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Profile Vehicles Oy aloitti toimintansa Iikori Ky:n nimellä Iisalmen Luuniemel-

lä vuonna 1982. Perustajina olivat Revon veljekset Kosti ja Keijo sekä Mat-

ti Sollo. Sittemmin Matti Sollo ja Keijo Repo jäivät eläkkeelle ja nykyiset 

omistajat ovat Marko Repo, Johanna Repo, Ville Repo ja Antti Repo. Yh-

tiö työllistää emoyhtiössä Iisalmessa noin 80 henkilöä ja konsernissa työs-

kentelee kaikkiaan yhteensä 160 henkilöä. Operatiivisten toimintojen johto 

ja konsernin hallinto sijaitsee emoyhtiössä, Iisalmessa. Yhtiöllä on tuotan-

toyksiköt myös Virossa ja Unkarissa, sekä myyntiyhtiö Ruotsissa. Yhtiön lii-

kevaihto on noin 28 miljoonaa euroa, josta noin 70 % tulee viennistä. 

”Olen iloinen siitä, että olemme pysyneet perheomisteisena yritykse-

nä alusta lähtien ja kasvaneet merkittäväksi työllistäjäksi. Hieno asia on 

myös se, että yhtiö täyttää 35 vuotta nyt Suomen 100-vuotisjuhlavuote-

na. Erityiseksi tämän vuoden tekee sekin, että toimitimme Iisalmen teh-

taaltamme erikoisajoneuvon numero 6000, joka tällä kertaa 

sattui olemaan poliisiauto. Esitän omasta ja koko henkilöstöm-

me puolesta lämpimät kiitokset kaikille asiakkaillemme ja yh-

teistyökumppaneillemme tiiviistä ja luottamuksellisesta yhteis-

työstä”, tiivistää pääomistaja ja toimitusjohtaja Marko Repo.

Profile 35 vuotta
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TUOTEKEHITYSTÄ JA 
VALMISTUSTA PARHAILLA 
MENETELMILLÄ
Tuotteet – olipa kyseessä sitten ajoneuvo tai sen kustan-
nustehokkaan toiminnan takaava elinkaaripalvelu – ovat 
näkyvin osa toimintaamme. Ihmiset ja osaaminen kaiken 
taustalla ovat tärkein voimavaramme. Etulinjamme jou-
kot, eli myynti ja elinkaaripalvelut puolestaan keräävät 
jatkuvasti tietoa ja palautetta asiakkailtamme mitä tulee 
tuotteiden tai palveluiden kehitystarpeisiin. Uusi laadu-
kas ja menestysmahdollisuudet omaava tuote syntyy 
eri tiimien saumattomalla yhteistyöllä.

Tuotekehityksessä uusi vetäjä 
ja useita projekteja

Tuotekehityksessämme on tapahtunut viimeisten pa-
rin vuoden aikana paljon. Vuodenvaihteessa 2017 aloitti 
suunnittelupäällikkönä konetekniikan DI Juho Jurvakai-
nen (29). Juho on ollut Profilen palveluksessa vuodes-
ta 2014 saakka. Samalla olemme lisänneet myös muuta 
insinööriosaamista tuotekehitykseemme.

”Olen ollut töissä Profilella valmistumisestani saak-
ka. Aloitin tuotannon kehityksen tehtävissä, jota myös 
opinnäytetyöni käsitteli. Suunnittelupäällikön tehtävä on 
mielenkiintoinen ja haastava, sillä Profilella on tällä het-
kellä monia erilaisia tuotekehitysprojekteja meneillään. 
Suunnittelutiimissämme on hyvä yhdistelmä kokemusta 
ja nuoruuden intoa. Suunnittelun näkökulmasta kuluva 
ja tuleva vuosi ovat työntäyteisiä, sillä monelta alustaval-
mistajalta on tullut tai pian tulossa uusi alustamalli, joista 
moni tulee olemaan tuotevalikoimassamme ambulans-
sina tai muuna erikoisajoneuvotyyppinä. 

