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AVARN Securitylle uusi johtoryhmä
Turvallisuusyhtiö AVARN Securitylle on nimitetty uusi johtoryhmä. Nimitysten taustalla on yhdistyminen Prevent 360
Turvallisuuspalvelujen kanssa.
Yhtiö tiedotti aiemmin, että se jatkaa yhdistymisen jälkeen AVARN Securityn nimellä ja brändillä. Toimitusjohtajaksi nimitettiin
15. lokakuuta Juha Murtopuro, joka on johtanut AVARN Securityä vuodesta 2016. Johtoryhmän nimitys on ensimmäinen
askel yhdistymisen toteuttamista käytännössä.
– Kyseessä on iso muutos ja siksi katsoimme parhaaksi uudistaa koko organisaation. Näin saamme aidosti yhdistettyä
parhaan osaamisen molemmista yhtiöistä. Nyt nimitettävällä johtoryhmällä on vahva kokemus yksityisen turvallisuusalan ja
teknologian parissa, Murtopuro sanoo.
Uusi johtoryhmä on aloittanut toimintansa ja nimitykset ovat voimassa 6. marraskuuta alkaen.
Jussi Virtanen, aluejohtaja, suurasiakkaat ja toimitusjohtajan sijainen
Virtanen on toiminut aiemmin AVARN Securityn turvallisuuspalvelujen liiketoimintajohtajana ja sitä ennen AVARN Securityä
edeltäneissä yhtiöissä turvallisuuden ja riskienhallinnan parissa.
Antti Ipatti, aluejohtaja, hälytyskeskus ja liikkuvat yksiköt, Etelä-Suomi
Ipatti on toiminut aiemmin AVARN Securityllä Etelä-Suomen alueelle sijoittuvan turvallisuuspalveluiden liiketoimintayksikön
vetäjänä. Taustaa turvallisuusalalla on AVARN Securityä edeltäneistä yhtiöistä noin 16 vuoden ajalta erilaisissa
turvallisuuspalveluiden tuotannon johdon työtehtävissä.
Verneri Laukkanen, aluejohtaja, Keski- ja Itä-Suomi
Laukkanen on toiminut aiemmin Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen aluejohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt erilaisissa
turvallisuusalan palvelutuotannon työn johtamistehtävissä.
Jussi Mäenpää, aluejohtaja, Länsi- ja Pohjois-Suomi
Mäenpää on toiminut aiemmin AVARN Securityllä ja sitä edeltäneissä yhtiöissä aluepäällikkönä vuodesta 2014. Tätä ennen
hän on työskennellyt mm. palvelupäällikkönä, myynnissä ja rekrytoinnissa. Kaikkiaan työkokemusta turvallisuuden parissa
hänellä on vuodesta 1995.
Paavo Lehtonen, aluejohtaja, Etelä-Suomi
Lehtonen on toiminut aiemmin AVARN Securityn ja sitä edeltävien yhtiöiden Etelä-Suomen paikallisvartioinnin sekä aula- ja
tapahtumapalvelujen vetäjänä. Tätä ennen hän on työskennellyt asiakkuuspäällikkönä sekä erilaisissa turvallisuusalan
palvelutuotannon työn johtamistehtävissä.
Mikko Leinonen, johtaja, rahankäsittelypalvelut
Leinonen on toiminut turvallisuusalalla jo parikymmentä vuotta. Vuodesta 2016 hän on johtanut AVARN Securityn
arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluja.
Ilpo Mäkelä, johtaja, turvatekniikka
Mäkelä on toiminut aiemmin Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen turvatekniikan liiketoiminnan johtajana. Tätä ennen hän on
työskennellyt Huurre Groupilla. Ensin Suomen huollon johtajana, ja myöhemmin kylmäteknisten järjestelmien ja
palveluliiketoiminnan Suomen, Ruotsin ja Venäjän liiketoimintayksiköiden vastaavana. Mäkelällä on vahva kokemus teknisten
järjestelmien kehittämisestä sekä niihin liittyvien projektien ja huollon johtamisesta.
Hannu Gröhn, tietohallintojohtaja
Gröhn on toiminut aiemmin Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen tietohallintojohtajana. Aiemmin hän toimi ISS Securityn IT:n
teknisenä päällikkönä. Gröhnillä on taustaa turvallisuusalalta myös vartioinnin ja hälytyskeskuspäivystyksen parissa. Kokemus
palvelutuotannon tehtävistä on ollut hyvän tukena tietojärjestelmien ja palvelujen kehittämisessä.

Tom Keskinen, talousjohtaja
Keskinen on toiminut AVARN Securityn talousjohtajana vuodesta 2016. Keskinen siirtyi AVARN Securitylle Microsoftilta, jossa
hän toimi matkapuhelinliiketoiminnan taloushallinnon parissa useissa eri yksiköissä. Hänellä on vahva taloushallinnon tausta
Nokialla kahdeksan vuoden ajalta. Sitä ennen hän on ehtinyt työskentelemään myös Business Controllerina mobiiliturvayhtiö
SmartTrustilla sekä markkinointitehtävissä Suomen Rahapajassa.
Pasi Salo, kaupallinen johtaja
Salo on toiminut AVARN Securityn kaupallisena johtajana vuodesta 2017. Aiemmin hän on työskennellyt mm.
asiakkuusjohtajana ja liiketoimintajohtajana sekä erilaisissa turvallisuusalan palvelutuotannon työn johtotehtävissä vuodesta
2001.
Juha-Pekka Mustonen, henkilöstö- ja hallintojohtaja
Mustonen aloitti AVARN Securityn henkilöstö- ja hallintojohtajana 1.11.2017. Hän on työskennellyt turvallisuusalalla esimiesja johtotehtävissä vuodesta 1995. Ennen AVARN Securityä hän työskenteli Stockmann Security Services Oy:n
toimitusjohtajana.
Mistä yhdistymisessä on kyse?
AVARN Securityn ja Prevent 360 Turvallisuuspalvelut tiedottivat tammikuussa sopineensa liiketoimintojensa
yhdistämisestä. Kilpailuviranomainen antoi kaupalle ehdollisen hyväksyntänsä 12. lokakuuta ja 1. marraskuuta AVARN
Securityn sekä Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen omistajat vahvistivat kaupan. Yhtiöiden nykyiset omistajat jatkavat
osakkeenomistajina.
Yhdistymisen myötä AVARN Securityn liiketoiminnot tuovat liikevaihtoa noin 130 miljoonaa euroa ja työllistävät yli 3500
työntekijää. Lisäksi arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluja tuottava AVARN Cash Solutionsin liikevaihto on noin 18 miljoonaa
euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä.

Lisätietoa:
Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, +358 40 414 1007, juha.murtopuro@avarn.fi

AVARN Security on strateginen ja vastuullinen turvallisuuskumppani yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Yhtiö
tuottaa monipuolisia turvallisuusratkaisuja yhdistämällä ammattitaitoisen vartioinnin turvatekniikkaan ja digitaalisuuden
uusimpiin mahdollisuuksiin. AVARN Securityn turvallisuuspalvelut, turvallisuustekniikka, hälytysvalvonta sekä arvokuljetus- ja
rahankäsittelypalvelut työllistävät Suomessa lähes 4000 työntekijää.

