
Oppiminen
Turvalliseksi koettu oppimisympäristö 
luo suotuisat puitteet innovaatioiden 
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Työturvallisuus
Oikeanlaiset suojaimet oikealla  

tavalla käytettyinä varmistavat sekä 
turvallisuuden että tehokkuuden. s. 6

Ylläpito
Tietoturvariskeiltä suojautumisen 
ohella on muistettava perinteisten 

turvajärjestelmien ylläpito. s. 7

Resurssit. Rikokset eivät ratkea ilman tekeviä käsiä. s. 11
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Turvallisuus

Tulevaisuutta 

tehdään 
tänään
Paras tapa rakentaa turvallisuutta 
tuleville sukupolville on avoimuus 
uudenlaisille mahdollisuuksille. 

Puheenvuorossa Eeva Hellström.s.2
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JO SANA  turvallisuus herättää voimakkaita 
mielikuvia, eikä vähiten nyt pandemia-aika-
na. Koronan uhka terveydellemme ja tervey- 
denhoitojärjestelmämme kantokyvylle on 
hyvin konkreettinen. Turvallisuus on myös 
henkilökohtainen tunne. Kun luen korona-
uutisia kotisohvaltani, koen oloni turvalli-
seksi, koska luotan yhteiskunnan toimin-
takykyyn. Naapurini saattaa kuitenkin sa-
maa uutista lukiessaan kokea suurta tur-
vattomuutta, jos luotto yhteiskunnan toi-
mivuuteen on rapautunut 
jo aiemmin.  

T URVAT T OMU U T TA tai 
turvallisuutta koetaan 
usein tässä ja nyt, vaikka 
sitä rakennetaankin usein 
pidemmällä jänteellä. Nyt 
on erityisen tärkeää raken-
taa turvallisuutta pitkäjän-
teisesti, maailman moni-
mutkaisuus huomioiden 
ja siihen liittyvä epävar-
muus hyväksyen. Millais-
ta turvallisuutta meidän 
kannattaisi tavoitella, kun 
katsomme sitä tulevien su-
kupolvien silmin – maailmassa, jossa monet 
turvallisuuteemme vaikuttavat kehitysku-
lut kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa? 

MITÄ ESIMERKIKSI seuraavat sukupolvet 
syövät ylikansoitetulla maapallolla, astetta 
kuumemmassa ilmastossa? Millaisen van-
huuden he kokevat, kun teknologia sulautuu 
osaksi heidän kehojensa toimintaa? Meidän 
on mahdollista vaikuttaa näihin asioihin, sil-
lä tulevaisuuden turvallisuutta rakennetaan 
tämän päivän valinnoilla ja päätöksillä. 

SIINÄ MISSÄ  muurit suojasivat keskiajan 
kaupunkeja, kaupunkien kehitys kiihtyi vas-
ta, kun muurit murtuivat. Paras tapa raken-
taa turvallisuutta tuleville sukupolville ei eh-
kä perustukaan suojaamiseen, vaan avautu-
miseen erilaisille tulevaisuuden mahdolli-
suuksille. Pitkällä tähtäyksellä uudistumi-
nen voi olla jopa ainoa keino lisätä turval-
lisuutta. 

MUUTOKSISSA  on aina voittajia ja häviäjiä. 
Lisäksi asioiden säilyttämi-
nen on yleensä helpompaa 
kuin niistä luopuminen. Eri-
laisten siirtymävaiheiden ai-
kaista turvattomuuden tun-
netta voidaan kuitenkin lie-
vittää toteuttamalla muu-
tokset tavalla, jonka muu-
toksen kohteena olevat ko-
kevat reiluna. Myös toimeen 
tarttumalla ja olemalla osa 
muutosta voi lievittää muu-
tokseen liittyvää ahdistusta. 

T U RVA L L I S E M PA A N  tu-
levaisuuteen eivät vaikuta 
vain sotilaat, poliisit tai lää-

kärit. Niin sanottu turvallisuusvalta kuuluu 
myös yrityksille ja kansalaisille. Monet yri-
tykset pyrkivät jo nyt vahvistavamaan sekä 
turvallisuuttamme että turvallisuuden koke-
mustamme. Millainen voisi olla yritys, jon-
ka keskeisenä päämääränä olisikin rakentaa 
turvallista yhteiskuntaa ja turvallisuuden ko-
kemusta tuleville sukupolville?

MILLAISIN TEOIN SINÄ  rakennat turval-
lisempaa tulevaisuutta meille ja seuraavil-
le sukupolville?  

Turvallisuus syntyy muutoksesta

07 TURVAKOLMIO  
GROUP 
Yrityksen turvajärjes- 
telmiä on valvottava  
kokonaisvaltaisesti

”Turvallisen 
ammattilaisviestinnän 
kentällä tullaan 
näkemään valtavia 
kehitysharppauksia.” 

”Pandemian myötä 
maskien käyttö 
on luonnollisesti  
kasvanut, mutta  
käytetyt maskit  
eivät saisi päätyä 
luontoon.”

Uusien liiketoimintojen johtaja  
Manu Skyttä

Kauppakeskuspäällikkö 
Hanna Feodorov
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SUOMEN POLIISI- 
JÄRJESTÖJEN LIITTO
Kun rikos jää selvittämättä

TEMREX

L uotettavien viestintä- ja 
liitettävyysratkaisujen ke-
hittämiseen keskittyneen 
Bittiumin juuret ovat Ou-

lussa, jossa yritys on yli 35 vuoden 
ajan perehtynyt radioteknologian 
syvälliseen osaamiseen. Nykyisin 
sen toiminta on suunnattu entis-
tä enemmän myös tietoturvallisiin 
viestinnän välineisiin. 

Bittiumin ensimmäinen tietotur-
vaälypuhelin, Bittium Tough Mobi-
le™, esiteltiin vuonna 2015, ja yri-
tyksen älypuhelimelle saatiin Suo-
messa kautta aikojen ensimmäinen 
tietoturvahyväksyntä vuonna 2016. 
Viimeisintä sukupolvea edustaa eri-
tyisesti viranomaiskäyttöön suun-
nattu Bittium Tough Mobile™ 2 

-älypuhelin, joka on saanut Trafico-
min myöntämän turvallisuusluokka 
III -tason tietoturvahyväksynnän. 
Tietoturvahyväksyntä mahdollis-
taa myynnin Suomen puolustusvoi-
mille ja muille viranomaisille. Tie-
toturvahyväksynnöistä on hyötyä 
kansainvälisillä markkinoilla, sillä 
se helpottaa yrityksen kumppanei-
ta heidän hakiessaan kansallisia hy-
väksyntöjä, kuten Bittiumin kump-
pani TUTUS tekee Ruotsissa. 

– Virallisen TL III -salaustuote-
hyväksynnän saaneella älypuheli-
mella voidaan luoda ja käsitellä tur-
valuokiteltua aineistoa sekä siirtää 
aineistoa älypuhelimen ja siihen 
kytkeytyneiden taustajärjestelmi-
en välillä turvallisesti, kiteyttää Tra-

ficomin kyberturvallisuuskeskuk-
sen tarkastukset ja hyväksynnät 
-yksikön päällikkö Aki Tauriainen.

Yrityksen tuotteiden tietoturvas-
ta vastaava Juha Eskelin toteaa, että 
suomalaisen kyberturvallisuuskes-
kuksen hyväksyntä luo vankan poh-
jan Bittiumin älypuhelimien käytöl-
le myös kansainvälisesti edesaut-
taen tietoturvahyväksymisten saa-
mista muuallakin Euroopassa. 