Saamme pian uusia hyviä tuottei-
ta valikoimaamme”, kertoo Juho Jur-
vakainen.

Juho Jurvakainen
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Sähköinsinööri Besim Meholli (28) on ollut näkemässä 
erikoisajoneuvojen kehityskaarta Profilella vuodesta 2015 
saakka. Kosovosta Suomeen 8 vuotta sitten muuttanut 
Besim opiskeli suomen kielen lisäksi sähköinsinööriksi 
Savonia ammattikorkeakoulusta, pääaineena oli mitta-
ri- ja sensoritekniikka. 

”Olen toiminut Profile Vehiclesin palveluksessa he-
ti valmistumisestani saakka. Ensimmäinen nimikkeeni 
oli dokumentoija, mutta työ on vuosien varrella vienyt 
eteenpäin jatkuvasti haasteellisempiin tehtäviin. Minulle 
työssäni tärkeää on oman osaamiseni kehittäminen sekä 

mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin pro-
jekteihin. Tästä hyvänä esimerkkinä 
olenkin saanut vastuuta ja tehtävät 
ovat vuosien varrella muuttuneet 
oman osaamiseni mukaan, nykyi-
nen tehtävänimikkeeni onkin säh-
kösuunnittelun päällikkö”, kertoo 
taustastaan Besim Meholli.   

Besim Meholli

Sähkösuunnittelun tehtäviin kuuluu nykyaikaisen väylä-
ohjauksen ja käyttöliittymän kehitys, johtosarjojen suun-
nittelu, eri alustojen tietojen hyödyntäminen ja ja järjestel-
mien välisen kommunikaation kehittäminen, modernien 
ja tehokkaiden komponenttien käyttöönotto, erilaisten 
toimintologiikkojen, esim. automaattivalo-ohjausten ke-

hittäminen, ja olla aina askel edellä alan teknologiassa. 
Nykyajan ambulansseissa ja erikoisajoneuvoissa on eri-
laisia radioita ym. kommunikointivälineitä, tietokoneita, 
potilastietojärjestelmiä ja myös erikoisempia järjestelmiä 
tapauskohtaisesti, jotka kaikki vaativat tietoa ja kykyä py-
syä ajantasalla. Sen takia sähkösuunnittelu on avainroo-
lissa toimialallamme. 

”Profile on työpaikkana ainutlaatuinen. Yrityksen ko-
va kehitystahti ja nuorekas ilmapiiri ovat edesauttaneet 
työssä viihtymistäni. On hienoa olla mukana uudista-
massa ja kehittämässä uusia tuotteita, innovoimassa ja 
tekemässä jotain mitä muut eivät ennen ole tehneet”, 
Besim toteaa. ”Suunnitellaan ja toteutetaan alan parhai-
ta tuotteita”, tiivistää Besim. 

Elinkaaripalvelut kehittyvät
Profile-konsernin uusi jälkimarkkinoinnin vastuuhenkilö 
ja kehittäjä on myös laatutoiminnoista vastaava Ville Re-
po. Villen aikaisempi kokemus laatutehtävistä (laatuin-

sinööri) auttaa jälkimarkkinointia ja 
koko organisaatiota kehittymään. 
Laatu ja jälkimarkkinointi kulkevat 
käsikädessä ja on tärkeää saada ke-
hitettyä tuotteita, toimintaa ja pal-
velua asiakaspalautteen perusteella.

Ville Repo

Profile haluaa olla edelläkävijä laadukkaassa toiminnas-
sa ja laadunvarmistuksessa. Siksi Profile on päivittänyt 
kaikkien valmistusyksiköidensä johtamisjärjestelmän 
(laatujärjestelmä) uusimpaan ISO 9001:2015 versioon. 
Johtamisjärjestelmän päivittäminen on osa linjausta, 
jonka mukaan konsernin kaikissa tehtaissa on käytössä 
täsmälleen samat prosessit ja toimintamenetelmät, ja 
sama taho auditoi kaikki tehtaat.

