesta yhteisössänne.

Yritysten ja yhteisöjen turvallisuus koostuu useista
eri osa-alueista. Niiden yhteensovittaminen ja
kokonaisuuden menestyksellinen hallinta vaativat
asiantuntijuutta. Securitas tarjoaa käyttöönne
monipuolisia asiantuntijapalveluita turvallisuusauditoinneista turvallisuussuunnitelmien laatimiseen
ja henkilöstönne kouluttamiseen.
Turvallisuuden asiantuntija
Turvallisuusasiantuntijananne hyödynnämme
kokemustamme ja erikoisosaamistamme. 		
Haluamme auttaa Teitä keskittymään omiin 		
ydintoimintoihinne ja kehittämään toimintaanne
entistäkin turvallisemmaksi. Saatte meiltä tukea
yksittäisiin turvallisuusratkaisuihin tai kokonaisvaltaisiin ja kestäviin turvallisuuskonsepteihin.
Pyrimme yhteisönne turvallisuuskulttuurin
kehittämiseen ja henkilöstönne turvallisuustietoisuuden kasvattamiseen.
Osista kokonaisuudeksi
Turvallisuuskokonaisuutta voidaan tarkastella
jatkumona, jossa jokainen osa-alue on
merkityksellinen ja vaikuttaa muihin osa-alueisiin.
Eri toimintojen keskitetyllä koordinoinnilla
saavutetaan merkittäviä hyötyjä niin turvallisuustason
parantamisen kannalta kuin taloudellisestikin
katsoen.
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Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
Erilaiset turvallisuuden suunnitelmat auttavat
ennakoimaan mahdollisia riskejä sekä antavat
toimintamalleja poikkeustilanteisiin.
Suunnitelmien ensisijaisena tarkoituksena on
ennaltaehkäistä riskien toteutuminen, mutta
samalla myös auttaa toimimaan oikein riskien
toteuduttua. Lakisääteisen pelastussuunnitelman
ja turvallisuustasonne edellyttämien turvallisuussuunnitelmien laatiminen kuuluu asiantuntijoidemme perusosaamiseen. Suunnitelmat tehdään
aina yksilöllisesti. Voimme tarpeidenne mukaan
tuottaa suunnitelmat alusta asti, päivittää 		
olemassa olevat suunnitelmat ajan tasalle tai
laajentaa niitä kattavammiksi.
Koulutukset ja harjoitukset
Turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset antavat
henkilöstöllenne valmiudet toimia oikein
poikkeustilanteissa sekä lisäävät turvallisuudentunnetta. Koulutusten ja harjoitusten myötä

saatamme turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat
ja toimintaohjeet käytäntöön ja liitämme turvallisen ajattelu- ja työtavan osaksi yhteisönne arkea.
Sisältö ja toteutus räätälöidään aina tarpeidenne
mukaiseksi. Järjestämme mm. seuraavia
koulutuksia ja harjoituksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

työturvallisuuskorttikoulutus
tulityökorttikoulutus
ensiapukoulutus
uhkatilannekoulutus
itsepuolustuskoulutus
paloturvallisuuskoulutus
yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutus
lainsäädäntökoulutus
alkusammutusharjoitus
poistumisharjoitus

Turvallisuusasiantuntija
Securitaksen turvallisuusasiantuntija on organisaationne apuna työskentelevä henkilö, joka voi
toimia oman turvallisuusorganisaationne tukena
tai hoitaa omatoimisesti turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Turvallisuusasiantuntijan työnkuva
määritellään aina asiakaskohtaisesti ja palveluun
voidaan sisällyttää mm. edellä esiteltyjä palveluita
tai niiden osia. Turvallisuusasiantuntija työskentelee tiloissanne kanssanne sovitun tuntimäärän
viikoittain tai vaikkapa kokopäiväisesti sovitun jakson ajan. Palvelun tavoitteena on luoda kestäviä
turvallisuusratkaisuja pitkäaikaisen yhteistyön
kautta. Turvallisuusasiantuntija on aina koulutettu
ja kokenut turvallisuuden ammattilainen, jolla on
takanaan koko ammattilaisverkostomme tuki.
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Miksi valita Securitaksen asiantuntijapalvelu?

Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluja
tarjoava yritys ja alan valtakunnallinen yhteistyökumppani. Tuotamme monipuolisia, laadukkaita

Turvallisuus – turvallisuuskulttuuri paranee
Imago – hyvin hoidetut turvallisuusjärjestelyt näkyvät
Yksilöllisyys – toteutus omien tarpeidenne mukaisesti

ja yksilöllisesti räätälöityjä palveluja yrityksille,
yhteisöille, julkiselle sektorille sekä kodeille.
Toimimme lähellä asiakasta. Osaavaa henkilö-					
kuntaamme ohjaavat Securitaksen perusarvot:
rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus.

Vaivattomuus – huolehdimme sovituista asioista puolestanne
Nopeus – palvelun aloitus nopealla aikataululla
Joustavuus – asiantuntija tavoitettavissanne joka päivä
Valtakunnallisuus – maanlaajuinen toimipaikkaverkosto
Jatkuvuus – pitkäjänteinen asiakassuhde
Jatkuvuus – pitkäjänteinen asiakassuhde
Kustannustehokkuus – ei turhia kustannuksia

Turvallisuusasiantuntijapalvelut						
Kartoituksista koulutuksiin

Luotettavuus – turvallinen yhteistyökumppani

Securitas Oy
PL 93
00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Elimäenkatu 30
Puh. 020 4911
asiantuntijapalvelut@securitas.fi
securitas.fi
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Tehokkuus – voitte keskittyä omaan ydintoimintaanne

