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Turvallisuus

Turvallisuudessa korostuu nykypäivänä yhä 
enemmän luottamus. Sen ylläpitämiseen ja  
edistämiseen voi jokainen meistä vaikuttaa. 
Puheenvuorossa Jarno Limnéll. s.2
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Hyvä asiakkaani ja yhteistyökumppanini, 
nyt on apu tarpeen!

Sinä voit auttaa! Ohjaamalla ostoksiasi pienyrittäjille olet 
tärkeänä osana säilyttämässä kotimaan työpaikkoja. Samalla 
varmistat, että myös pienyrittäjien perheet selviytyvät tässä 
rajussa muutoksessa ja yhteiskunnan rattaat pyörivät mahdol-
lisimman vakaina. 

Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisaita ja harkittuja valintoja 
sekä puhaltaa yhteen hiileen. Yhdessä me selviämme!

#autapientä
yrittajat.fi/autapienta
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Suomessa on varautu- 
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ALKUVUODEN UUTISISSA on puhuttu pal-
jon koronaviruksesta, ilmaston lämpenemi-
sestä, Yhdysvaltojen ja Iranin kiistoista sekä 
5G:stä. Uutisoinnit kuvaavat hyvin turvalli-
suusasioiden globaalia verkostomaista luon-
netta, koskettaen myös meitä suomalaisia. 

E R I L A I S I S TA  turval-
lisuuteen yhdistyvis-
tä uutisista kannattaa 
huomioida kaksi asiaa. 
Ensinnäkin, turvalli-
suusuutiset ovat pää-
osin turvattomuusuu-
tisia. Puhutaan erilai-
sista uhkista ja riskeis-
tä. Sinällään ymmär-
rettävää, mutta on hy-
vä muistaa, että turval-
lisuus on lähtökohtai-
sesti positiivinen asia. 
Se on Maslowin tarve-
hierarkian mukaan ih-
misen toiseksi tärkein 
tarve, ja juuri turvallisuudesta huolehtimi-
nen mahdollistaa esimerkiksi teknologian 
hyödyistä nauttimisen. Muutosnopeassa ja 
epävakaassa maailmassa turvallisuudesta 
on tulossa myös yhä vahvempi kilpailuetu- 
tekijä niin yrityksille kuin yhteiskunnille.

TOISEKSI, NYKYISELLÄ  informaatiotek-
nologian aikakaudella korostuu mieliku-
vaturvallisuus. Ei siis objektiivinen ”ku-
ten asiat oikeasti ovat” -todellisuus vaan 
meidän jokaisen subjektiiviset mielikuvat 
todellisuudesta. Tällöin kannattaa kysyä 
itseltään, että minkä tiedon varassa omat 

mielikuvat muodostuvat ja miksi juuri tie-
tyt mielikuvat ovat hallitsevia? Turvallisuus 
onkin yhä vahvemmin tunteeseen perustu-
va, henkilökohtainen mielikuva. Viestinnän 
rooli turvallisuudessa korostuu.

USKON, ETTÄ alkaneella vuosikymmenel-
lä turvallisuudessa painot-
tuu luottamuksen näkökul-
ma. Erityisesti digitalisaa-
tion ja teknologian kehityk-
sen turvallisuuteen – sekä 
myös laajemminkin erilai-
siin turvallisuusilmiöihin – 
on leviämässä parhaillaan 
laajempi, maailmanlaajui-
nen epäluottamuksen ilma-
piiri. Yhä useammin kuulen 
kysyttävän niin maailman-
politiikassa kuin ihmisten 
arkipäivässä, että kehen ja  
mihin voi luottaa?

SUOMI ON luottamusyhteis-
kunta, ja luotettavuutta pidetään yhtenä 
suomalaisten erityispiirteenä. Luottamuk-
sen voi nähdä näkymättömänä liimana, jo-
ka näyttäytyy meidän suomalaisten arkipäi-
vässä ja yhteiskunnassa joka hetki. Tämä ei 
kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan luot-
tamuksen korkeasta tasosta on pidettävä hy-
vää huolta konkreettisin teoin. Luottamus 
itsessään on ymmärrettävissä kyvyksi ja tah-
doksi toimia yhdessä. Luottamus on sekä 
ajattelua että tekoja, mutta myös epävar-
muuden sietämistä ja pyrkimystä hyvään. 
Luottamuksen ylläpitämiseen ja edistämi-
seen voi jokainen meistä vaikuttaa.

Turvallisuus on luottamuksen 
perusta ja kilpailuetutekijä

Jarno Limnéll
Kyberturvallisuuden  
professori, Aalto-yliopisto

Puheenvuoro 

12 ÄLYKÄS VANKILA 
-HANKE 
Älykkäät työkalut 
mukaan vankien  
kuntoutukseen

”Tavoitteena on  
ehkäistä vankien  
syrjäytymistä  
yhteiskunnasta.”

”Pelastuslaki  
velvoittaa pitämään 
paloturvallisuus- 
laitteet kunnossa.”

Hankkeen projektipäällikkö 
Pia Puolakka 

Peltaco Oy:n huoltopäällikkö 
Markus Korhonen 

Perinteinen opetus voi 
olla varsin kuivaa, vaikka 
tarjolla olisi tärkeää asiaa 
ja käytäntöäkin power-
point-kalvojen lomassa. 
Virtuaalitodellisuus- eli 
VR-koulutus voi par- 
haimmillaan olla jotain  
aivan muuta. 

teksti jarmo seppälä 
kuva iita siilanpää

Sammu-Kaluste Oy kehittää 
parhaillaan turvallisuus- 
alan VR-koulutusta yhdessä 
asiakkaansa ja kuopiolaisen 

3D Talo Finland Oy:n kanssa. Tavoit-
teena on VR-koulutuksen työkalut  
asiakkaalle. Järjestelmän pilotoin-
tivaihe käynnistynee tänä keväänä.

Asiakkaan ympäristö kuvataan ja 
oppimisympäristö rakennetaan vir-
tuaalitodellisuuteen. Näin kokonai-
suudesta saadaan realistinen harjoi-
tusympäristö. VR:n avulla saadaan 

Sammu-Kalusteen turvallisuusasiantuntija Mikko Tikkanen kertoo, että VR-koulutuksen etuna on muun muassa sen joustavuus, koska se ei ole sidottuna aikaan tai paikkaan.

luoduksi monipuolisia ja aitoja har-
joitustehtäviä asiakkaan tarpeisiin. 
VR tarjoaa periaatteessa rajattomat 
mahdollisuudet.

Kun esimerkiksi oppilaitoksissa 
käytetään virtuaalitodellista koulu-
tusmenetelmää, oppilaitokset pys-
tyvät vakioimaan opetuksensa ta-
son. Uusi toimintapa vaatii tieten-
kin uutta ajattelutapaa niin koulu-
tettavilta kuin kouluttajilta.

Turvallista tehokkuutta 
Koulutus on tehokasta mutta tur-
vallista. Sitä voidaan toistaa va-
kioidusti, jolloin oppimisympäris-
tön laatu sekä itse koulutuksen si-
sältö voidaan pitää kerrasta toiseen 
samana ja laatu aina yhtä korkeana. 
Koulutusosioita voidaan myös va-
rioida tasalaatuisesti, Sammu-Ka-
lusteen turvallisuusasiantuntija 
Mikko Tikkanen esittelee.

– Harjoituksen aiheina voivat ol-
la esimerkiksi uhkatilanne tai tuli-
palosta poistuminen turvallisesti ja 
oikeaoppisesti niin, että havaitaan 
tarjolla olevat turvavälineet ja ote-
taan huomioon käytössä oleva vä-
häinen aika. Ympäristöön voidaan 

tuoda mukaan myös näköesteitä, 
kuten visuaalista savua.

VR-koulutus ei ole sidottu ai-
kaan tai paikkaan, ja se on jousta-
vaa. Täsmälleen sama info tulee kai-
kille koulutukseen osallistujille, jo-
ten myös koulutuksen tuloksia voi-
daan testata samalta lähtötasolta.

Sammu-Kalusteen tuotekehitys 
on lähtenyt pilotoinnin kautta liik-
keelle. Asiakkaan kanssa yhdessä 
on todettu, että lisäarvoa ja konk-
retiaa koulutukseen on tällä taval-
la saatavissa.

Tikkanen kertoo, että VR-kou-
lutuspaketin luominen merkitsee 
aluksi jonkin verran kustannuk-

sia, mutta myöhemmin kokonai-
suus tulee asiakkaalle edulliseksi. 
VR-koulutuksessa ei ole kerrallaan 
isoja koulutusryhmiä, mutta tois-
toja voidaan tehdä riittävästi, mi-
kä alentaa kokonaiskustannuksia 
huomattavasti.