Laatu on myös yksi yhtiön perusarvoista. Siitä Profilel-
la halutaan pitää kiinni, sillä laadukkaasta työstä lopulta 
hyötyvät kaikki: itse yritys, asiakas ja kaikki sidosryhmät.  
Johtamisjärjestelmäuudistuksen kautta Profile keskittyy 
entistä enemmän asiakkaan ja sidosryhmien huomioimi-
seen. Profilen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan 
ISO 9001 laatustandardia. Profilen laadukkaasti toimivat 
prosessit takaavat sen, että asiakas saa erinomaisen ja laa-
dukkaan tuotteen ja palvelun. Tuotteen lopullinen laatu 
varmistetaan tarkassa ja kattavassa tarkastusprosessissa. 

Profile valvoo myös alihankkijoidensa ja toimittajiensa 
laatua. Alihankkijoiden ja toimittajien arvioinnissa keskei-
nen kriteeri on toimittajan merkitys Profilen toiminnan 
kannalta. Arvioinnin tulokset käydään läpi toimittajan 
kanssa. Avoimuus ja pelisääntöjen molemminpuolinen 
selkeys ovat keskeinen arvo toimittajayhteistyössä. 

Profile toimii jatkuvan parantamisen periaatteella. Toi-
mintaa parannetaan poikkeamailmoitusten, parannuseh-
dotusten, asiakaspalautteiden ja toimittajareklamaatioi-
den kautta. Lisäksi sisäiset, asiakkaan ja riippumattoman 
tahon arvioinnit käsitellään ja toimintaa parannetaan. 
Tulipa parannusehdotus tuotannon työntekijältä tai asi-
akkaalta se käsitellään yrityksen johdossa. 

Profilen jokainen työntekijä on sitoutunut noudatta-
maan sovittuja toimintatapoja, joilla toiminnan ja tuot-
teen laatu saadaan parhaaksi mahdolliseksi.

Turvallisuus

Turvallisuuden takaa se, että Profilen ambulanssituot-
teet ovat EN1789-vaatimusten mukaisia. Profile tekee 
tuotteillensa 10G-testit standardin vaatimusten mukai-
sesti. Istuimet, turvavyöt, paarien kiinnitykset ja paarit, 
laitetelineet (defitelineet, imulaitteet yms.) ja laatikostot 
– kaikki turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet kuuluvat 
testauksemme piiriin. Profilelle on tärkeää, että ambu-
lanssi on turvallinen työympäristö sekä hoitohenkilös-
tölle että potilaille.

ELEKTRONIIKKA KASVAVASSA  
ROOLISSA ERIKOISAJONEUVOISSA

TAATTUA LAATUA  
KAIKESSA MITÄ TEEMME

TUOTEUUTISIA

– kaikissa valmistusyksiköissä uusi ISO 9001:2015 johtamisjärjestelmä -

Profile Advanz – nyt myös korotetuilla takaovilla
Esittelimme uuden Profile Advanz ambulanssin Mercedes-Benz 
Vito alustalla vuoden 2016 alussa. Nyt Advanzeja on toimitettu 
jo suuri määrä Suomen lisäksi muihin Pohjoismaihin ja keskiseen 
Eurooppaan. Advanz on kerännyt kiitosta ja loistavaa palautet-
ta muun muassa erittäin nykyaikaisten ominaisuuksiensa takia. 
Alusta on henkilöautomainen ajaa, ja korityö on ergonominen, 
turvallinen ja sisustus helposti puhdistettava. Advanz on käyttäji-
en ehdoilla suunniteltu.

Muun muassa Saksan paikalliset vaatimukset huomioiden olem-
me nyt kehittäneet tuotetta eteenpäin.