– Tietoturva-ala kehittyy jatku-
vasti. Olemme parantaneet lait-
teemme tietoturvaa entisestään, 
muun muassa erillisellä, uuden 
sukupolven tietoturvapiirillä sekä 
erinäisillä suojauksilla kybertason 
hyökkäyksiä vastaan. Ratkaisumme 
on myös entistä paremmin sovellet-

tavissa eri tietoturvatasoille käyttä-
jäorganisaation tarpeiden mukaan, 
Eskelin kertoo.

Kaksi erillistä toimintatilaa
Myyntijohtaja Sammy Loitto sa-
noo, että yksi Bittium Tough Mobi-
le 2 -laitteen ehdottomista valteista 
on juuri sen käytön joustavuus. Ny-
kyaikainen älypuhelin on taskussa 
kulkeva tietokone, jonka toiminnal-
linen ekosysteemi muuttuu jatku-
vasti, joten myös tietoturvan on so-
peuduttava muuttuviin tarpeisiin. 

– Älypuhelimen toiminnallisuus 
mahdollistaa alustan, jossa on kak-
si täysin erillistä toimintatilaa: yk-
sityinen ja luottamuksellinen. Lait-
teen yksityisen puolen kovennettu 
Android-käyttöjärjestelmä on tar-
koitettu henkilökohtaiseen viestin-
tään, jossa esimerkiksi sosiaalisen 
median sovellukset ovat vapaasti 
käytettävissä. Luottamuksellinen 
suojaustaso mahdollistaa taas kor-
keimman turvaluokan ammattikäy-
tön. Näin kahta erillistä laitetta ei 
tarvita, vaan käyttäjä pystyy itse 
siirtymään käyttöjärjestelmien vä-
lillä, Loitto kuvailee.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhe-
limen kantavana ajatuksena on, että 
sen käytettävyys ei saa kärsiä viran-
omaisvaatimukset täyttävän tieto-
turvan takia. Tietoturvan on tuetta-
va käytettävyyttä siten, ettei käyttä-
jä voi toiminnallaan vahingossa hei-
kentää laitteen turvallisuutta. 

– Bittium-älypuhelinten turvalli-

suutta vahvistetaan Bittium Secu-
re Suite™ -hallintatyökalulla, jon-
ka avulla yritykset voivat hallita so-
vellusten sekä päivitysten käyttöä ja 
jopa tapahtumia laitteiden sijainnin 
perusteella. Kaikki toiminta on sil-
loin organisaation valvonnassa, eikä 
esimerkiksi kolmansien osapuolten 
hallinnassa. Mobiilitietoturvan ko-
konaisuuden täydentää sovellus sa-
lattujen puheluiden soittamiseen ja 
viestien lähettämiseen ilman siep-
pauksen tai vuotojen vaaraa, Bittiu-
min tuotteiden tietoturvasta vastaa-
va Eskelin kertoo.

Toimivien ohjelmistoratkaisui-
den lisäksi Bittium Tough Mobile 2 
-puhelimen kohdalla on satsattu lai-
tekestävyyteen. Yhtiön kehittämä 
älypuhelin näyttää yhtä tyylikkäältä 
kuin mikä tahansa high end -puhe-
lin, mutta vankan rakenteensa an-
siosta sitä voidaan käyttää ankaris-
sakin olosuhteissa. Suunnittelu ja 
valmistus tapahtuu Suomessa, mi-
kä takaa turvallisen toimitusketjun 
ja hallitut valmistusprosessit, Bittiu-
min asiantuntijat kertovat.

Toimiva tietoturva 
kulkee taskussa

Bittiumin myyntijohtaja Sammy Loiton, Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen tarkastukset ja hyväksynnät -yksikön päällikkö Aki Tauriaisen sekä Bittiumin tuotteiden tietoturvasta 
vastaavan Juha Eskelinin mukaan virallisen salaustuotehyväksynnän saaneella älypuhelimella voidaan luoda ja käsitellä turvaluokiteltua aineistoa turvallisesti.

Yleisen turvallisuuden kanssa tekemisissä olevat viranomaiset ja organisaatiot 
ovat useimmiten hyvin tietoisia kohtaamistaan tietoturvariskeistä. Virallisesta 
puhelinviestinnästä saattaa kuitenkin löytyä erilaisia heikkoja lenkkejä, joiden 
vahvistamiseen kannattaa valita oikeanlaiset työkalut.

teksti pekka säilä kuva joona raevuori

“
Tietoturvan  
on tärkeä tukea  
älypuhelimen 
käytettävyyttä.

Puheenvuoro 

Eeva Hellström 
Johtava asiantuntija, 
Sitra 

HERTSI
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V uonna 2009 perustettu 
Millog vastaa strategi-
sen kumppaninsa Puo-
lustusvoimien Maavoi-

mien ja Merivoimien kaluston kun-
nossapidosta sekä erikseen määri-
teltyjen Ilmavoimien järjestelmien 
kunnossapidon palveluista niin 
normaali- kuin poikkeusoloissa.

– Emme korjaa ja pidä kunnossa 
pelkästään Puolustusvoimien kalus-
toa. Haluamme kasvaa aktiivisesti 
siviilisektorilla, ja palvella kaikkia 
niitä toimialoja, joille valtakunnal-
linen turvallisuus, huoltovarmuus 
ja pitkäaikaiset luotettavat kumppa-
nuudet ovat kriittisiä menestysteki-
jöitä, Millogin uusien liiketoiminto-
jen johtaja Manu Skyttä tiivistää.

Millogilla on asiakkainaan useita 
viranomaistahoja ja teollisuusyri-
tyksiä. Lisäksi yritys tekee kaluston 
kunnossapitoyhteistyötä monien 
vesi-, raide-, tie- ja ilmaliikenteen 
toimijoiden kanssa. Muun muas-
sa VR kuuluu Millogin asiakkaisiin. 

– Puolustusvoimien kumppanina 
meille on muodostunut koko maan 
kattava palveluverkosto ja vahvaa 
osaamista teknisen kaluston ja jär-
jestelmien kokonaisvaltaisesta, ko-
ko elinkaaren käsittävästä huolto- 
ja kunnossapitotoiminnasta sekä 
materiaalihallinnasta. Tämän osaa-
misen ja verkoston voimme tarjota 
myös siviilitoimialojen käyttöön.

Millogin lähtökohdat kasvuun 
ovat Skytän mukaan lupaavat. Yri-
tyksen pääomistajat, Patria Oyj ja 
Insta Group Oy, tuovat tekemisel-
le vahvan selkänojan. Selvä plussa 
on myös se, että Millogin tekemien 
asiakastyytyväisyysmittausten mu-
kaan 100 prosenttia asiakkaista on 
valmiita suosittelemaan yrityksen 
palveluita. Haasteena on kuiten-
kin se, että yrityssektorilla Millo-
gin palvelut ja tuotteet ovat vielä 
varsin tuntemattomia.

Laajempaa liiketoimintaa
Millogin tavoitteena on kasvaa or-
gaanisesti ja toisaalta laajentua yri-

Armeijan opein 
siviilisektorin 
valloitukseen 

tyskauppojen avulla uusille liiketoi-
minta-alueille. Tällä hetkellä Millo-
gilla on kolme tytäryhtiöitä. Korkea-
tasoisiin elektro-optisiin järjestel-
miin ja pimeännäkölaitteisiin eri-
koistunut Senop Oy siirtyi Millogin 
tytäryhtiöksi 2010-luvulla toteutet-
tujen yritysjärjestelyjen seuraukse-
na. Viime lokakuussa Millog hank-
ki omistukseensa Teijossa toimi-
van Western Shipyardin telakan, 
joka tulee vahvistamaan Millogin 
roolia meriliikenteen ylläpitopalve-
luiden tarjoajana. 