Yhtenä virtuaalitodellisuuden 
etuna vielä perinteiseen opetuk-
seen verrattuna on, että virtuaali-
todellisuudessa ei voi olla häiriö-
tekijöitä, kuten kännyköitä tai säh-
köposteja. Siksi vuorovaikutus on 
huomattavasti tiiviimpää kuin mo-
nessa muussa opetustilanteessa.

– VR-koulutus muuttaa turvalli-
suusalan koulutuksen. Perinteinen-
kin koulutus toki jatkuu vielä, mut-
ta VR-koulutus yleistyy nopeasti.

VR muuttaa maailmaa
Virtuaalitodellisuuden antamat 
mahdollisuudet eivät ole pois pe-
rinteisestä oppimisesta, vaan ne 
pyrkivät rikastuttamaan oppimis-
kokemuksia ja tarjoamaan tehok-
kaita opetusvaihtoehtoja.

Virtuaaliympäristö ohjaa oikei-
siin suoritustapoihin riskien eh-
käisyssä. Uhka- ja vaaratilanteet 

voidaan kohdata turvallisesti sekä 
uuden oppimisen että vanhan ker-
taamisen kautta. Koulutus kannus-
taa turvallisen toimintatavan oppi-
miseen.

Toisaalta VR-koulutusosion si-
sältö pitää typistää olennaiseen. 
VR-laseja ei suositusten mukaan tu-
le käyttää yli puolta tuntia kerral-
laan, sillä liian pitkäaikainen käyt-
tö yhdellä kertaa voi altistaa huono-
vointisuudelle. Vaikka pitäisi tauko-
ja, olisi koko päivän koulutus vir-
tuaalimaailmassa intensiivisyydes-
sään liian väsyttävä.

Virtuaalitodellisuutta käytetään 
jo monella alalla. Alan suomalaisen 
yhteistyöjärjestön Virtual Reality 
Finland ry:n mukaan virtuaalito-
dellisuuden mahdollistava tekno-
logia on saavuttanut pisteen, jos-
sa vuosikymmeniä sitten annetut 
lupaukset viimein lunastetaan. Yh-
distyksen arvion mukaan virtuaa-
litodellisuudesta tulee alusta, joka 
muuttaa maailmaa jopa enemmän 
kuin internet tai mobiililaitteet. 
Seuraavan viiden vuoden aikana 
käsitys todellisuudesta siis muut-
tuu radikaalisti.

Turvallisuuskoulutusta myös
virtuaalitodellisuuden keinoin

“
Vuorovaikutus  
on huomattavasti 
tiivimpää kuin 
monessa muussa  
opetustilanteessa. 
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Turvallisuuden 
asiantuntija

Jussi Eskelinen on tuotanto-
talouden diplomi-insinöö-
ri, joka toimi aiemmin muun 
muassa turvallisuuspäällikkö-

nä isoissa elintarviketeollisuusyri-
tyksissä. Töitä riitti niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin.

Eskelinen kuitenkin halusi vä-
hemmän matkustamista ja enem-
män aikaa vaimonsa sekä kahden 
pienen lapsensa kanssa, joten hän 
siirtyi työturvallisuuskonsultin 
tehtäviin kotimaassa.

Vantaalla asunut Eskelinen oli 
asettunut perheineen Kuopioon. 
Hän oli jo jonkin aikaa pohtinut 
myös yrittäjäksi ryhtymistä, ja vii-
me syksynä suunnitelmat alkoi-
vat toteutua. Eskelinen osti Sam-
mu-Kaluste Oy:n Siilinjärveltä. Sen 
jälkeeen Eskelinen hankki saman 
alan isomman yrityksen, kuopio-
laisen Peltaco Oy:n.

– Molemmissa yrityksissä yrittä-
jät olivat eläköitymässä, ja yrityk-
sissä tehtiin tällä tavoin sukupol-
venvaihdos. Yrityskaupassa yhdis-
tyivät Sammu-Kalusteen ja Pelta-
con voimat, eli turvallisuusalan ka-
lustemyynti sekä alan huoltopalve-
lu- ja koulutusliiketoiminta, Eske-
linen kertoo.

– Aiemmin isoissa pörssiyhti-
öissä en työntekijänä voinut juuri 
vaikuttaa yrityksen asioihin, mut-
ta nyt yrittäjänä on tilanne toinen. 
Monenlaisia kehityssuunnitelmia 
tässä pyörii koko ajan ja näkymät 
vaikuttavat kiinnostavilta. Yrityk-
semme tavoitteena on kasvaa – 
meillä on kyllä potentiaalia ja työ-
sarkaa paljon.

Uhrauksiakin tuore yrittäjä on 
toki joutunut tekemään: huolella 
vaalittu kesäauto meni myyntiin, 
kun yrittäjäksi ryhtymiseen tarvit-
tiin pääomaa.

Kokonaisvaltaista osaamista
Sammu-Kaluste on palo- ja työtur-
vallisuuden asiantuntijatalo, joka 
tarjoaa kokonaisvaltaista turvalli-
suuden osaamista yrityksille, tur-
vallisuusalan ammattilaisille, julki-
selle sektorille sekä kiinteistöalan 
toimijoille. Alan tuotteiden lisäk-
si turvallisuuskoulutukset ja -neu-
vonta ovat merkittävä osa yrityk-
sen toimintaa.

Pääosa yrityksen asiakkaista on 
tällä hetkellä Itä-Suomessa, mutta 
Sammulla on myös valtakunnallisia 
asiakkaita ja toimintaa Tammisaa-
resta Inariin asti. Tuotetarjontaan 
kuuluvat korkealaatuiset palo- ja 
pelastuskalustotuotteet, työsuojai-
met, ensiapu ja työturvallisuustar-
vikkeet sekä ympäristö- ja väestön-
suojatuotteet.

Sammu-Kalusteen ydinosaamis-
ta ovat myös kattavat kiinteistöjen 
paloturvallispalvelut, kuten sam-
mutin-, pikapaloposti- ja savun-
poistoluukkuhuollot, väestön-
suojien huollot ja kunnostustyöt, 
kaasusammutusjärjestelmähuollot 
sekä palo-ovien tarkastukset.

Erikoispalveluja ovat myös sätei-
lymittarien ja putoamissuojainten 
tarkastuspalvelut sekä kattavat tur-

vallisuuskartoitukset. Lisäksi yri-
tys järjestää alkusammutus-, pu-
toamissuojain-, tulityö- sekä työ-
turvallisuuskoulutuksia.

Asiantuntija tiedonlähteenä
Markus Korhonen on tullut töihin 
Peltacolle vuonna 2011 turvalaite- 
asentajaksi. Nykyiseen tehtäväänsä 
huoltopäälliköksi hän siirtyi vuonna 
 2013.

Korhosen vastuulle kuuluu 
muun muassa turvallisuusosaston 
operatiivinen ja hallinnollinen toi-
minta, eli hän vastaa turvallisuus-
osaston henkilöstöstä sekä osaston 
toiminnan kehittämisestä. Tämän 
lisäksi hän kantaa suuren vastuun 
myös Sammu-Kalusteen sopimus-
asiakkaista.

Kiinteistön paloturvallisuuslait-
teiden huoltoja on tehtävä vuosit-
tain, ja käytännön vastuu turvalli-
suudesta ja laitteistojen toimivuu-
desta on aina kiinteistön omistajal-
la, haltijalla tai toiminnanharjoit-
tajalla. Pelastuslaki velvoittaa pitä-
mään laitteet kunnossa, ja standar-
dit sekä valmistajan ohjeet antavat 
keinot siihen.

– Tarjoamme asiakkaillemme 
huoletonta ja vaivatonta Peltaco-
Turva-sopimusta, jonka avulla asia- 
kas voi siirtää lakisääteisistä vel-
voitteista huolehtimisen meille ja 
varmistua myös laitteiden toimi-
vuudesta tositilanteessa, Korho-
nen vakuuttaa.

Avuksi muistamiselle ja tiedon-
saannille tulevat Sammu-Kalusteen 
asiantuntemus ja turvallisuuden 
kokonaispaketti.