Nyt valikoimassa on myös korkeat paritakaovet yhdistettynä jo 
aiemmin esiteltyyn Profile katonkorotukseen, joka mahdollistaa 
entistä sujuvamman toiminnan myös kiireettömissä potilaiden 
siirtokuljetuksissa. Muun muassa Saksassa yleisesti käytössä ole-
va potilastuoli on nyt takaovien korkeuden puolesta siirrettävis-

sä potilastilaan ja sieltä pois vaivattomasti ja turvallisesti potilaan 
istuessa tuolissa. Korkeammat ovet myös sujuvoittavat istuma-
asennossa paareilla olevan potilaan sisäänlastausta. Kehitämme 
Advanzia myös muiden ominaisuuksien puolesta modulaariseksi 
asiakkaita kuunnellen siten, että ominaisuuksista löytyy oikea ko-
konaisuus sekä pelkkää potilaansiirtoa tekeville, että heille, jotka 
käyttävät Advanzia työkalunaan myös kiireellisessä ensihoidossa.

Uutuus esillä Rettmobil 
2017 tapahtumassa
Uusi korkeatakaovinen Advanz oli ensikertaa nähtävillä Rett-
mobil 2017 tapahtumassa Fuldassa Saksassa toukokuussa 2017.
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Olemme kuluneenkin vuoden aikana jatka-
neet erikoisajoneuvotoimituksia sekä vanhoil-
le että uusille asiakkaille. Suurin osa toimituk-
sistamme ovat B- ja C-tyypin ambulansseja 
– osa toimituksista muutaman auton, osa kym-
menien ja kokonaismäärältään jopa sato-
jen autojen suuruisia. Aikaisempia vuosia mer-
kittävämpi osa tuotannostamme on tänä ja 
tulevana vuonna mm. Suomen Poliisihallituk-
selle toimitettavia viranomaisajoneuvoja. Kii-
tämme kaikkia asiakkaitamme tasapuolises-
ti hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta!
Seuraavassa poimintoja muutamista markkina-
alueistamme ja erikoisajoneuvotoimituksista.

Huipputasoisia tehohoitoambulansseja  
Saksaan

Saksaan toimitetut tehohoitoambulanssit suunniteltiin ja val-
mistettiin konsernin emoyhtiössä Iisalmessa ja luovutus asi-
akkaalle IVD Mitteldeutschlandille tapahtui helmikuussa 2017.  
IVD Mitteldeutschland on Saksan punaisen ristin tytäryhtiö, 
jonka toimitusjohtaja Andreas Triftshaüser oli vastaanottamas-
sa autoja Iisalmessa. Saksan punainen risti on yksi suurimmista 
Saksan ensihoidon operoijista. Yrityksen kotipaikka on Thürin-
genin alueella paikkakunnalla Jena.

Nyt toimitetut tehohoitoambulanssit on varusteltu Mercedes-
Benz Sprinter alustoille. Huippuluokkaiseen varusteluun sisältyi 
kaikki tehohoidossa vaadittavat hoitolaitteet ja varusteet. Au-
tot osaltaan korvaavat myös tehohoitoa vaativia lentokuljetuk-
sia. Autoissa on aina kolmen hengen miehistö, joista yksi on 
erikoislääkäri ja kaksi erikoissairaanhoitajaa. Takalaitanostimilla 
varustetuilla autoilla voidaan kuljettaa myös erityisen ylipainoi-
sia potilaita. Näillä uusilla autoilla siirretään siirretään vaativan 
tehohoidon potilaita noin 1000 km päivässä sekä Saksan si-
sällä, että myös manner-Euroopassa.

ASIAKKAITAMME JA TOIMITUKSIA
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ITALIASSA KYSYNTÄÄ  
PROfILE TEKNOLOgIALLE

Julkisen sektorin terveydenhuoltoyh-
tiö ULSS7:n toiminta-alue kattaa 710 
km2 Koillis-Italian Trevison-alueella, 
jossa asustaa noin 200 000 ihmistä .  
Yhtiön toiminta koostuu sairaalatoi-
minnasta ja ensihoidosta.

Profile toimitti ULSS7:lle 3 Profile Ge-
nios ambulanssia vuoden 2016 lop-
pupuolella. Ambulanssit valmistettiin 
tehokkaille ja turvallisille Mercedes-
Benz Sprinter 319 alustoille uusimmal-
la Profile teknologialla varusteltuna, 
mukaan lukien Stryker Power-LOAD 

automaattisesti lastaava paarialusta 
ja Stryker Power-PRO sähköavustei-
set paarit.