Vuosi sitten Millog osti Virve 
Tuotteet ja Palvelut Oy:n eli VTP:n 
Virve-verkkoa ylläpitävältä ja Virve 
2.0 -verkkoa kehittävältä Suomen 

Erillisverkot Oy:ltä. VTP tunnetaan 
TETRA-verkkoihin soveltuvien ra-
diopäätelaitteiden, niihin soveltu-
vien lisälaitteiden ja -varusteiden 
sekä tietoturvallisten älypuhelin-
ten valtakunnallisena jälleenmyyjä-
nä. Yritys myös huoltaa TETRA-pää-
telaitteita ja kehittää turvalliseen 
ammattilaisviestintään soveltuvia 
älypuhelinsovelluksia. VTP:n asia-
kaskuntaan kuuluvat muun muas-
sa Puolustusvoimat, Poliisi, Tulli, 
pelastustoimi, sosiaali- ja terveys-
sektori, Hätäkeskuslaitos ja Raja-
vartiolaitos.

– VTP tunnetaan rohkeasti uudis-
tuvana ja vahvana turvallisen am-
mattilaisviestinnän asiantuntijana. 
Yrityskauppa oli meille uusi strate-
ginen linjaus, jonka myötä toimin-
tamme laajenee aivan uudelle lii-

ketoiminnan alueelle, toteaa Skyt-
tä, joka toimii myös VTP:n toimi-
tusjohtajana.

Uudenlaisia mahdollisuuksia
Skyttä uskoo, että turvallisen ja var-
matoimisen ammattilaisviestinnän 
kentällä tullaan näkemään valtavia 
kehitysharppauksia. 2020-luvulla 
Suomen kriittinen viranomaisvies-
tintä siirtyy vaiheittain 2G-radiover-
kossa toimivan Virve-verkon käy-
töstä 4G- ja 5G-verkossa toimivaan 
Virve 2.0 -verkkoon.

– Virve 2.0 -verkko tarjoaa mah-
dollisuuden siirtää nopeasti, tehok-
kaasti ja erittäin lyhyellä viiveellä 
monimuotoista dataa, esimerkiksi 
videokuvaa. Videon avulla muun 
muassa poliisin ja pelastuslaitok-
sen tilannejohdolle voidaan välittää 
vaikkapa onnettomuudesta reaali- 
aikaista tilannekuvaa. Tämä tuo ai-
van uuden kulman johtamiseen.

VTP takaa viranomaisille jousta-
van tavan siirtyä vanhasta tekno-
logiasta uuteen. Yritys vastaa siitä, 
että niin vanhassa kuin uudessakin 
Virve-verkossa toimivia laitteita on 
riittävästi saatavilla ja huollot pyöri-
vät koko siirtymäkauden ajan. 

VTP aikoo myös laajentaa asia-
kaskuntaansa yksityisiin yrityk-
siin. Yrityksen tavoitteena on laa-
jentua kokonaisvaltaiseksi turval-
listen viestintä- ja verkkoratkaisu-
jen tarjoajaksi. 

– 5G-verkon sekä -verkko- ja 
-päätelaitteiden yleistyminen tuo-
vat aivan uudenlaisia mahdolli-
suuksia yrityksille. Kehittynyt da-
tan siirto sekä verkon nopeus ja vii-
veettömyys mahdollistavat esimer-
kiksi entistäkin turvallisemmat ja 
kehittyneemmät IoT-ratkaisut.

Yrityksistä tulee koko ajan tietoi-
sempia tietoturvan merkityksestä ja 
verkkohyökkäysten riskeistä. Skyt-
tä ennustaa, että lähivuosina monet 
yritykset teollisuusorganisaatioista 
kauppakeskuksiin siirtyvät julkises-
ta internetistä Virve-verkon tyyppis-
ten, yksityisten verkkojen käyttöön. 

Puolustusvoimien vahvana strategisena kumppanina tunnettu Millog Oy haluaa 
tuoda huolto- ja kunnossapito-osaamisensa yhä vahvemmin myös siviilisektorin 
toimijoiden saataville. Myös turvallisen ammattiviestinnän kysyntä on kasvussa. 

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat mikko kuparinen

E nsi syksynä VTP ottaa 
ison harppauksen kohti 
tulevaisuutta. Tuolloin 
yritys alkaa jälleenmyy-

dä pitkäaikaisen yhteistyökumppa-
ninsa, jyväskyläläisen Stop Noise 
Finland Oy Ltd:n kehittämää ja val-
mistamaa, älypuhelimeen liitettä-
vää Hybrid X -käyttölaitetta. 

Stop Noise Finlandin toimitus-
johtaja Markku Niemisen mukaan 
Hybrid X kiinnitetään 4G tai 5G LTE 
-verkossa toimivaan älypuhelimeen 
sovitekuoren avulla. Hybrid X:ään 
voidaan yhdistää älyluurin ohella 
myös viranomaistahojen käyttä-
mä TETRA-päätelaite. Näin yhdel-
lä laitteella voidaan käyttää sekä 
TETRA-verkon palveluita että uu-
sia, Virve 2.0 -teknologiaan perus-
tuvia toiminnallisuuksia. 

Hybrid X on kehitetty kovaan käyt- 
töön ja se kestää viranomaisten tiu-
katkin käytettävyysvaatimukset. 
Laite kestää kuumuutta, kylmyyt-
tä, vettä, pölyä sekä iskuja. 

Nieminen korostaa, että Hybrid 
X:n avulla viranomaiset ja yritys-
käyttäjät voivat viestiä sekä välittää 
monimuotoista dataa luotettavasti, 
sujuvasti ja turvallisesti.

– Kosketusnäytölliset älypuheli-
met toimivat usein kenttäolosuh-
teissa huonosti. Hybrid X onkin 
ennen kaikkea puhelimen käyttöä 
helpottava ratkaisu. Puhelimen toi-
mintoja voidaan käyttää fyysisillä 
painikkeilla, vaikka hansikkaat kä-
dessä. Laite vaimentaa taustamelun 
ja välittää selkeän, ymmärrettävän 
puheen vastaanottajalle. Puhelin-
ta kannetaan Smart Holder -olka-
pidikkeessä, jossa älypuhelin latau-
tuu ja on aina käytettävissä pitkien- 
kin operaatioiden aikana. Sovel-
luksia voidaan käynnistää pikapai-
nikkeilla ottamatta laitetta käteen. 
Käyttäjä voi helposti lähettää esi-
merkiksi livekuvaa johtamisen vä-
lineeksi johtokeskukseen.

Vain 55 grammaa painava Hybrid 
X ja älypuhelin linkitetään toisiinsa 

Hybrid X mullistaa  
älypuhelimen käytön
Stop Noise Finlandin kehittämän Hybrid X:n avulla 
viranomaiset ja yrityskäyttäjät voivat viestiä sekä  
välittää monimuotoista dataa sujuvasti ja turvallisesti.

USB-C-väylän ja Hybrid X -sovelluk-
sen avulla. Hybrid X:n käyttökyt-
kinten toiminnot voidaan muoka-
ta asiakasorganisaatioiden tarpei-
siin. Uudet älypuhelinsovellukset 
ja niihin liitettävät anturit tuovat 
aivan uusia hyötyjä kenttätyöhön. 
Esimerkiksi käyttäjän elintoimin-
noista tai toimintaympäristöstä voi-
daan kerätä dataa, joiden avulla on 
mahdollista parantaa käyttäjän tur-
vallisuutta. Sovellus voi varoittaa 
vaikkapa häkävaarasta.

– Hybrid X:n käyttöikä on pitkä, 
ja se voidaan siirtää puhelimesta 
toiseen sovitekuorta vaihtamal-
la. Vanhan sovitekuoren materiaa-
li voidaan kierrättää. Hybrid X on-
kin kustannustehokas ja ekologinen 
hankinta, Nieminen sanoo.