Ajantasainen turvakartoitus
Sammu-Kaluste tekee muun muas-
sa yritysten turvakartoituksia. Nii-
hin kuuluvat tilat, kiinteistö, ul-
koalueet, henkilöstön turvallisuus 

ja pelastussuunnitelma.
Eskelinen kertoo, että vaarati-

lanteiseen varaudutaan pelastus-
suunnitelmalla, jonka asiakasyri-
tyksen ulkopuolinen asiantuntija 
selvittää. Sähköinen suunnitelma 
tehdään kyseiseen yritykseen rää-
tälöitynä. Pelastussuunnitelmaa 
voidaan hallinnoida verkon kaut-

Turvallisuusalan asian-
tuntijayritys palvelee laa-
jaa asiakaskuntaa teolli-
suudesta ja pelastuslai-
toksista kesämökkiläisiin. 
Palvelut yhdessä omatoimi- 
sen varautumisen kanssa 
estävät vaaratilanteita.

teksti jarmo seppälä 
kuva iita siilanpää

ta, joten se on aina ajan tasalla. Tar-
jolla on myös eri vaativuusasteen 
palo-, työ-, kiinteistö- ja henkilö-
turvallisuuskoulutuksia, ensiapu- 
sekä uhkatilannekoulutusta.

Oikeanlaista opastusta 
Mikko Tikkanen on työskennel-
lyt Peltacolla vuodesta 2013. Ny-
kyiseen tehtäväänsä turvallisuus-
asiantuntijaksi hänet nimitettiin 
syksyllä 2018. Tikkasen vastuul-
le kuuluvat asiakashankinta sekä 
asiantuntijapalvelut, kuten turva-
kartoitukset, turvallisuuskoulu-
tukset, pelastussuunnitelmat sekä 
konsultointi ja esimerkiksi kohde-
korttien laatiminen.

– Kiinteistön omistajalla on var-
sin laaja vastuu, joten asiakasyrityk-
sissä tehdään muun muassa kiin-

teistö- ja henkilöturvallisuuden 
turvakartoitus. Pitää muistaa, että 
omatoiminen varautuminen kan-
nattaa aina, Tikkanen huomauttaa. 

– Palvelumme on asiakkaan kan-
nalta mahdollisimman helppoa ja 
liiketoimintaa tukevaa, eli asiakas 
voi keskittyä omaan toimintaansa.

Tikkanen kertoo, että Sam-
mu-Kaluste toimii tiiviissä yhteis-
työssä myös esimerkiksi hälytin- ja 
murtojärjestelmien tarjoajien sekä 
asentajien ja työturvallisuusasian-
tuntijoiden kanssa. Lisäksi kiinteis-
töjen paloturvallisuutta  voi paran-
taa valveutuneisuudella ja ajanta-
saisella koulutuksella

– Meillä on tarjolla koulutusta 
ja tuotteita myös poikkeustilan-
teiden, kuten esimerkiksi ammo-
niakkivuoto-onnettomuuksien, 

varalle. Yksi tarjoamistamme eri-
koispalveluista on myös eläinpelas-
tuksen koulutus ja siihen kuuluvat 
tuotteet, Tikkanen esittelee.

Kannattaa myös ottaa huo-
mioon, että uhkat ja riskit ovat 
muuttuneet. Mukaan on tullut en-
tistä enemmän myös luonnon ää-
ri-ilmiöt, sähkökatkot ja uhka puh-
taan veden saannille.

Sivuaa jokaista toimijaa 
Yksi Eskelisen yritystoiminnan läh-
tökohdista on ollut aina  se, että asiak- 
kaan pitää saada kaikki työ- ja pa-
loturvallisuusalan palvelut samas-
ta paikasta. Eskelisen tausta teol-
lisuusturvallisuuden tilaajana, eli 
asiakkaana toimiminen, on hyvä 
etu palveluja suunnitellessa. 

– Nyt keskitymme entistä enem-

Huoltopäällikkö 
Markus Korhonen 
vastaa turval-
lisuusosaston 
henkilöstöstä 
sekä osaston 
toiminnan  
kehittämisestä.

Sammu-Kaluste Oy:n toimitusjohtaja Jussi Eskelinen yhdisti kaksi turvallisuusalalla toimivaa yritystä hankkimalla kuopiolaisen Peltaco Oy:n.

män asiakkaidemme kokonaistur-
vallisuuden kehittämiseen. Turval-
linen työympäristö on  myös tuotta-
va. Turvallisuuden ylläpito on kui-
tenkin jatkuvaa, joten asiakasyri-
tyksissäkin tarvitaan vastuuhenki-
löt tätä asiaa edistämään.

Eskelinen huomauttaa, että ylei-
nen  mielikuva turvallisuusasiois-
ta on usein hieman ”kuiva”, mutta 
kuva ei pidä paikkaansa.

– Tämän pitäisi kiinnostaa kaik-
kia. Turvallisuusasiat on saatava  
entistä läheisemmiksi niin ihmisil-
le kuin yrityksille. Sen lisäksi han-
kintojen ja koulutusten on oltava 
asiakkaalle mahdollisimman help-
poja hankkia sekä tuloksiltaan te-
hokkaita, joten pyrimme olemaan 
joustava ja nopea toimija, Eskeli-
nen päättää.

“
Turvallisuusasiat 
on saatava entistä 
läheisemmiksi 
niin ihmisille  
kuin yrityksille. 

Valikoima ulottuu verkkoon
joten sivut toimivat myös 
tuotekatalogina. 

n  Sopimusasiakkailla on verkko- 
kauppaan käyttäjätunnukset, 
ja sivujen kautta asiakas voi 
myös tehdä tarjouspyynnön.

n  Asiakkaiden tavoittamiseksi 
yritys lähettää uutiskirjeitä 
sekä käyttää sosiaalista mediaa 
ja hakukonemarkkinointia.

n Sammu-Kalusteella on  
aktiivinen verkkokauppa, joka 
on turvallisuusalalla harvinai-
nen palvelu. 

n  Verkkokaupasta vastaavat 
markkinointipäällikkö Johanna 
Hietanen ja myyntipäällikkö 
Otto-Ville Hellevaara.

n Verkossa on tarjolla pää-
osa myymälä- ja tilaustuot-
teista. Kaupan sivuilla on 
tarjolla laaja tuotevalikoima, WWW.KAUPPA.PELTACO.COM
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Yhteistyöllä 
kohti parempaa 
kaupunkia 

Hankkeen projektipääl-
likkö Anniina Auteron 
mukaan Tampere on 
turvallisuuden Piilaak-

so, sillä Pirkanmaan seudulla on 
vahva turvallisuusteknologian osaa-
minen ja pitkä historia turvallisuus-
yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Kaupunkiturvallisuutta on ke-
hitetty Tampereella Pirkanmaan 
turvallisuusklusterissa jo vuodes-
ta 2011. SURE eli Smart urban secu-
rity and event resilience -hankkees-
sa on mukana laaja joukko toimijoi-
ta: Insta Group, Nokia ja Securitas 
sekä Tampereen yliopisto ja Tam-
pereen ammattikorkeakoulu, Busi-
ness Tampere ja Itämeri-instituutti. 
EU-rahoituksella syyskuussa 2019 
startannut SURE kiinnostaa nyt jo 
alan toimijoita maailmalla asti.  

– Ranska esimerkiksi seuraa mei-
tä SURE:n osalta aktiivisesti. Se mi-
tä me teemme toisin liittyy erityi-
sesti viranomaisyhteistyöhön, Au-
tero sanoo. 

SURE:ssa mukana oleva suoma-
lainen perheyritys, Insta Group, on 
turvallisuusalan ja viranomaisyh-
teistyön vahva osaaja. Instan yksi 
keskeinen kohdemarkkina on tur-
vallisen yhteiskunnan tarvitsemat 
ratkaisut. Insta on puolustusvoimi-
en strateginen kumppani ja se on ol-
lut rakentamassa nykyistä hätäkes-
kustietojärjestelmää yhdessä Hätä-
keskuslaitoksen ja eri viranomais-
ten kanssa. 

– Meille Suomessa on vieras aja-
tus, että eri viranomaiset kilpailisi-
vat keskenään. He tekevät yhteis-
työtä, ja on selvää, että kaikki tur-

vallisuushankkeet toteutetaan jol-
lakin lailla yhteistyössä viranomais-
ten kanssa. Kaiken kehittämisen tu-
lee perustua toiminnan tarpeisiin, 
joten järjestelmien monimutkais-
tuessa entisestään ja vaatimusten 
kasvaessa tarvitaan tulevaisuudes-
sa yhä enemmän viranomaisten ja 
kaupallisten toimijoiden avoin-
ta yhteistyötä, toteaa Turvallinen 
yhteiskunta -liiketoiminnasta vas-
taava johtaja Marko Savolainen Ins-
tasta.

