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• 2021 alkaen Security Officer (Information Security) 

vastuualueena Skandinavia

Tuuraa Kari Hölmström:iä (Turvallisuuspäällikkö, Securitas Oy)



Securitas

• Osa Securitas-konsernia

• Tuottaa yksityisiä turvallisuuspalveluita ja -ratkaisuja

• 48 maata ~ 385 000 työntekijää

• Ostetaan koko ajan lisää teknologiapainotteisia yrityksiä

• Suomessa 38 toimipistettä ~ toimintaa yli sadalla paikkakunnalla
• Noin 3800 työntekijää
• Noin 300 autoa ~ 11 000 000 km

Securitas Oy
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1) COVID 19 Pandemic
2) Business Continuity / Organisational Resilience
3) Cyber / Communications Security
4) Workplace Violence Prevention / Response
5) Employee Selection / Screening / Rescreening (Insider)

Securitas konsernin Top 5 riskit
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• Asiakaskeskeisyys, dataohjautuva, asiakasvuorovaikutus

• Strategian toimeenpano on käynnistänyt hankkeita
• Yhdenmukaistetaan toiminnan ohjausjärjestelmät
• ERP, CEP, WFM, HR, . . . (Suomessa 2 projektipäällikön haku)
• Eurooppa ja Ibero-Amerikka

• Dataohjautuvuuteen kuuluu olennaisena osana myös Digitaalisen 
Turvallisuuden Strategia

• Datavetoisuus on meille jo nyt myyntivaltti. Securitas Suomella on pitkä historia 
turvallisuuspalveluiden digitalisoimisesta.

• Euroopan Chief Operating Officer / Suomen varaTJ

Konsernin strategia
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On olemassa erilaisia vaatimustenmukaisuuksia

• Lainsäädäntö *Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä jne.

• Asiakasvaatimukset (muuttumassa kriittisillä aloilla) *ISO/IEC 27001, KATAKRI, ym.

• Keskitetty tiedonsäilytys (pilvipalvelut) *GDPR

Vaatimus:
• Pitää olla Securitaksen omilla palvelimilla omissa tiloissa

• Voi olla pilvessä, mutta sijaittava Suomessa (auditoitavissa)

Tiedon sijainti ja saatavuus
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Toiminnan sydän hälytyskeskus

 75 000 valvonnassa olevaa asiakkuutta
 1 500 000 toimenpiteitä aiheuttavaa hälytystä vuodessa
 Niistä ajetaan kohteelle 235 000 kertaa
 Valvonnassa 94 000 kameraa / 4 700 tallenninta

 Suuri riippuvuus tieto- ja viestiliikenneyhteyksistä ja ennen 
kaikkea niiden toimivuudesta
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Joiltakin osin hyvin

 Varavoima

 Akusto riittävä, diesel 1 vko, ulkoinen varavoima
 Niin kauan, kuin ”löpöä” riittää ja saa, voidaan kriittiset 

toiminnot pitää käynnissä 
MUTTA…!

Olemme varautuneet 
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• Vastaamme heidän tekemisestään kuin omastamme
• Tunnettu ja uskottava toimija
• Taustatarkastukset
• Auditoinnit 
• Palvelukuvaus
• Vastuut ja velvoitteet (mm. ylläpito, kehitys, vasteaika)
• Sopimus ja ehdot

Yhteistyökumppanit
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Knowledge Library
Konserni ja Securitas Suomi

• Arvot, strategiat, politiikat, ohjelmat, 

Securitas Learning Hub
• Upcoming certification due date (one week) - Group - Values and Ethics Code Certification

Securitas Workplace
• Kaikki ajankohtainen tiedottaminen

Microsoft työkalut: 
• Toimivuus ja käytettävyys ovat yllättäneet

Tietoisuuden laajentaminen
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• On tiedostettava, mihin suuntaan ollaan menossa
• Miltä oma toimiala näyttää 5-10 vuoden päästä
• Mikä on yrityksen strategia tulevaisuudessa
• Mistä silloin ollaan riippuvaisia – mitkä ovat riskit
• Jo nyt pitää tehdä työtä tulevaisuuden eteen
• Yhteistyökumppanitkin on valittava hyvissä ajoin
 Digitalisaatio ja kyberuhkat on itse valittu. Niiden kanssa 

pitää osata elää

On pakko olla kehityksessä mukana
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• Strategia on ja sitä ollaan toimeenpanemassa (digitalisaatio -> Digitaalisen 
turvallisuuden strategia)

• Ymmärretään toimintaympäristön muutos
• Riskienhallinnan rooli on merkittävä – Cyber-riskit korostuvat

• Osaamisen varmistaminen huomioitava (rekrytointi/koulutus)
• Tietoisuuden lisääminen

• Varautuminen ja valmiussuunnittelu – skenaarioharjoitteet
• Valvonta ja näkyvyys – toimiiko kaikki niin kuin pitää – onko kaikki hyvin

• Yhteistyön merkityksen näkeminen ja ymmärtäminen

Tilannekuva
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KIITOS!