Stop Noise Finlandin patentoi-
man Hybrid X:n tuotekehitys ja val-
mistus tapahtuvat Suomessa. Malli-
kappaleet ovat jo näytillä ja ensim-
mäiset laitteet saadaan asiakkaiden 
pilottikäyttöön syys–lokakuussa.

Millogin uusien liike- 
toimintojen johtaja  
Manu Skyttä ja Stop 
Noise Finlandin toi- 
mitusjohtaja Markku  
Nieminen.

Millogilla ja Stop Noise Finlandilla uskotaan älypuhelimen kenttäkäyttöä 
helpottavan Hybrid X:n nousevan globaaliksi myyntimenestykseksi.

“
Virve 2.0 -verkko 
mahdollistaa  
datan siirtämisen 
erittäin lyhyellä 
viiveellä.

Suunniteltu 
kestämään
n Hybrid X on viranomais-
käyttöön kehitetty älypu-
helimen käyttölaite, joka 
on valmistettu kestämään 
haastavissa olosuhteissa.

n  Pitkäikäinen laite mah-
dollistaa monimuotoisen  
datan luotettavan, sujuvan 
ja turvallisen välittämisen.

n Käyttölaitteen voi siirtää 
puhelimesta toiseen sovite- 
kuorta vaihtamalla.

WWW.HYBRIDX.FI
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“
Kun kypärä istuu 
hyvin, käyttäjä 
välttyy niska- ja 
hartiakivuilta. 

S uomalainen perheyritys,  
jo yli 30 vuotta toiminut  
Vandernet Oy on työturval-
lisuuden asiantuntija. Yri-

tys tuo maahan henkilösuojaimia, 
kuten kuulo- ja hengityssuojaimia, 
putoamissuojaimia, työkypäriä, sil-
miensuojaimia ja kasvomaskeja.

Vandernet on näiden ammatti-
käyttöön tarkoitettujen henkilö- 
suojainten virallinen maahantuoja. 
Suojaimet myydään vain jälleen-
myyjien kautta.

Yksi viime aikoina laajasti esil-
lä olleista Vandernetin maahan-
tuomista tuotteista on Bollé Safe-
tyn huurtumattomat PLATINUM® 
-suojalasit. Nämä lasit eivät huur-
ru edes kasvomaskin kanssa, mis-

Oikeanlaiset henkilö- 
suojaimet oikealla tavalla  
käytettyinä vähentävät  
muun muassa huonoista 
työasennoista johtuvia 
sairauspoissaoloja sekä  
lisäävät työturvallisuutta 
ja tehokkuutta.

tä on tullut paljon käyttäjiltä kiitos-
ta. Pinnoite ei myöskään kulu pois 
linssejä puhdistettaessa.

Vandernet on edistämässä työ-
turvallisuutta monella sektorilla ja 
ehkä suurimpana katukuvassa nä-
kyvät työkypärät.

– Olemme vaikuttaneet merkittä-
västi siihen, että työkypäriin vaadi-
taan nykyään leukahihna. Tänä päi-
vänä on itsestäänselvyys, että vain 
päässä pysyvä kypärä suojaa vaa-
roilta, Vandernetin henkilösuojain- 
asiantuntija Pasi Halmisto kertoo. 

Vandernetin edustamat KASK- 
työkypärät ovat ergonomisia ja ke-
vyitä. Sairauspoissaolot vähenevät, 
kun kypärä suojaa ja istuu hyvin eikä 
käyttäjälle tule niska- ja hartiakipu-
ja. KASK-työkypäriin voidaan ilman 
työkaluja kiinnittää lisävarusteita, 
kuten kuulosuojaimia ja visiirejä. 

Putoamissuojauskoulutusta
Putoamissuojaus tarkoittaa muuta-
kin kuin vain valjaiden pukemista, 
sillä käyttöön pitää osata valita oi-
keanlaiset suojaimet ja lisäksi käyt-
tää niitä oikein.

Vandernet järjestää putoamis-
suojauskoulutuksia sekä tuotteiden 
jälleenmyyjille että yrityksille, jotka 
putoamissuojaimia käyttävät. Kou-
lutukset toteutetaan joko Vander-
netin omassa koulutuskeskukses-

sa Helsingin Vallilassa tai asiakkaan 
omissa toimintakohteissa. Monesti 
tehdään niin, että ensin toteutetaan 
koulutus ja sen jälkeen suunnitel-

Henkilösuojainasiantuntija Pasi Halmisto tietää, että kypärän on oltava 
mukava, koska sitä pidetään usein päässä kahdeksan tuntia päivässä. 

laan ja hankitaan kyseiseen kohtee-
seen sopivimmat varusteet.

Osana kokonaisuutta ovat myös 
kiinnityspisteet, sillä parhaatkin va-
rusteet ovat käyttökelvottomat, jos 
köyttä ei saa mihinkään kiinni. Täs-
tä syystä Vandernetin valikoimiin 
kuuluu myös ankkuripisteet sekä 
kisko- ja vaijerijärjestelmät, jotka 
suunnitellaan ja asennetaan koh-
teisiin ympäri Suomea.

– Putoamissuojauksen valinnan 
helpottamiseksi olemme koonneet 
yli kymmenen erilaista valmispak-

kausta, jotka sisältävät kaikki varus-
teet erilaisiin korkeanpaikan työteh-
täviin. Mukana ovat suomenkieliset 
käyttöohjeet ja yhteystiedot asian-
tuntijoille, joten yksin ei tarvitse 
miettiä jos joku asia jää askarrutta-
maan, aina voi olla yhteydessä.

Pakkauksissa on yhdistelty eri 
valmistajien tuotteita, jotta asiak-
kas saa parhaan kokonaispaketin.

Täyden palvelun ketju
Vandernet tarjoaa täyden palve-
lun ketjun maahantuonnista käyt-
tökoulutukseen. Lisäksi tarjolla on 
turvallisuuskartoituksia ja riskien- 
arviointeja. Yritys tuntee tuotteet 
sekä seuraa alan kehitystä ja uusim-
pia innovaatioita, mikä helpottaa 
suojainten valinnassa. Tuotteiden 
korkea laatu merkitsee käyttäjälle 
käyttömukavuutta ja turvallisuutta.

 Vandernetin tunnuksena onkin 
”palvelua ja paikallistuntemusta” eli 
yrityksestä saa aina yhteyden asian-
tuntijoihin, jotka osaavat suositel-
la oikeat suojaimet eri työtehtäviin.

– Onneksi työturvallisuuteen ja-
ergonomiaan panostetaan vuosi 
vuodelta enemmän. Vandernet Sa-
fety -tiimissämme on neljä asiantun-
tijaa. Tehtävänämme on auttaa kaik-
kia tekemään työnsä turvallisem-
min, ja siten pääsemään joka päi-
vä ehjänä kotiin, Halmisto päättää.

Vandernet järjestää putoamissuojauskoulutusta omassa koulutuskeskuksessaan Helsingin Vallilassa tai vaihtoehtoisesti asiakkaan omissa toimintakohteissa.

Lisää tehoa ja turvallisuutta

teksti jarmo seppälä 
kuvat outi neuvonen

Yrityksen turvajärjestelmiä on 
valvottava kokonaisvaltaisesti

Turvakolmio Groupin toimitusjohtaja Pekka Usva ja tietoturvavastaava Eero Pesola auttavat yrityksen 
asiakkaita niin turvatekniikkaan, paloturvallisuuteen kuin lukitusasioihinkin liittyvissä tietoturva-asioissa.