Toinen SURE:n tärkeä yhteistyö-
kumppani on Nokia. Sekä Insta että 
Nokia ovat molemmat vahvoja di-
gitaalisten ratkaisujen kehittäjiä ja 
yhdessä ne pystyvät rakentamaan 
kansainvälisesti kilpailukykyistä, 
älykästä kaupunkiturvallisuustek-
nologiaa. Nokian Senior SW Specia-

list Petri Aalto pitää SURE:a hieno-
na mahdollisuutena siirtää Nokian 
kehitystyötä reaalikäyttöön. 

Turvallisuus on palvelu
Tampere on tunnettu tapahtumien 
kaupunki, ja tapahtumat näkyvät 
Tampereen keskustan katukuvas-
sa. Tapahtumapaikat ovat keskus-

tassa jo olemassa olevien palvelui-
den äärellä ja kävijöiden helposti 
saavutettavissa.  

– Haluamme että Tampere on 
tapahtumien keskus, mutta siitä 
huolimatta turvallinen sekä asuk-
kaiden, tapahtumakävijöiden että 
järjestäjien näkökulmasta. On tär-
keää huolehtia tapahtumien suju-
vuudesta ja turvallisuudesta, jot-
ta ihmiset voivat tavata toisiaan ja 
nauttia tapahtumista ja jotta kes-
kustan asukkaat kokevat viihty-
vänsä, eivätkä häiriinny väkimää-
ristä, Autero toteaa. 

SURE-hankkeessa turvallisuus 
nähdään osana julkista palvelua. 
Ihmisillä on oikeus turvalliseen ar-
keen, ja siksi järjestyksestä on huo-
lehdittava. Hankkeen alkuvaihees-
sa keskitytään simuloimaan suur-
ten väkimäärien käyttäytymistä, 
esimerkiksi valaistuksen vaikutus-
ta ihmisten käyttäytymiseen. 

– Meillä on viisi käsikirjoitettua 
skenaariota ja kaksi todellista, tu-
levaa tapahtumaa, joiden kohdal-
la näitä mahdollisia tilanteita har-
joitellaan etukäteen. Viranomaisil-
le harjoitteleminen on tuttua työ-
tä, jonka avulla opitaan toimimaan 
haastavissa tilanteissa entistä pa-
remmin, Autero kertoo.

Nokia ja Insta kuuluvat SURE:s-
sa työryhmään, jonka ensisijaisena 
tehtävänä on tuoda hankkeeseen ti-
lannekuvaosaaminen ja -ymmärrys 
sekä sitä tukeva alustaratkaisu yh-
distettynä sensoridataan, data-ana-
lytiikkaan, 3D-mallinnukseen sekä 
harjoittelu- ja simulaatio-osaami-
seen.  

– Kun kaupungissa on tapahtu-
mia, siellä on tavallista enemmän 
väkeä. Algoritmi koulutetaan tun-
nistamaan väkijoukon normaali toi-
minta. Jos väkijoukossa alkaa ta-
pahtua jotakin, mitä ei pitäisi, vaik-
kapa tönimistä, järjestelmä reagoi. 
Se havaitsee myös esimerkiksi vä-
kijoukon liikkumisen ei-oletettuun 
suuntaan tai liian lujaa ajavan au-
ton. Systeemi tunnistaa siis poik-
keaman normaalista ja kiinnittää 
huomion siihen, Savolainen kertoo.

Älykästä videovalvontaa on ke-
hitetty Instassa jo aiemmin yhteis-
työssä viranomaisten kanssa. Nyt 
tätä aletaan kokeilla kaupunkiym-
päristössä ja Tampereen tapahtu-
missa. Yksityishenkilöitä valvon-
takamerat eivät tunnista. Auteron 

mukaan suomalainen tapa miettiä 
yksityisyyden suojaa myös turvalli-
suusratkaisuissa on erityinen. 

Videovalvonnan lisäksi SURE:s-
sa kehitetään muun muassa valojen 
käyttöä ihmisten ja liikenteen ohjaa-
miseen. Valoilla voidaan luoda esi-
merkiksi valopolkuja.

– Polut ovat ihmisten kulkemi-
sen ohjaamista varten, mutta valoil-
la voidaan tavoitella myös tapahtu-
maan toivottua positiivista tunnel-
maa, Autero kertoo.

Valojen rinnalla tullaan ottamaan 
käyttöön myös opastintauluja. Nii-
den avulla ihmisille saadaan tietoa 
nopeasti. Autero painottaakin, et-
tä turvallisuus on myös viestintää. 

– Opastintaulujen ohjeet eivät 
saa rikkoa turvallisuuden tunnet-
ta, etteivät ihmiset joudu paniikkiin. 
Viesteillä on lisättävä luottamusta. 

Savolainen kertoo, että ajanta-
saisen tiedon välittäminen on tär-
keää. Kriisitilanteiden lisäksi opas-
tintaulut voivat opastaa esimerkik-
si tapahtumien ruuhkissa ja kertoa, 
millä portilla on väljää.

Perinteisesti liikenneruuhkat voi-
vat tapahtumien aikaan aiheuttaa 
eripuraa. Siksi oikea-aikainen tie-
to eri liikennevälineiden ja reittien 
käytöstä lisää kaupunkiturvallisuut-
ta ja viihtymistä tapahtumissa. 

Luottamus isossa roolissa
Turvallisuuden lisäämisen rinnalla 
on tärkeää vaikuttaa myös ihmisten 
kokemukseen turvallisuudesta. Sa-
maan aikaan kun väkivalta on suo-
malaisissa kaupungeissa tilastojen 
mukaan vähentynyt, ihmisten koke-
mus turvallisuudesta on alentunut.

– On tärkeää, että tapahtumakä-
vijä voi luottaa siihen, että jollakin 
muulla on vastuu turvallisuuden 
säilymisestä, Autero kertoo.   

Suomalaisille korostetun näky-
vät turvallisuusvarustelut aiheutta-
vat usein enemmän pelkoa kuin tur-
vallisuudentunnetta. Koska turval-
lisuus on kaikkien asia, olisi hienoa, 
jos turvallisuuden toimijoihin suh-
tauduttaisiin myönteisesti. 

Avoimuus on Auteron mukaan 
tärkeää, jotta esimerkiksi isoihin 
tapahtumiin tulevat ihmiset ym-
märtävät, miksi tiettyjä ratkaisuja 
tehdään. Samalla on tärkeää poh-
tia, millä tasolla turvallisuusjärjes-
telyt näkyvät. 

Ihmiset ovat tottuneet turvalli-

suustoimijoiden näkyvyyteen vii-
meisten vuosikymmenten aikana 
ja hyväksyvät jo paremmin turval-
lisuusjärjestelyjä. Savolaisen mie-
lestä turvallisuudelle ei ole kattoa, 
mutta on huolehdittava siitä, ettei 
turvallisuuden valvominen ala häi-
ritä ihmisten sujuvaa olemista. 

– Toisaalta tiedetään, että poliisin 
läsnäolo lisää ihmisten turvallisuu-
dentunnetta. SURE:n tavoitteena on 
luoda malli, jonka avulla ihmiset ko-
kevat olevansa turvassa, vaikka po-
liisi ei olisi paikalla, Aalto toteaa. 

Esimerkiksi keskusta-alueen kyl-
tit SURE:n älykkäästä videovalvon-
nasta voisivat lisätä ihmisten koke-
musta turvallisuudesta.

– SURE:ssa hyödyntämämme 
teknologia on käytössä jo esimerkik-
si lentokentillä. Siinä mielessä em-
me tee uusia asioita. Se mikä täs-
sä on uutta, on eri toimijoiden vä-
linen sekä yritysten välinen yhteis-
työ. Isossa maailmassa kilpaillaan 
yksin, me ajattelemme, että olem-
me yhdessä parempia, Aalto kertoo.

Myös Autero pitää SURE:n kan-
nalta olennaisena alueen pitkää, 
toimivaa yhteistyöhistoriaa turval-
lisuusalan toimijoiden, älykästä tur-
vallisuustekniikkaa kehittävien yri-
tysten ja viranomaistahojen kanssa. 

Projektipäällikkö Anniina Autero kertoo, että SURE-hankkeella on fantastiset mah-
dollisuudet luoda kansainvälisesti arvostettu kaupunkiturvallisuusjärjestelmä.

Tampereen SURE-hanke sai ainoana Suomessa EU:n Urban Innovative Actions 
-ohjelman rahoituksen. Neljän miljoonan euron kaupunkiturvallisuushankkeen 
projektipäällikkö Anniina Autero iloitsee siitä, että Tampereen soveltuvuus  
turvallisuusteknologian hyödyntämisen edelläkävijänä on nyt tunnustettu.  
teksti marjaana tunturi  kuva eino ansio

“
Avoimuus on  
tärkeää, sillä se  
selkeyttää miksi  
tiettyjä ratkaisuja 
tehdään.  