Nyt nämä ambulanssit ovat käytössä 
Coneglianon alueella (Trewvison pro-
vinssi, 50 km Venetsiasta pohjoiseen).

ULSS7 on yksi monista Profilen uu-
sista asiakkaista Italiassa. Asiakkaita on 
sekä julkisen että yksityisen sektorin 
puolella. Täyden asiakastuen Italiassa 
asiakkaamme saavat kumppaniltam-
me Pammobility SRL:ltä.

Suunnittelupäällikkö Juho Jurvakainen (vas),  
Andreas Triftshaüser, Juha-Pekka Kumpu-
lainen, Ville Julkunen, ja Marko Repo
 

IVD:n uusin hankinta esillä 
Rettmobil 2017 tapahtumassa

Profile toimitti IVD Mitteldeutschlandille Profile Geni-
os -ensihoitoyksikön. Auto oli nähtävillä osastollamme 
Euroopan suurimassa ambulanssinäyttelyssä Rettmobi-
lissa 2017 Fuldassa. Tämä ambulanssi edustaa Profilen 
uusinta teknologiaa joka pohjautuu kolmeen tärkeään 
elementtiin: turvallisuuteen, ergonomiaan ja hygieniaan.

”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että pystymme toi-
mittamaan tuotteitamme Saksaan, joka kuitenkin on 
laadukkaiden autojen ”kotimaa”. Projekti on ollut meille 
vaativa mutta positiivinen haaste, koska laatu- ja varus-
teluvaatimukset ovat hyvin korkeat. Projekti on vaatinut 
meiltä paljon niin insinööri- kuin valmistusosaamistakin, 
ja näitähän meillä kyllä on”, toteaa Profilen pääomistaja 
ja toimitusjohtaja Marko Repo.

”Profile ei suinkaan ollut tarjoajista hinnaltaan edullisin, 
mutta päädyimme yhteistyöhön korkean laadun vuoksi. 
Lisäksi arvostamme Profilen alan asiantuntijuutta. Myös 
tuotteen turvallisuus, ergonomia ja hygienia ovat huip-
puluokkaa. Nämä erityiset ajoneuvot tulevat olemaan 
hyvin näkyviä Saksan ensihoitokentällä, ja merkittäväs-
sä roolissa ihmisten henkien pelastamisessa. Uskon että 
yhteistyömme Profilen kanssa tulee jatkumaan tulevai-
suudessakin”, kertoo IVD Mitteldeutschlandin toimitus-
johtaja Andreas Triftshaüser.

Toimitimme kaksi uudella konsep-
tilla Volkswagen Amarok alustan 
päälle varusteltua lääkäriajoneuvoa 
Unkariin. Ajoneuvo miehistöineen 
on erikoistunut lapsipotilaiden koh-
teessa tapahtuvaan ensihoitoon. 
Ajoneuvot on varustettu edistyk-
sellisillä sini-/punavilkkupaneeleilla 
ja sireeneillä. Takaosasto on suun-
niteltu varusteiden ja hoitolaittei-
den turvallista ja sujuvaa kuljetusta 
varten. Kaikkiin laitteisiin kuten de-
fibrillaattoriin, imulaitteeseen, ven-
tilaattoriin, mobiiliin keskoskaappiin 
ja useisiin laukkuihin pääsee käte-
västi ja nopeasti käsiksi.

Jatkoimme toimituksiamme Tshekin tasavaltaan. Heti 
alkuvuodesta 2017 toimitimme uuden Profile Genios 
”ambulanssilaivueen” Olomouc:n alueelle. Paikallinen yh-

teistyökumppanimme ARC Vehicles sro palvelee Profile 
ambulanssilla operoivia koko Tshekin alueella.