Y rityksen oven luona val-
vontakamerat tallenta-
vat kuvaa sisääntuli-
joista. Jossain vaihees-

sa tapahtuu esimerkiksi sähkökat-
kos, ja valvontakamera lopettaa toi-
mintansa. Kukaan ei huomaa sitä. 
Kaksi viikkoa myöhemmin joku 
tunkeutuu kiinteistöön vailla lu-
paa. Turvallisuudesta vastaavat 
henkilöt kaivavat valvontakame-
roiden tallenteet esiin saadakseen 
selvyyttä siihen, mitä on tapahtu-
nut. Tallenteita tapahtuneesta ei 
kuitenkaan löydy.

– Tämäntyyppisen tarinan olen 
kuullut turvallisuudesta vastaavilta 
tahoilta lukuisia kertoja, sanoo tie-
toturvavastaava Eero Pesola Turva-
kolmio Groupista.

Monessa yrityksessä suojaudu-
taan tietoturvauhkia vastaan, mut-
ta tilojen perinteisten turvajärjes-
telmien ylläpidosta ei välttämättä 
huolehdita ollenkaan. Turvajärjes-
telmät eivät siksi välttämättä pysy 
ajan tasalla, ja pahimmillaan lait-
teiden haavoittuvuuksia käytetään 
jopa suoraan hyväksi.

– Yhä useammat turvalaitteet on 

yhdistetty nykyään verkkoon, mikä 
tuo yrityksille kokonaan uusia ris-
kejä, muistuttaa Turvakolmio Grou-
pin toimitusjohtaja Pekka Usva.

Tietoturva-aukot ovat riski
Perinteiset turvalaitteet ovat muut-
tuneet samanlaisiksi tietokoneik-
si osineen ja ohjelmistoineen kuin 
muutkin IT-laitteet. Jos esimerkik-
si valvontakameroiden käyttöjärjes-
telmässä on tietoturva-aukko, saat-
tavat haittaohjelmat mennä tästä 
aukosta sisään – jopa koko yrityk-
sen tietojärjestelmiin.

Hyökkääjiä ei kiinnosta, miten 
yrityksessä olevien turvalaittei-
den ja järjestelmien ajantasaisuus 
ja valvonta on hoidettu. Jos suo-
jauksien läpi päästävä aukko löy-
tyy mistä tahansa laitteesta tai jär-
jestelmästä, siitä todennäköisesti 
mennään sisään.

– Yrityksen turvallisuutta pitää 
ajatella kokonaisuutena. Turval-
lisuudesta vastaavan toimijan on 
kyettävä huolehtimaan turvalli-
suusuhista välittämättä siitä, mis-
tä ne tulevat, Usva kertoo.

Turvallisuudesta ei tingitä
Turvallisuudesta vastaava toimi-
ja hoitaa siis kaikkien turvalaittei-
den ylläpidon ja myös niihin liitty-
vien turvariskien torjumisen. Kun 
laitteet liitetään lisäksi valvontajär-
jestelmään, voidaan varmistua sii-
tä, että järjestelmien päivitykset ja 
tarvittavat huollot tulevat hoidet-
tua ajallaan. Parhaimmillaan ongel-
miin päästään kiinni jo ennen varsi-
naisen ongelman syntymistä. 

– Olen muun muassa ollut ratkai-
semassa tilanteita, joissa kukaan ei 
edes tiennyt, mitä valvontakame-
roiden päivittämiseksi tarvittavat 
salasanat ovat, Pesola muistelee.

Asiaa vaikeuttaa se, että järjes-
telmät joka puolella muuttuvat yhä 
monimutkaisemmiksi. Turvajärjes-
telmiä myös avataan koko ajan li-
sää verkkoon, jotta esimerkiksi yri-
tyksen henkilöstö voi kulkea mo-
biilisovelluksen avulla rakennuk-

sen ovista sisään ja ulos. 
Nykyään käytettävyyden paran-

tuessa ei tarvitse tinkiä tietoturvas-
ta. Valvontajärjestelmään liitettynä 
voidaan valvoa niin tieto- ja kyber-
turvaan liittyviä tapahtumia kuin 
myös käyttäjän tekemisiä järjes-
telmässä.

Sattuman kautta uhriksi
Kohdennettujen ammattimaisten 
hyökkäysten lisäksi on mahdollista, 
että yritys joutuu hyökkäyksen koh-
teeksi sattumalta. Hakkeri käynnis-
tää verkossa etsinnän, jossa haetaan 
kaikista verkkoon liitetyistä laitteis-
ta tunnettuja aukkoja. Kun sellai-
nen löytyy mistä päin maailmaa ta-
hansa, järjestelmiin murtaudutaan 
sisään ja siellä tehdään vahinkoja. 
Lopputuloksena täysin tuntematon 
yritys voi huomata olevansa esimer-
kiksi kiristyksen uhri. Hyökkäykset 
on monesti automatisoitu eikä koh-
teella ole väliä.

Usein haittaa on aiheuttanut 
myös yrityksen oma väki aivan va-
hingossa. Esimerkiksi siivooja on 
saattanut lainata pistorasiaa imu-
rilleen ja sammuttanut samalla tur-
vallisuusjärjestelmiä.  

Asiakasta ei tarvitse edes kiin-
nostaa, miten suojaukset on to-
teutettu.

– Kun yksi ammattilainen hoitaa 
kokonaisuuden asiakkaan puolesta, 
toimitusjohtajakin voi nukkua yön-
sä hyvin ja päivällä keskittyä koko-
naan yrityksen omaan ydinliiketoi-
mintaan, Usva avaa.

Vuonna 1993 perustettu Turva-
kolmio Group toimittaa ja ylläpitää 
turvallisuusratkaisuja muun muas-
sa kiinteistöjen lukitukseen ja ka-
meravalvontaan. Turvalaitteisiin 
kuuluu myös erilaisia paloturvalli-
suus- ja kulunvalvontajärjestelmiä. 
CLAUDO®-palvelukokonaisuuden 
asiakkaat saavat kaikki Turvakol-
mion turvallisuusratkaisut käyt-
töönsä palveluna avaimet käteen 
-periaateella. Yrityksen toimistot 
sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, 
Lahdessa ja Huittisissa.

Yrityksen turvallisuutta 
on ajateltava kokonai-
suutena, joka kannattaa 
keskittää yksiin käsiin. 
Perinteisistä valvonta- 
laitteista tulee huolehtia  
yhtä hyvin kuin vaikka 
yrityksen työkäytössä 
olevista tietokoneista.

teksti visa noronen 
kuva joona raevuori

Turvalaitteiden ylläpito auttaa 
riskien torjumisessa

n Turvalaitteet ovat kuin 
tietokoneita, ja niihin pätevät 
samat riskit kuin muihinkin 
IT-laitteisiin.

n Ongelmia voidaan ratkoa 
ennen niiden syntymistä, 
kun tietoturvasta ja laitteis-
tosta vastaa sama toimija.

n Yhtiön asiakkaisiin kuuluu 
sekä julkisen että yksityisen 
sektorin toimijoita.

n Monessa yrityksessä suo-
jaudutaan tietoturvauhilta, 
mutta turvajärjestelmien  
ylläpidosta ei huolehdita.

n Turvakolmio Group hoitaa 
turvaratkaisut asiakkailleen 
kokonaisvaltaisesti.

n CLAUDO®-palveluun kuu-
luvat hälytysjärjestelmät sekä 
paloturvallisuus-, lukitus- ja 
kameravalvontaratkaisut.
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Turvallinen 
ympäristö luo 
innovaatioita

A mmattikorkeakoulum-
me ovat monimuotoi-
sia ja kansainvälisiä 
asiantuntija- ja opiske-

lijayhteisöjä, joilla on suuri merki-
tys niin omien alueidensa kuin ko-
ko Suomen kehitykselle. Jotta kor-
keakoulut pystyvät saavuttamaan 
niille asetetut tavoitteet, tulee toi-
minnan peruspilarien olla kunnos-
sa. Yksi toiminnan kivijaloista on 
turvallisuus – kun ihminen tuntee 
olonsa turvalliseksi, hän pystyy op-
pimaan uutta ja innovoimaan. 