Tampereen 
kaupungin 
SURE-hanke
n Hanke on osa Tampe-
reen kaupungin Viiden täh-
den keskusta -kehitysoh-
jelmaa.

n  Yrityksistä hankkeessa 
mukana ovat Nokia, Insta 
Group ja Securitas.

n Tampereen yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu osal-
listavat sidosryhmät tur-
vallisuussuunnitteluun.

n  Mukana ovat myös Busi-
ness Tampere sekä Itä- 
meri-instituutti EU:n  
hankeasiantuntijana.

Petri Aalto,  
Anniina Autero ja 
Marko Savolainen 
työskentelevät 
Tampereen 
kaupungin  
SURE-hankkeen 
parissa.
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K iinan Wuhanista liikkeel-
le lähtenyt COVID-19 eli 
koronavirus on noussut 
nopeasti koko maail- 

man tietoisuuteen. Viruksen no-
pea leviäminen on osoittanut sen, 
kuinka vaikeaa taudin taltuttami-
nen on sellaisissa maissa, joissa 
terveydenhuoltojärjestelmässä ja 
huoltovarmuudessa on puuttei-
ta. Haavoittuvassa asemassa ovat 
myös ne maat, joissa yhteiskunta 
ei ole varautunut pandemian kal-
taisiin uhkatilanteisiin. 

– Suomessa koronaviruksen le-
viäminen on hyvin seurannassa ja 
varautuminen koronan kaltaisiin, 
laajalle leviäviin epidemioihin on 
erittäin hyvällä tasolla, sanoo Tur-
vallisuuskomitean pääsihteeri  
Vesa Valtonen. 

Puolustusministeriön yhtey-
dessä toimiva Turvallisuuskomi-
tea edustaa suomalaista varautu-
mistyötä parhaimmillaan. Turval-
lisuuskomitean jäsenistö edustaa 
kaikkia hallinnonaloja ja perus-
tuu tietojen jakamiseen ja yhteis-
työhön.

– Suomessa on luotu jo edellis-
ten virusepidemioiden aikana kor-
kea varautumistaso. Nostaisin esil-
le paikallistason osaamisen, kun on 
päätetty karanteeneista ja koulujen 
sulkemisista. Meillä on laadukasta 
osaamista kaupungeissa, kunnis-
sa ja eri sairaanhoitopiireissä, Ve-
sa Valtonen kertoo. 

Valtonen viittaa vuoden 2009 
pandemiaan, sikainfluenssaan, 
jonka pohjalta päivitettiin sosiaa-
li- ja terveysviranomaisten kansal-

liset ohjeet pandemiati lanteeseen.
Nyt koronaviruksen levites-

sä varautumissuunnitelma toi-
mi päivitettynä pohjana myös tä-
mänhetkisessä uudessa tilantees-
sa. Samaan tapaan vuoden 2015 
pakolaiskriisin akuutissa vai-
heessa hyödynnettiin osittain nii-
tä suunnitelmia, joita oli luotu jo 
Neuvostoliiton hajoamisen aika-
na. Tuolloin laadittiin varautumis-
malli kasvavaan pakolaisuuteen.  
 
Turvallisuus lähtökohtana
Suomea pidetään yleisesti ottaen 
turvallisena maana. Peräti 87 pro-
senttia suomalaisista luokittelee 
Suomen turvalliseksi maaksi, ja 95 
prosenttia vastaajista kokee oman 
turvallisuutensa hyväksi. Tulokset 
ovat viime vuoden lopulla julkais-

tusta sisäministeriön ja useiden vi-
ranomaisten toteuttamasta laajasta 
tutkimuksesta. 

Hyvää turvallisuudentunnetta 
Suomessa pitävät yllä etenkin va-
kaa yhteiskuntarakenne sekä vank-
ka luottamus esimerkiksi pelastus- 
ja poliisilaitokseen. Luottamuksen 
takana on suunnitelmallisesti ja pit-

källä aikavälillä rakennettu, hyvä 
varautumistaso, Valtonen kuvaa. 

Suomalainen varautuminen ra-
kentuu kokonaisturvallisuuden 
mallin varaan. Tällä tarkoitetaan 
yhteistoimintaa, jossa viranomai-
set, elinkeinoelämä, järjestöt sekä 
kaikki kansalaiset huolehtivat yh-
teiskunnan toiminnasta yhdessä. 

– Meidän mallistamme, jos-
sa kaikki yhteiskunnan eri toimi-
jat kokoontuvat säännöllisesti yh-
teen pohtimaan turvallisuuskysy-
myksiä, ollaan kiinnostuneita ulko-
maita myöten. On todella positiivis-
ta, että turvallisuus nähdään meillä 
yhteisenä asiana. 

Uhat eivät katso rajoja
Suomessa tehdään kansallinen ris-
kiarvio kolmen vuoden välein, vii-
meksi vuonna 2018. Yhä useampi 
Suomea mahdollisesti uhkaava 
vaaratilanne ei rajoitu omien ra-
jojemme sisälle, siksi kansainväli-
nen yhteistyö turvallisuusasioissa 
on tärkeää. Esimerkiksi ilmaston-
muutos, kansainväliset muutto-
liikkeet, köyhyys tai pandemiaksi 
yltyvät virusepidemiat aiheutta-
vat varautumista vaativia tilantei-
ta Suomessa. 

Kyberturvallisuus, hybridiuhat 
ja informaatiovaikuttaminen ovat 
ongelmia, joiden torjumiseen voim-
me vaikuttaa olemalla mukana kan-
sainvälisillä foorumeilla. Erityises-
ti Euroopan unionin tasolla tehtä-
vä työ on tärkeää, sanoo Valtonen, 
mutta kaikki kansainväliset yhtey-
det edistävät turvallisuutta. 

Valtonen kiittelee erityisesti suo-
malaisten terveysalan toimijoiden 
hyviä yhteyksiä kansainvälisiin jär-
jestöihin ja muiden maiden viran-
omaisiin. 

– Tämäkin koronaepidemia on 
osoittanut kansainvälisen tiedon-
vaihdon ja koulutuksen tarpeen.

Tietoturvasta huolehdittava 
Yksi nykyajan uhkakuvista liittyy 
digitalisaatioon. Esimerkiksi palve-
lujen siirtyessä verkkoon kybertur-
vallisuuteen ei aina huomata samaa 
tahtia kiinnittää huomiota. Erilai-
sista kyberhyökkäyksistä ja tieto-
turva-aukoista on jo näyttöä suo-
malaiskunnissa. Viime vuonna tie-
tomurtojen kohteiksi joutuivat esi-
merkiksi Pori, Kokemäki ja Lahti. 

– Digitalisaatiossa tarvitaan 

kyberturvallisuuden huomioimis-
ta yhä laajemmin. Tarvitaan ehdot-
tomasti kokonaisvaltaisempaa nä-
kemystä, jotta ymmärretään, mil-
laisia turvallisuuteen vaikuttavia 
keskinäisiä riippuvuuksia syntyy, 
kun siirretään esimerkiksi kriitti-
siä palveluita verkkoon, Valtonen 
painottaa. 

Hän ymmärtää kuntien itsemää-
räämisoikeuden tärkeyden, mutta 
samalla peräänkuuluttaa valtiolle 
parempaa mahdollisuutta ohjata 
ja resursoida kuntien tietoturva-
ratkaisuja.

– Esimerkiksi sote-uudistukses-
sa yhdistyy julkisen ja yksityisen 
puolen palveluja. Haasteena on 
välttää liikaa sääntelyä, jolloin yri-
tystoiminta vaikeutuu, mutta sa-
maan aikaan pidetään huolta tur-
vallisuudesta.

Koulutuksella tärkeä tehtävä
Vieraiden valtioiden taholta tulevat 
vaikuttamisyritykset toisen maan 
vaaleihin ovat yksi esimerkki vii-
me aikojen hybridiuhkista. Turval-
lisuuskomitea, oikeusministeriötä 
tukien, järjesti viime eduskunta-
vaalien yhteydessä laajan viestin-
täkampanjan teemalla Maailman 
parhaat vaalit – Mieti miksi! Mu-
kana olivat niin sosiaalisen medi-
an alustat, puolueet kuin tiedotus-
välineetkin.

–  Koulutus on avainasemassa, 
kun torjutaan vihamielistä infor-
maatiovaikuttamista. On tärkeää, 
että suomalaiset ovat jatkossakin 
valistunut kansakunta. Koulutus-
järjestelmää ja kotouttamista pitää 
tukea niin, että arvopohjamme säi-
lyy, Valtonen sanoo. 