TOIMITUKSET TSHEKKEIHIN JATKUIVAT

LÄÄKÄREIdEN Off-ROAd AJONEUVOJA UNKARIIN
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Unkarin kansallinen ambulanssipalvelu on käyttänyt 
kaikessa toiminnassaan Profile-ambulansseja vuodes-
ta 2012 saakka. Tähän mennessä olemme toimittaneet 
400 ajoneuvoa ja tarjoamme kaikille ajoneuvoille myös 
kattavat huoltopalvelut aina normaaleista huolloista ai-
na kolarikorjauksiin. Toimittamamme ambulanssit ovat 
olleet pääasiassa kiireellisen ensihoidon C-tyypin ambu-
lansseja, mutta myös B-tyypin ambulansseja (Volkswa-
gen Crafter ja Mercedes-benz Sprinter alustoille varus-
teltuina). Lisäksi olemme toimittaneet lääkäriajoneuvoja 
Suzuki SX4 S-Cross alustoille varusteltuina.

Toimitamme asiakkaalle koko ajoneuvokannan elinkaa-
ripalvelut. Kiinteä tehdashuoltomme sijaitsee Budapestin 
kupeessa Kistarcsassa ja huoltoautomme tavoittaa myös 

muut alueet Unkarissa. Hallinnoimme koko autokantaa 
on-line järjestelmällä, jonka kautta asiakas tekee huol-
totilaukset ja voi helposti seurata tilausten edistymisen 
ja mm. historiatiedot.

Profile toimitti Suomeen Kanta-Hämeen pelas-
tuslaitokselle uuden kenttäjohtoauton alkuvuo-
desta 2017. Alustana on Mercedes-Benz GLS, ja 
korityö suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 
asiakkaan ajoneuvotiimin kanssa.

Unkarin kansallinen ambulanssipalvelu

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kenttäjohtoon 
uusi SUV ajoneuvo

Uusia markkinoita etsimme niin läheltä kuin 
kaukaa. Alkuvuodesta 2017 toimitimme erän 
Genios ambulansseja Kauko-Itään Singapo-
reen. ”Singaporen valtion organisoima ambu-
lanssitoiminta ja sen kehittäjät olivat alun perin 
tutustuneet tuotteisiimme kansainvälisillä mes-
suilla, ja olemme iloisia olles-
samme nyt tilanteessa, jossa 
ensimmäinen isompi erä on 
Singaporessa”, toteaa Profile 
konsernin myynti- ja markki-
nointijohtaja Jari Mononen.

Jari Mononen

Singaporeen Profilen parasta osaamista

TAPAHTUMAT
Profile-konserni on kansainvälinen. Meillä on tällä hetkellä toimintaa Euroopassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa. Tutkimme 
ja etsimme jatkuvasti sellaisia uusia markkinoita, joissa meillä on annettavana lisäarvoa asiakkaille ja siten pitkäjän-
teistä kasvua Profile-konsernille. 

Arab Health 2017 Dubai

Arab Health 2017 messut avasivat messuvuotemme tammi-
kuun lopussa 30.1. – 2.2.2017 arabiemiraattien lämmössä Du-
baissa. Ulkoilmaosastollamme aivan tapahtuman pääporttien 
vieressä oli esillä Profile Genios ambulanssi ja siitä sekä muista 
tuotteistamme kertomassa kansainvälinen myyntitiimimme.

Tapahtumassa Profilea edustivat Jari Mononen 
(Suomi, vas.), Ken Theiltoft (Tanska), Hany Abdel-
wahab (Egypti), Emanuele Massimo (Unkari) ja 
Marko Repo (Suomi, ei kuvassa).
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Muita tapahtumia

SEHL opintopäivät, Kuopio, Suomi 
7. – 8.4.2017 

Ambulans 2017, Tukholma, Ruotsi 
25. – 26.4.2017

Rettmobil 2017, Fulda, Saksa 
10. – 12.5.2017
 

Akuuttihoitopäivät, Hämeenlinna, Suomi 
19. – 20.5.2017

Flisa 2017, Jönköping, Ruotsi 
19. - 21.9.2017

Ambulanseforum, Gardermoen, Norja 
27. – 28.9.2017