Suomen lait, muun muassa am-
mattikorkeakoululaki ja eri alojen 
toimintaa velvoittava lainsäädäntö, 
antavat lähtökohdat niin ammatti-
korkeakoulujen toiminnan kuin tur-

vallisuudenkin kehittämiseen. La-
pin ammattikorkeakoulun turval-
lisuuspäällikkö Pekka Iivarin mu-
kaan turvallisuusnäkökohdat ovat-
kin integroituneet kiinteäksi osak-
si kaikkia ammattikorkeakoulujen 
prosesseja: niin opetusta, tutkimus- 
ja verkostotyötä kuin kiinteistöjen 
ja dataverkkojen hallintaakin.

– Turvallisuus liittyy kiinteästi 
esimerkiksi korkeakoulujen laatu-
työhön, viestintään ja vastuulliseen 
toimintaan. Esimerkiksi Lapin am-
mattikorkeakoulun ja Lapin yliopis-
ton muodostaman korkeakouluyh-
teisön keskeisenä tavoitteena on 
edistää arktisten alueiden yhteisö-
jen vastuullisuutta ja osaamisver-
kostoja, Iivari avaa.

Laurea-ammattikorkeakoulun 
turvallisuusjohtaja Tiina Rannan 
mielestä suomalaisilla ammattikor-
keakouluilla on vahva halu kehit-
tää turvallisuuttaan lainsäädännön 
vaatimuksia pidemmälle. Korkea-
koulujen johto on sitoutunut turval-
lisuustyöhön ja turvallisuusjohta-
minen kuuluu korkeakoulujen stra-
tegisiin kehittämisalueisiin.

– Systemaattisella ja kokonais-
valtaisella turvallisuusjohtamisel-
la voidaan lisätä työ- ja opiskeluhy-
vinvointia sekä varmistaa ammat-
tikorkeakoulujen toiminnan jatku-
vuus kaikissa olosuhteissa. Turval-
lisuusjohtamistyössä ammattikor-
keakoulut painottavat jatkuvaa ke-
hittämistä, ennakointia ja riskiläh-

töisyyttä. Kun riskit tunnistetaan 
ajoissa, niihin voidaan varautua 
ja kehittää toimintamalleja, jotka 
mahdollistavat toiminnan häiriö-
tilanteissakin, Ranta kertoo. 

Proaktiivisuus turvallisuusriskien 
tunnistamisessa ja arvioinnissa tuo 
lisää aikaa reagoida muutoksiin. 
Näin voidaan hyödyntää pehmeäm-
piä ja joustavampia toimintatapoja. 

– Kun asioissa voidaan edetä rau-
hassa neuvotellen, turvallisuus-
haasteisiin löytyy usein parempia 
ja toimivampia ratkaisuja. Toki ti-
lanteen vaatiessa tulee kyetä käyttä-
mään myös suoraviivaisempia tilan-
nejohtamisen malleja, Ranta sanoo.

Korona testasi varautumista
Hyvä esimerkki ennakoinnista ja  
kyvystä sekä valmiudesta toimia 
nopeasti muuttuvissa tilanteissa on 
meneillään oleva koronapandemia. 
Ammattikorkeakouluissa oli osattu 
varautua myös pandemian mahdol-
lisuuteen, ja valmiina olikin toimin-
tamalleja, jotka mahdollistivat esi-
merkiksi nopean siirtymisen koko-
naan verkko-opetukseen.

Vaasan ammattikorkeakoulussa 
turvallisuus-, työsuojelu- ja kiin-
teistöpäällikkönä toimivan Sanna 
Torkon mielestä ammattikorkea-
koulujen siirtyminen pikaisella ai-
kataululla etäopetukseen on konk-
reettinen osoitus turvallisuusjohta-
misen onnistumisesta sekä henki-
löstön resilienssiydestä ja sitoutu-

misesta yhteisiin tavoitteisiin. 
– Vaasan ammattikorkeakoulus-

sa turvallisuus rakentuu vahvasti 
yhteisöllisyyden ja osallistamisen 
varaan. Jokaisen yhteisön jäsenen 
panos on tärkeä ja kaikkien hyvin-
voinnista myös huolehditaan. Ko-
rona-aikana opiskelijoiden hyvin-
vointi on herättänyt huolta. Nyt 
tarvitaan keinoja, joiden avulla 
varmistamme etäopetuksessa ole-
vien opiskelijoidemme hyvinvoin-
nin ja opiskelujen etenemisen. Vaa-
san ammattikorkeakoulun opiske-
lijakunta Vamok on kehittänyt esi-
merkiksi ruuankuljetus- ja apteek-
kiapua karanteeniin määrätyille 
opiskelijoille, Torkko kertoo.

Suomen ammattikorkeakoulu-
jen koot, opetusalat, organisaatio-
rakenteet ja toimintamallit eroavat 

Suomalaisten ammatti-
korkeakoulujen toiminta 
perustuu turvallisiin ja  
vakaisiin oppimisympäris-
töihin. Ammattikorkea-
koulut tekevätkin tiivistä 
yhteistyötä turvallisuus-
johtamisen ja -käytäntö-
jen kehittämisessä.

jonkin verran toisistaan. Vastaavasti 
myös ammattikorkeakoulujen tur-
vallisuusorganisaatioissa ja niiden 
toimintatavoissa on eroja. Suositel-
tavaa olisi, jos korkeakoululla olisi 
oma, rehtorin alaisuudessa toimi-
va, kokopäiväinen turvallisuuspääl-
likkö tai -johtaja. Muutamissa kor-
keakouluissa turvallisuusjohtami-

sen tehtävät on voitu liittää osaksi 
laajempia työnkuvia. 

– Ammattikorkeakoulujen turval-
lisuusjohtamisessa on kehitykselli-
siä eroja. Olennaista on kuitenkin 
yhteinen tahtotila: voisimme kehit-
tyä yhdessä maailman turvallisim-
miksi korkeakouluiksi. Jokaisella 
korkeakoululla tulee olla omiin tar-
peisiin räätälöity turvallisuusjohta-
misen malli ja turvallisuusjohtami-
seen sitoutunut johto, Ranta sanoo.

Suomen ammattikorkeakoulu-
jen turvallisuustyössä painottuu 
vahvasti yhteisöllisyys. Turvalli-
suusorganisaatio tai -ryhmä koor-
dinoi ja kehittää toimintaa, mutta 
turvallisuuskäytäntöjen toteutta-
miseen osallistuu omien rooliensa 
puitteissa koko korkeakouluyhtei-
sö sidosryhmineen.

– Jatkuvasti vaihtuvat opiskeli-
jat tuovat turvallisuuden kehittä-
miseen omat haasteensa, mutta he 
ovat myös tärkeä voimavara. Uusi 
opiskelija katsoo organisaation toi-
mintaa tuorein silmin ja voi havaita 
puutteita sekä kehittämismahdolli-
suuksia toiminnassamme, Helsin-
gissä toimivan ruotsinkielisen Yr-
keshögskolan Arcadan turvallisuus-
päällikkö David Sjöberg muistuttaa.

Voimaa verkostosta
Jokainen ammattikorkeakoulu vas-
taa itse turvallisuutensa kehittämi-
sestä. Kehittämistyön tärkeänä tuke-
na toimii kuitenkin ammattikorkea-
koulujen turvallisuusverkosto, joka 
aloitti toimintansa ammattikorkea-
koulujen rehtorineuvosto ARENEn 
päätöksen mukaisesti vuonna 2011. 