Medialukutaito on tarpeen myös 
niissä tilanteissa, joissa yleisöä 
pommitetaan jatkuvasti monilla 
toisensa kumoavillakin tiedoilla. 
Näin käy monesti nopeasti muut-
tuvassa uutistilanteessa, kuten 
viimeksi koronavirusuutisointi on 
osoittanut. 

– Viestintä on turvallisuustilan-
teen ylläpitämisessä yksi haasta-
vimmista osista. Se auttaa, jos ihmi-
set seuraavat viranomaisten vieste-
jä ja muistavat uutisia lukiessaan 
lähdekritiikin, Valtonen muistuttaa. 

Samaan hengenvetoon Valto-
nen  jaksaa ihmetellä myös sitä, et-
tä edelleen, varoituksista huolimat-
ta ihmiset luovuttavat puhelimes-

sa esimerkiksi pankkitunnuksiaan 
täysin ventovieraille. Lähdekritiik-
ki pitäisi osata ulottaa myös niihin 
tilanteisiin, joissa tuntematon hen-
kilö lähestyy tietojenkalasteluaiko-
muksessa. 
 
Varautuminen verissä
Valtonen kutsuu itseään hymyillen 
”varautumisen vahtikoiraksi”. Kou-
lutukseltaan hän on sotatieteiden 
tohtori ja tehnyt lähes koko työu-
ransa turvallisuusasioiden parissa. 
Väitöskirja Maanpuolustuskorkea-
koulussa syntyi viranomaisyhteis-
työstä, ja ennen nykyistä tehtävään-
sä Valtonen toimi Turvallisuuskomi-
tean sihteeristössä yleissihteerinä.  

– Olen kuullut sanottavan, että 
meillä suomalaisilla on resilienssi 
DNA:ssa. On totta, että suomalai-
set ovat hyvin turvallisuusorien- 
toitunutta kansaa. Lähes kaikilla 
on kontakti maanpuolustukseen 
yleisen asevelvollisuuden kautta, 
ja useat huippujohtajistamme ovat 
käyneet maanpuolustuskursseilla. 
Meillä on monia turvallisuutta yl-
läpitäviä verkostoja yhteiskunnan 
keskeisten päättäjien välillä, Valto-
nen kuvaa.

Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen pitää Suomen kokonaisturvallisuuden 
mallia esimerkillisenä.

Nykyajan uhat koskettavat kaikkia, ja niihin varautuminen edellyttää laajaa 
yhteistyötä, kuvaa Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen. Korona- 
viruksen leviäminen osoittaa, että myös kansainvälistä yhteistyötä uhkien  
torjumiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan.  “

Muuttuvassa 
uutistilanteessa 
on tärkeää, että 
ihmiset muistavat  
lähdekritiikin. 

Turvallisuuden-
tunnetta Suo-
messa pitävät 
yllä vakaa yhteis-
kuntarakenne 
sekä luottamus 
pelastus- ja  
poliisilaitokseen.

teksti anna gustafsson  kuva juho länsiharju

Suomessa on 
varautuminen 
hyvällä tasolla

Turvallisuus-
komitea
n Turvallisuuskomitea on 
ennakoivan varautumisen 
pysyvä ja laajapohjainen 
yhteistoimintaelin.

n  Komiteaan kuuluu 20  
jäsentä ja neljä asiantuntija- 
jäsentä kaikilta hallinnon- 
aloilta, eri viranomaistahoilta 
sekä elinkeinoelämän ja  
järjestöjen edustajia. 

nAloitti toimintansa  
vuonna 2013. Komitean  
jäsenistö kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa. 

n  Järjestää tapaamisten  
lisäksi tilaisuuksia järjes-
töjen, yritysten ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa.
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Risen vuonna 2018 käynnistämä Äly-
käs vankila -hanke muovaa suoma-
laista vankilakulttuuria digitaali-
suuden keinoin. Projektipäällikkö 

Pia Puolakan mukaan hankkeen tavoitteena 
on parantaa vankien digivalmiuksia ja tarjota 
heille uudenlaisia mahdollisuuksia kuntou-
tumiseen, omien asioiden hoitamiseen sekä 
opiskeluun. Näin voidaan vähentää vankien 
syrjäytymistä yhteiskunnasta ja vähentää ris-
kiä rikosten uusimiseen.

– Vangit pystyvät oppimaan siviilielämän 

 

Centria-ammattikorkeakoulun SecuBot-tietoturvahankkeen projektipäällikkö Joni 
Jämsä kertoo, että hankkeen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ongelmanratkaisussa.

Korkeakoulujen kanssa kehitetyt hankkeet luovat liiketoimintaa 
ja osaamista. Centria-ammattikorkeakoulu kehittää tietoturva- 
ratkaisuja ainutlaatuisessa laboratorioympäristössä Pietarsaaressa.
teksti laura palovuori  kuva centria

Ainutlaatuinen 
tietoturvaprojekti 
Pietarsaaressa 

Centria-ammattikorkeakoulussa toi-
miva SecuBot-tietoturvaprojekti 
on tehnyt yhteistyötä yrityksien 
kanssa Pohjanmaalla. Snellmanin 

Lihanjalostus Oy on yksi niistä.
– Elintarvikeala asettaa tekniikan toi-

mivuudelle kovan haasteen. Kaikki tila-
ukset, tuottajat ja myyjät ovat riippuvai-
sia tietotekniikan toimivuudesta. Meil-
lä on päivittäin useita tuhansia tilauksia. 
Kaiken on toimittava automaattisesti, ku-
kaan ei voi näppäillä näin paljon tilauk-
sia käsin. Tuotteiden säilyvyyden vuok-
si kaiken on toimittava mutkattomas-
ti, katkoksia ei vain saa tulla, Snellma-
nin IT-päällikkönä toimiva John Aspnäs  
kertoo.

IT-päällikön toimenkuvaan kuuluvat 
ongelmien ratkaisujen lisäksi kokoukset ja 
projektien vetäminen. Yrityksen toimintaa 
täytyy kehittää koko ajan. Uusien toimipis-
teiden ja asiakkaiden pitää päästä mutkatto-
masti samaan tilausjärjestelmään mukaan. 

– Kun Centriasta otettiin yhteyttä, läh-
dimme heti mukaan. Tietoturva-asiat olivat 
juuri silloin hyvin ajankohtaisia. Oli hyvä 
hetki ottaa vastaan tutkimusapua korkea-
koululta. Saimme apua laitteiden ja ohjel-
mien tietoturvaskannaukseen. Tietoturva-
testaajat löysivät muun muassa vanhojen, 
päivittämättömien ohjelmistojen haavoit-
tuvuuksia. Hankkeen puitteissa oli tutkittu 
ja testattu ohjelmistoja, joten teimme muu-
tokset suositusten mukaan. Päivitykset saa-
tiin saman tien otettua käyttöön.

Lähtökohdat yritysten tarpeissa
Centrian tietoturvan pilotti SecuBot on hy-
vä esimerkki hankkeesta, jonka lähtökoh-
dat ovat yritysten tarpeissa, kuvailee eri-
koissuunnittelija Johanna Leppänen Poh-
janmaan liitosta.

– Pk-yrityksissä uuden teknologian han-
kinta ei välttämättä ratkaise ongelmaa, jos 
ei ymmärretä teknologian hyödyntämis-
mahdollisuuksia. Korkeakouluilla onkin 
tärkeä rooli tässä kehittämistyössä.  Korkea-
koulujen etu on myös niiden kyky puolueet-
tomaan kehitystyöhön, Leppänen toteaa. 

Tietoturvahankkeessa on luotu ainutlaa-
tuinen laboratorioympäristö, joka on tuot-
tanut konkreettisia tuloksia yrityksille. Sen 
myötä on myös korkeakoulun oma osaami-
nen kasvanut. Laboratorio jatkaa toimin-
taansa myös hankkeen jälkeen tarjoamalla 
muun muassa kyberturvallisuusosaamista 
alueen yrityksille. 

– Parhaiten onnistuneet hankkeet tuo-
vat lisäarvoa monen eri alan yrityksille, niin 
suurille kuin pk-yrityksille. Suurilla yrityk-
sillä on usein itsellään resursseja tehdä ke-
hitystyötä, mutta hankkeiden lisäarvo tu-
leekin verkostoitumisesta. Kun koko arvo-
ketju on mukana kehitystyössä, hyötyvät 
siitä monet tahot. Parasta olisi tietysti, jos 
yritykset voisivat hankkeen jälkeen käyt-
tää kertynyttä osaamistaan luomalla uut-
ta liiketoimintaa ja innovaatioita, Leppä-
nen kuvailee.