Turvallisuus on tärkeässä roolissa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston muodostaman korkea-
kouluyhteisön tavoitteessa, jossa pyritään edistämään arktisten alueiden yhteisöjen vastuullisuutta.

Turvallisuus- , työsuojelu- ja kiinteistöpäällikkö Sanna Torkko kertoo, että  
Vaasan ammattikorkeakoulussa turvallisuus perustuu yhteisöllisyyteen.

Laurean turvallisuusjohtaja Tiina Ranta ja Yrkeshögsskolan Arcadan turvallisuuspäällikkö David Sjöberg kehaisevat 22 ammattikorkeakoulun turvallisuusverkostoa maailman parhaaksi. 

Verkoston toiminnassa on tällä het-
kellä mukana kaikki opetus- ja kult-
tuuriministeriön alaisuudessa toi-
mivat 22 ammattikorkeakoulua.

Verkoston puheenjohtajana toi-
mivan Tiina Rannan mukaan ver-
kosto kokoontuu vuosittain 4–5 ker-
taa erilaisten turvallisuuden teema-
päivien ja ammattikorkeakouluvie-
railujen merkeissä. Viimeisen vuo-
den  aikana tapaamiset on pidetty 
etänä pandemian vuoksi. 

Turvallisuusverkosto tutustut-
taa ammattikorkeakoulujen tur-
vallisuudesta vastaavat henkilöt 
toisiinsa. Se toimii myös foorumi-
na, jossa voidaan jakaa alan uusin-
ta tutkimustietoa ja turvallisuus-
työn parhaita käytäntöjä sekä edis-
tää turvallisuustyön tutkimus- ja 
kehittämistyötä. “

Verkostossa  
voidaan jakaa 
tutkimustietoa 
ja alan parhaita 
käytäntöjä. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat patrik pesonen,  
lapin amk & vamk
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Miksi poliisi ei tutki  
kaikkia rikoksia tai  
miksi poliisi perustaa  
esikäsittely-yksiköitä,  
joiden tehtävä näyttäisi 
olevan juttujen ”tappa-
minen”? Vastaus löytyy 
resurssipulasta.

P oliisin rikostutkinnan jo 
vuosia jatkunut vaka-
va resurssipula on väis-
tämättä johtanut prio-

risointiin. Toisin sanoen osa rikos-
tutkinnasta päätetään jo ennen kuin 
rikosilmoitus ehtii tutkijan pöydäl-
le. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton 
(SPJL) puheenjohtaja Jonne Rinteen 
mielestä tämä on hyvin valitettava 
tilanne.

– Olen sitä mieltä, että viran-
omaisen tehtävä ei ole päättää sii-
tä, mitä virkatoimia se tekee ja mi-
tä jättää tekemättä. Viranomaisen ja 
virkamiehen on toimittava säädet-
tyjen lakien mukaisesti. Kun tämä 
’näin pitäisi olla’ -maailma kohtaa 
arjen todellisuuden, tilanne on ihan 

Rikosasioiden esikäsittely-yksiköissä seulotaan poliisille saapuneet ilmoitukset, joista osa karsitaan keskeytettäviksi tai syyttäjän rajoitettaviksi resurssipulan vuoksi (kuvituskuva).

toinen, Rinne sanoo.
SPJL:n jäsentutkimuksen mu-

kaan lähes 70 prosenttia tutkin-
nassa työskentelevistä poliiseis-
ta kokee, ettei ehdi hoitaa työtään 
riittävällä tarkkuudella. Tämä on 
rikostutkijoille kova paikka, ja 61 
prosenttia tutkijoista ilmoittikin 
kokevansa säännöllisesti turhau-
tumisen tunteita. 

– Erityisesti perusmuotoinen tut-
kinta, joka tutkii muun muassa var-
kauksia ja vahingontekoja, on pa-
hasti ylikuormittunut. Saamme 
SPJL:ään jatkuvasti viestejä kas-
vaneesta kuormituksesta ja juttu-
pinojen alle hautautumisesta. Jak-
saminen on koetuksella ja mikä pa-
hinta: tilanne ei näytä helpottavan 
tulevaisuudessakaan. Päinvastoin, 
Rinne toteaa.

Pakon sanelemaa toimintaa
Rinne muistuttaa, että vaikka jut-
tuja ”tappavat” esikäsittely-yksi-
köt voivatkin kuulostaa pahalta, 
niiden olemassaololle on nykyti-
lanteessa hyvä peruste. Esikäsit-
tely-yksiköissä seulotaan poliisille 
tulleet ilmoitukset, ja osa niistä jou-
dutaan karsimaan joko keskeytet-
täviksi tai syyttäjän rajoitettaviksi. 
Näissä tapauksissa rikosilmoitusta 
ei siis jaeta tutkijoille esitutkinnan 
suorittamiseksi.

– Jos näin ei toimittaisi, juttu-
röykkiöt tutkijoiden pöydillä kas-
vaisivat entisestään. Rikostutkija 
on velvollinen huolehtimaan siitä, 
että esitutkinta suoritetaan riittä-
vän laadukkaasti ennen kuin ri-
koksen syyteoikeus vanhenee. Jos 
yksittäinen poliisi ei ehdi tutkia ri-
kosta ja syyteoikeus vanhenee, hän 
saattaa syyllistyä virkavirheeseen, 
josta hänelle voidaan langettaa ran-
gaistus, vaikka työmäärä olisi ol-
lut kohtuuton tai suorastaan mah-
doton hoitaa säädetyllä tavalla,  
Rinne selvittää. 

Tämä ei kuitenkaan ilahduta ri-
kostutkijoita. SPJL:n jäsentutki-
muksessa eräs rikostutkija tiivisti 
monen muunkin tunnot murehti-
malla sitä, että ei pystytä tutkimaan 
yhtä juttua sen vaatimalla tavalla, 
kun tulee aina uusia juttuja. Ihmi-
siä varten tehdään tätä työtä, mut-
tei pystytä vastaamaan heidän hä-
täänsä niin kuin pitäisi.

Rinne korostaa, että poliisipal-
veluita pitää olla saatavilla myös 
silloin, kun tavallinen kansalainen 
joutuu rikoksen kohteeksi. 

Oikeustaju koetuksella
Rikosilmoituksen tarkoitus ei ole 
toimia todisteena, kun vakuutus-
yhtiölle laaditaan vahinkoilmoi-
tus. Rikosilmoitus on kansalaisen 

tai poliisin tekemä ilmoitus tapah-
tuneeksi epäillystä rikoksesta, joka 
pääsääntöisesti tulisi tutkia.

Rinne muistaa, että hänen toi-
miessaan rikostutkijana oli vielä ai-
kaa sarjoittaa esimerkiksi mökki-
murtoja ja tehdä kotietsintöjä, joil-
la varastettua tavaraa löydettiin tai 
varastetun tavaran kätkijöitä saa-
tiin kiinni. Kun tutkintaa ei resurs-
sipulan takia voida tehdä, niin sekä 
rikoksentekijät että anastettu omai-
suus jäävät usein kateisiin. Tämä 
koettelee kansalaisten oikeustajua 

Kun rikos jää selvittämättä     
aivan oikeutetusti. 

– En halua herättää pelkoa tai 
närkästystä, mutta tehtävänäni on 
tuoda esiin tilanne, jossa virkamie-
het toimivat, sillä vain harvoin he 
voivat julkisesti puhua todellises-
ta tilanteesta virkavastuunsa pe-
rusteella. Sekä kansalaisten että 
poliisin kannalta olisikin tärkein-
tä, että poliisin resurssit asetet-
taisiin 2020-luvun vaatimalle ta-
solle, sillä rikokset eivät ratkea il-
man tekeviä käsiä ja näkeviä silmiä,  
Rinne painottaa. 

teksti spjl / sari haukka 
kuvat katja almgren

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. 

teksti helen partti  kuvat hertsi

Poikkeusaikoina kauppareissuilta odotetaan aukotonta turvallisuutta. Kauppa- 
keskukset ovat panostaneet innovatiivisuuteen ja selkeään johtamiseen, jotta 
asiointi ja työskentely sujuisivat ongelmitta. Helsingin Herttoniemessä  
sijaitsevassa Kauppakeskus Hertsissä turvallisuus näkyy ja kuuluu. 

Herttoniemessä sijaitseva kauppakeskus Hertsi on suosittu kohtaamispaikka, jossa asiakaskäyntejä mitattiin 
viime vuonna vajaa kaksi miljoonaa. Kävijämäärä edellyttää kattavia toimia turvallisuuden takaamiseksi.

Asiakkaita muistuttavat toimintaohjeet koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi ovat kauppakeskus Hertsissä näkyvästi esillä.

K auppakeskuksessa käyn-
ti pandemia-aikana he-
rättää runsaasti kysy-
myksiä ja jopa ristiriitai-

sia tunteita. Miten turvavälit pide-
tään paikassa, jossa asioi samaan ai-
kaan iso määrä ihmisiä? Entä tulisi-
ko kääntyä kesken kaiken kotiin, jos 
kasvomaskit ovat unohtuneet keit-
tiön pöydälle? 

Samat kysymykset koskettavat 
paitsi asiakkaita, myös kauppakes-
kusten henkilöstöä. Yksi asia on il-
miselvä: kauppakeskusten tehtävä 
on miettiä turvallisuutta asiakkai-
den puolesta, eikä päinvastoin. 

Herttoniemessä Helsingissä si-
jaitsevassa Hertsissä moni yksityis-
kohta osoittaa, että se on ottanut 
haasteen vakavasti koronan torju-

misessa. Viranomaissuositukset on 
muunnettu käytännön toimiksi. Se 
näkyy muun muassa siinä, että hen-
kilökunta on sitoutunut kasvomas-
kin käyttöön ja turvavälien noudat-
tamiseen. Esimerkin voimaa ei voi 
vähätellä; kun myyjät ja kauppiaat 
toimivat vastuullisesti, asenne vä-
littyy myös asiakkaaseen. 

Vastuullisuudesta kertoo sekin, 
että asiakas voi ostaa tarpeen tul-
len kasvomaskin monesta paikasta, 
kauppakeskuksen käytävällä sijait-
sevasta kasvomaskiautomaatista ja 
useista Hertsissä toimivista liikkeis-
tä. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos eli THL suosittelee tällä hetkellä 
kasvomaskin käyttöä koko maassa. 
Kasvomaskin asianmukainen käyt-
tö voi vähentää tartuntoja estämäl-

lä tautia aiheuttavien pisaroiden le-
viämistä ympäristöön.

Selkeät ja näkyvät opasteet
Herttoniemessä sijaitseva kaup-
pakeskus on suosittu kohtaamis-
paikka kauppoineen, kirjastoineen, 
kuntosaleineen, kahviloineen ja ra-
vintoloineen. Asiakkaat ovat jo löy-
täneet Hertsin, sillä asiakaskäyntejä 
mitattiin vuonna 2020 vajaa kaksi 
miljoonaa maaliskuun avauksesta 
alkaen. Viidenkymmenen liikkeen 
valikoima tuntuu vetoavan kaike-
nikäisiin kävijöihin. 

Kävijämäärät tuovat mukanaan 
vaatimukset turvallisuuden takaa-
miseksi. Jokaisen kauppakeskuksen 
on oltava turvallinen paikka tehdä 
ostoksia, viihtyä ja työskennellä. 

Hertsissä asiakkaita muistute-
taan viranomaisten ohjeista sel-
keillä ja näkyvästi sijoitetuilla tur-
vallisuusopasteilla.

Toimintaohjeet koronan leviämi-
sen ehkäisemiseksi kerrataan tur-
vallisuusjulisteissa: muista käsihy-
gienia, riittävä turvaväli sekä suosi 
maskin käyttöä. 

Käsien desinfiointi hoituu koske-
tusvapaissa käsidesiautomaateis-
sa; tuttu näky monissa yleisötilois-
sa. Lapsille löytyy oma Pöpönpesu-
puu-automaatti. 

Turvaohjeistuksen visuaalinen 
ilme on haluttu tehdä värikkääk-
si ja mielenkiintoiseksi, jotta se ta-
voittaa kaikenikäiset kuluttaja-asi-
akkaat unohtamatta viestin vaka-
vuutta.

Pinnoitus tuhoaa virukset
Vaikka Hertsistä voi nähdä monia 
turvallisuutta tukevia yksityiskoh-
tia, kaikkea ei silmä kuitenkaan ha-
vaitse. Kauppakeskus otti käyttöön 
helmikuussa Nanoksi Finland Oy:n 
valmistaman antimikrobisen pin-
noituksen, joka desinfioi tehok-
kaasti ja jatkuvasti kosketuspintoja. 

Innovatiivista nanopinnoitus-
ta on käytetty muun muassa his-
sien painikkeisiin, kaiteisiin, liu-
kuportaiden ja tasojen käsijohtei-
siin, vessojen kosketuspintoihin ja 
oven kahvoihin. Sitä löytyy myös 
lasten leikkipaikasta, avoimesta co-
working-tilasta sekä muista asia-
kastiloista.

– Olen erittäin iloinen, että voim-
me entisestään tehostaa Hertsin ko-
ronaturvallisuutta. Nanoksi Fin-
land Oy:n pinnoitteen avulla kos-
ketuspinnat ovat nyt turvallisia 
myös useista muista tartuntatau-
deista, toteaa kauppakeskuspääl-
likkö Hanna Feodorov.

Pinnoitteen teho on varmistettu 
monenlaisissa ympäristöissä. Se ke-
hitettiin alun perin korkeaa hygie-
niatasoa vaativiin kohteisiin: sai-
raaloiden, hoivakotien ja monien 

Kauppakeskus, 
jossa asioiminen  
sujuu ongelmitta

muiden terveydenhuoltoalan yksi-
köiden käyttöön.

Ei maskeja luontoon
Koronapandemian myötä kasvo-
maskien käyttö on oikeutetusti kas-
vanut maailmanlaajuisesti. Käyte-
tyt maskit eivät kuitenkaan saisi 
päätyä luontoon, pihoille tai julkis-
ten tilojen lattioille. Myös käytetyt 
maskit ja kertakäyttökäsineet ovat 
merkittävä ympäristöhaitta, mut-
ta Hertsissä ne hävitetään vastuul-
lisesti. Maskiroskikset löytyvät hel-
posti sisäänkäyntien yhteydestä se-
kä pysäköintihallista.

Tärkeintä turvallisuuden muista-
misessa on kuitenkin se, ettei lähde 
liikkeelle sairaana. 

– Yhteistyöllä pysymme tervei-
nä ja suojelemme toinen toisiam-
me, Feodorov muistuttaa. 

Se on tuttu ohje kaikkeen toimi-
miseen korona-aikana. Parhaaseen 
tulokseen päästään yhteisvoimin.

Turvallisuus 
keskiössä
n Hertsissä on tehty paljon 
koronatartuntojen ehkäi- 
semiseksi ja turvallisen 
asioinnin takaamiseksi.

n  Kauppakeskuksen asiak-
kaita muistutetaan viran-
omaisten ohjeista selkeillä 
ja näkyvästi sijoitetuilla 
turvallisuusopasteilla.

n Käsien desinfiointi hoituu 
kosketusvapaissa käsidesi-
automaateissa.

n  Kosketuspinnoissa käy- 
tetään taudiaiheuttajia  
tuhoavaa nanopinnoittetta.
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