Aspnäs on samoilla linjoilla Leppäsen 
kanssa ja hänen mukaansa SecuBot-hank-
keesta on ollut muutakin hyötyä, sillä sen 
myötä on kasvanut oivallinen yhteistyöver-
kosto. On tärkeää tietää, mitä muut tekevät. 
Verkoston avulla saa oikeaa tietoa oikeaan 
aikaan. Tässä pysyy myös itse aktiivisena.

SecuBotin projektipäällikkönä toimiva, 
lehtori Joni Jämsä muistuttaa, että Centri-
an tehtävänä on paitsi korkeakouluopetus, 
myös tutkimus- ja innovaatiotoiminta se-
kä aluekehitys. 

– Olemme joka päivä läsnä yritysten on-
gelmissa ja pyrimme ratkaisemaan niitä, 
Jämsä pohtii.

Maanpuolustuskoulutuksen eli 
MPK:n hallituksen puheen-
johtajana toimiva, professori   
Mika Hannula ei epäröi kysyt-

täessä järjestönsä tarjoaman vapaaehtois-
toiminnan suosion syistä.

– Toimintamme tavoitteellisuus vastaa 
nykyajan ihmisten tarpeisiin. Ihmiset ha-
luavat käyttää vapaa-aikansa aktiivisesti 
ja kehittää ja haastaa itseään. Näihin vaa-
timuksiin toimintamme pystyy vastaamaan 
hyvin. Pelkkä yhdessäolo ei riitä.

Hannulan mukaan maanpuolustustyössä 
motivoi tyytyväisyystutkimusten mukaan 
yhdessä toimiminen, mutta myös itse toi-
minnan merkitys.

– Harrastajille on nimenomaan tärkeää 
olla tekemässä vapaaehtoistyötä, joka hyö-
dyttää kaikkia.

Muuttuvat uhkakuvat
Puolustusvoimat on MPK:n strateginen 
kumppani, jonka valmiutta se tukee tar-
joamalla koulutusta reserviläisille. Tällai-
sia ovat esimerkiksi aselajikoulutus, johta-
ja- ja kouluttajakoulutus, fyysinen koulu-
tus ja ammunta. 

– Esimerkiksi ampumakoulutuksen suo-
sio on aina ollut suurta ja tulijoita riittää.

MPK:n koulutustarjonta on kuitenkin 
laajentunut viimeisten 12 vuoden aikana 
voimakkaasti. Samalla koulutusmäärät ovat 
kasvaneet vuosittain. 

– Olemme eläneet ajassa ja kehittäneet 
muuttuvien uhkakuvien ja kriisimallien 
mukaisesti koulutusta, johon vapaaehtoi-
set haluavat hakeutua.

Koulutuskokonaisuuksia ovat muun 
muassa kyber-, info- ja hybririditurvalli-
suuteen liittyvä kurssit, maatilojen varau-
tuminen ja erilaiset nuorten koulutukset 
yhdessä oppilaitosten kanssa.

Noin kolmasosa toiminnasta on suun-
nattu vapaaehtoista asepalvelusta harkit-
seville, nuorille ja erityisryhmille. Uudiste-
tun lain myötä MPK:n toimintaan on nos-
tettu keskeisesti tutustuminen asepalve-

lukseen sekä maanpuolustukseen liittyvä 
tiedotus ja valistus.

Turvallisuustaitoja poikkeusoloihin
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tavoit-
teisiin kuuluu vahvistaa kansalaisten tur-
vallisuustaitoja laajasti. Uhan ei tarvitse ol-
la sotilaallinen, vaan se voi olla vaikka suur- 
onnettomuus tai luonnonkatastrofi.

– Haluamme parantaa yksilön ja yhteisö-
jen turvallisuusosaamista sekä vahvistaa ky-
kyä selviytyä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Hannula puhuu kokonaisturvallisuudes-
ta, jonka alalla MPK on maan suurin koulut-
taja. Se on kouluttanut turvallisuustaitoja 
yli 500 000 suomalaiselle 10 vuoden aika-
na. MPK tarjoaa jäsenjärjestöilleen ja muil-
le yhteisöille tuen koulutuksen suunnitte-
luun, markkinointiin, kouluttajien rekry-
tointiin ja verkottumiseen sekä ilmoittau-
tumisalustan ja vakuutusturvan koulutuk-
siin osallistuville.

Maanpuolutuskoulutus MPK:n kursseille osallistuu vuosittain 
kymmeniä tuhansia henkilöitä. MPK:n 14 jäsenjärjestössä on jä-
senenä puoli miljoona suomalaista. 
teksti kalle kirstilä  kuva ossi hietala

Maanpuolustusta 
vapaaehtoisvoimin 

Tutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen tekee kuukausittain vähintään tunnin 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä (Kansalaisareena 2015 ja 2018).

n Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn tavoitteena on tukea Suomen 
puolustuskykyä ja turvallisuutta.

n Toiminnan kattojärjestö on MPK 
eli Maanpuolustuskoulutus, jonka 
tehtävät määrittelee laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta.

n MPK:lla on 14 jäsenjärjestöä,  
joiden yhteinen jäsenmäärä on  
500 000 henkilöä.

n MPK:n puheenjohtajan määrää 
valtioneuvosto.

Vapaaehtoinen 
maanpuolustus

Peruskorjattu hissi on 
ekologisempi vaihtoehto

Oneliftin toisena työnjohtajana työskentelevä Joel Laaksonen kertoo, että lähes millainen hissi tahansa voidaan modernisoida.

C hristian Rautiainen ker-
too nousseensa käytän-
nössä hissikuilun pohjal-
ta toimitusjohtajan tehtä-

viin. Armeijan jälkeen hän meni en-
sin oppisopimuksella Hissitekniik-
ka Oy:n palvelukseen opiskelemaan 
asentajaksi. Sen jälkeen työt veivät 
Suur-Helsingin Hissihuollon palve-
lukseen, ensin työnjohtajaksi ja lo-
pulta yrityksen toimitusjohtajaksi.

– Keskityimme paljolti hissien 
peruskorjaukseen. Sen takia piti 
luoda hyvät suhteet Ruotsiin, josta 

paikallinen Hisstema-yritys toimit-
ti tarvitsemiamme varaosia. Korja-
ustoiminnan ansiosta liikevaihtom-
me lähti rajuun nousuun ja töitä oli 
niin paljon kuin ehti tekemään. Pian 
huomasimme olevamme kuiten-
kin Kone Oyj:n omistuksessa, mi-
kä lähti sulauttamaan toimintaam-
me osaksi jättiläiskonsernia.

– Ruotsalainen varaosantoimitta-
ja ei tästä oikein tykännyt. Sieltä eh-
dotettiin, että mitä jos Christian pe-
rustaisit oman yrityksen, niin pääs-
tään jatkamaan taas sujuvaa yhteis-

työtä. Niinpä ajauduin lopulta yrit-
täjäksi, vaikka se ei aiemmin ollut 
koskaan käynyt edes mielessä, Rau-
tiainen naurahtaa.

Toimivaa on turha uusia
Rautiaisen perustaman Oneliftin 
toiminta lähti käyntiin nollasta, 
ja palveluita myytiin aluksi ovelta 
ovelle. Toiminta lähti kuitenkin no-
peasti nousuun. Tällä hetkellä yri-
tys keskittyy erityisesti hissien pe-
ruskorjaukseen ja modernisointiin.

Oneliftin kasvu on ylittänyt odo-

tukset, ja yritys onkin keskittämässä 
toimintaansa entistä enemmän his-
sien peruskorjaustoimintaan. Yksi-
tyisten taloyhtiöiden lisäksi Onelif-
tia työllistävät myös isot kaupungit, 
kuten Helsinki ja Vantaa sekä val-
tion omistama Senaatti-kiinteistöt. 
Isojen asiakkaiden myötä Oneliftin 
tilauslistalle on kuulunut myös mer-
kittäviä kulttuurikohteita, kuten 
Kiasma, Ateneum ja Oopperatalo.

– Meidän etunamme on se, että 
voimme toteuttaa lähes millaisen 
peruskorjausprojektin tahansa. 
Isot firmat ovat usein toiminnas-
saan kankeampia ja lopulta myös 
melko kalliita.

Kun hissiprojekti tulee ajankoh-
taiseksi, kannattaa Rautiaisen mie-
lestä tarkkaan miettiä, onko koko-
naan uuden hissijärjestelmän tilaa-
minen järkevää.

– Vanhemmissa hisseissä tyy-
pillisimmät turvallisuuspuutteet 
ovat pysähtymistarkkuus, hälytys-
yhteyden puuttuminen sekä hissi-
korin ovettomuus. Modernisoimal-
la iäkkäämmätkin hissit pystytään 
kunnostamaan nykyajan turvalli-
suusstandardeja vastaaviksi. Sa-
malla myös säilytetään ja hyödyn-
netään jo olemassa olevia raken-
teita, jotka on aikoinaan rakennet-
tu kestämään käytännössä saman 
ajan kuin itse rakennuskin.

Korjaus on ympäristöteko
Rautiainen muistuttaa, että hissin 
peruskorjaus on myös selvästi eko-
logisempi vaihtoehto kuin uuden 
hissin rakentaminen.

– Uutta hissiä tehdessä lähes 
kaikki joudutaan uusimaan. Tällöin 
myös jätettä syntyy paljon enem-
män, eikä täysin toimivia ja hyviä 
osia pystytä kierrättämään parhaal-
la mahdollisella tavalla. Monesti 
myös esteettömyyden suhteen jou-
dutaan tekemään kompromisseja, 
kun uudet hissin osat eivät kaikil-
ta osin sovellu käytettävään tilaan.

– Uusia hissejä myydään myös 
vähän sähköä kuluttavina, mikä 
ei useinkaan pidä paikkansa, sillä 
niissä elektroniikka on päällä jat-
kuvasti. 

Rautiainen arvioi, että Suomes-
sa on tällä hetkellä noin 30 000 his-
siä, jotka olisi pitänyt peruskorjata 
jo kauan sitten. Samaan aikaan pe-
ruskorjataan tai uusitaan noin 1500 
hissiä vuodessa. Suomen hissiyh-
distyksen arvion mukaan tällä het-
kellä käytössä olevilla hisseillä on 
ajettu keskimäärin lähes viisi ker-
taa maailman ympäri

– Olen myös Suomen Hissiyhdis-
tys ry:n hallituksen jäsen, joka on 
hissialalla toimivien yritysten etu-
järjestö. Yhdistyksessä ovat muka-
na lähes kaikki alalla toimivat yri-
tykset. Olemme yhdessä toden-
neet, että tälle työlle ei loppua ole 
näkyvissä.

Suomessa on käytössä  
valtava määrä hissejä, jotka 
ovat tiensä päässä. Lähes 
millainen hissi tahansa 
voidaan modernisoida  
nykyvaatimuksia vastaa-
vaksi turvallisuudesta ja 
toimivuudesta tinkimättä. 

teksti pekka säilä 
kuva joona raevuori

“
Suomessa on  
30 000 hissiä, 
jotka olisi pitänyt 
peruskorjata jo 
kauan sitten. 
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Rikosseuraamuslaitoksen 
Älykäs vankila -hanke  
tuo sähköisen asioinnin  
ja digipalvelujen, kuten 
sähköisen opiskelun, 
mahdollisuudet vankien 
ulottuville. Vankien digi-
taitoja kohentamalla 
ehkäistään syrjäytymistä.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva outi neuvonen

R ikosseuraamuslaitoksen 
eli Risen vuonna 2018 
käynnistämä Älykäs van-
kila -hanke muovaa suo-

malaista vankilakulttuuria digitaa-
lisuuden keinoin. Projektipäällikkö 
Pia Puolakan mukaan hankkeen ta-
voitteena on parantaa vankien digi-
valmiuksia ja tarjota uusia mahdol-
lisuuksia kuntoutumiseen, omien 
asioiden hoitamiseen sekä opiske-
luun. Näin voidaan vähentää van-

Älykäs vankila -hankkeen projektipäällikkö Pia Puolakka kertoo, että älyvankiloita on otettu menestyksekkäästi käyttöön esimerkiksi Belgiassa ja Iso-Britanniassa.

kien syrjäytymistä yhteiskunnasta ja 
vähentää rikosten uusimisen riskiä.

– Vangit pystyvät oppimaan si-
viilielämän kannalta tärkeitä digi-
taitoja ja itsenäistä asioiden hoita-
mista. Älyvankilan päätteillä voi 
muun muassa lukea kirjoja ja leh-
tiä, opiskella vankilan sisäisessä 
Moodle-oppimisympäristössä se-
kä hoitaa pankkipalveluita, tehdä 
ajanvarauksia henkilökunnalta ja 
pitää yhteyttä läheisiinsä. Kuntou-
tuksen apuna on kokeiltu osassa ny-
kyisistä vankiloista verkkoterapiaa 
ja virtuaalitodellisuuden hyödyn-
tämistä. Kun vangit siirtyvät hoita-
maan asioitaan sähköisesti, vanki-
lan työntekijöiden aikaa vapautuu 
rutiineista kasvokkain tapahtuvaan 
kuntouttavaan työhön.

Toimintaa valvotaan tarkasti
Sähköisen asioinnin turvallisuusky-
symykset on mietitty tarkkaan. Äly-
vankilassa vangeille voidaan tehdä 
eritasoisia käyttöoikeuksia, ja ver-
kon käytöstä jää myös lokitiedot tal-
teen. Vankien Skype-yhteyksiä val-
votaan kuten vankilassa kasvokkain 
tapahtuvia tapaamisiakin. 

Suomen vankiloihin ja yhdys-
kuntaseuraamustoimistoihin on 
sijoitettu yhteensä 200 yhteiskäyt-
töön tarkoitettua sähköisen asioin-
nin työasemaa. Vankilanjohtaja 
myöntää vangille työaseman käyt-
töluvan perustellusta syystä ja 
voi sen myös perua. Risen henki-
lökuntaa on koulutettu antamaan 
vangeille digiohjausta. Puolakan 
mukaan Rise tarjoaa jatkossa yhä 
enemmän yhteiskunnallisesti tär-
keitä työtehtäviä, joissa myös di-
gitaalinen osaaminen on tärkeäs-
sä roolissa.

Vangit pääsevät työasemien ver-
kon kautta jo useammille sadoille 
turvallisiksi varmistetuille sivus-
toille. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kuntien, eri virastojen, koulujen, 
terveydenhuolto-organisaatioi-
den ja päihdekuntoutuksen sivus-
tot. Koska sivustot on etukäteen 
tarkistettu, henkilökunnan ei tar-
vitse valvoa netin käyttöä vangin 
vieressä. 

Ensimmäinen älyvankila
Turun ja Hämeenlinnan vankilois-
sa on kokeiltu myös tablettien käyt-

töä osana tulevan älyvankila-mal-
lin testausta. Suomen ensimmäinen 
varsinainen älyvankila, Hämeenlin-
nan naisvankila, on vielä rakenteil-
la. Se valmistuu lokakuussa 2020.

– Yhteistyökumppanimme Lau-
rea tulee tekemään Hämeenlinnas-
sa tieteellistä tutkimusta siitä, mi-
ten digitaaliset ratkaisut vaikutta-
vat vankilan toimintatapoihin ja 
rikosten uusimisriskiin. Laurean 
tutkimushanke on osa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n 
DigiIn-tutkimushanketta. Jos ko-
kemukset ovat positiivisia, vastaa-
van konseptin käyttöönottoa har-
kitaan muissakin Suomen 15 sulje-
tussa vankilassa.

Älyvankiloita on otettu menes-
tyksekkäästi käyttöön esimerkiksi 
Belgiassa ja Iso-Britanniassa. Myös 
kaikkiin Norjan vankiloihin on tu-
lossa vankien käyttöön tarkoitetut 
sähköiset asiointipäätteet. 

– Belgiassa ja Iso-Britanniassa ko-
kemukset ovat olleet lupaavia. Van-
kien omatoimisuus on lisääntynyt 
ja vankiloissa on havaittu myös tie-
tynlaista rauhoittumista, Puolak-
ka kertoo.

Älykkäät työkalut mukaan  
vankien kuntoutukseen

Risen Älykäs 
vankila -hanke 
n Älykäs vankila -hanke 
toteuttaa älyvankila-tyyp-
pisen ratkaisun Hämeenlin-
nan naisvankilaan, joka val-
mistuu vuonna 2020. 

n Kaikkiin vankilan 100 
selliin tulee sellipääte, jolta 
vanki voi asioida sähköisesti. 
Päätteeltä on pääsy vanki-
verkkoon sekä rajoitetusti 
myös ulkoiseen verkkoon.

n Vankien digitaalisten 
palvelujen käyttö edesaut-
taa sijoittumista yhteiskun-
taan ja antaa itseohjautuvat 
mahdollisuudet kuntoutu-
miseen vankeusaikana.
n Tavoitteena on, että 
kaikki Risen yksiköt voisi-
vat jatkossa digitalisoitua.


