
Kyberuhat
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toimijoiden on nyt varauduttava  
odottamattomiin uhkiin. s. 11

Poliisivoimat 
Sisäisen turvallisuuden ammattilaisten 

työmäärä lisääntyy jo ennen kuin 
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Ennakointi 
Älylaitteiden turvallisuudesta  

on huolehdittava ennakoivasti – oli  
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Sovellus. Jokaisella on oikeus tehdä turvallisesti töitä. s. 6
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TÄNÄ KEVÄ ÄNÄ  suomalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt. 
Päällimmäisenä syynä on Venäjän käynnistämä hyökkäys Ukrai-
naan, jolle ei löydy oikeutusta. Herää pelko siitä, voisivatko tällai-
set selittämättömät toimet kohdistua myös Suomeen. Ihmiset 
varustautuvat pahan päivän varalle ja muuttavat omaa  
turvallisuuspoliittista ajatteluaan. Kokemukset lisäturvan 
tarpeesta heijastuvat Nato-jäsenyyden kannatuslukemissa.

VENÄ JÄ KULKEE  nyt suuntaan, jossa muun maailman 
on entistä vaikeampi vaikuttaa sen politiikkaan saati 
sitten ennakoida sitä. Venäjä on valinnut taktiikakseen  
propagandan ja valheen linjan, jossa se syyttää Ukrainaa ja 
länttä kaikesta, mitä se on itse Ukrainassa tekemässä. Täl-
laisessa tilanteessa rauhanneuvottelut ovat Venäjän osalta 
pelkkää kulissia. Ihmishenkien hinta on pieni sen johdon 
suurvaltapoliittisessa ajattelussa.

EUROOPAN turvallisuuspoliittinen kartta kääntyi sodan myötä 
uuteen uskoon. Nato teki lopullisen paluun juurilleen, ja Yh-
dysvaltain sotilaallinen panostus Euroopan turvallisuuteen kään-
tyi jyrkkään kasvuun. EU ja useimmat sen jäsenvaltiot ryhtyivät 
tarjoamaan apuaan Ukrainan aseistamiseen. Yhteisten pelisääntöjen 
rapautuessa sotilaallisen voiman merkitys kansainvälistä vakautta 

ylläpitävänä voimana kasvaa. Tämä tulee näkymään Euroopassa  
lähivuosina niin puolustukseen tehtävinä satsauksina kuin soti-

laallisten jännitteiden kasvuna.

SUOMI KOHTAA  muuttuneen tilanteen uudenlaisella asen-
teella. Suomeen kohdistuvia turvallisuushuolia ei enää tar-

vitse peitellä tai itänaapurin tekoja selitellä parhain päin.  
Epämääräisten hybridiuhkien muodot ja riskit on hyvä tehdä 
näkyviksi, jotta niihin osataan varautua. Suomeen kohdis-
tuvaa uhkailua tai vääristettyä tietoa on myös hyvä osata 
arvioida kriittisesti osana meihin kohdistettuja vaikutta-
misyrityksiä.

AVOIN KESKUSTELU JA TIEDONVÄLITYS  tukevat kan-
salaisten kriisinsietokykyä. Viestit kansallisesta valppau-

desta ja varautumisesta sekä oman lähiympäristön turvalli-
suustoimista lisäävät turvallisuudentunnetta. Myös koulut ja  

oppilaitokset joutuvat miettimään, kuinka muuttunutta tur-
vallisuusympäristöä koskevan tiedon tarpeeseen vastataan  

mahdollisimman nopealla ja ajantasaisella tavalla.

Turvallisuudentunteen  
vahvistaminen alkaa avoimesta keskustelusta

Teija Tiilikainen  | Johtaja, Hybridikeskus

Opi kriisistä -työpajamenetelmän tarkoitus on auttaa organisaatiota 
hyödyntämään kriisin suoma mahdollisuus uudistua.

K riisi haastaa organisaation 
reagoimaan ja sopeutu-
maan ripeästi. Päätöksiä 

on tehtävä nopealla aikataululla, 
ja tilanteeseen liittyy yleensä huo-
mattavan paljon epävarmuutta. Se 
pakottaa rakenteita, prosesseja ja 
ihmisiä muuttumaan ja sietämään 
epävarmuutta ja -vakautta. Tämä 
voi paljastaa organisaation kult-
tuurista yllättäviäkin asioita. Jos-
sain asioissa sieto- ja sopeutumis-
kykyä ei koetella ollenkaan, toisissa 
taas voidaan joutua venymään sel-
västi pidemmälle kuin ennakoitiin.

Kriisi tuo organisaation osista 
esiin sellaisia piirteitä, joita se ei 
ole normaalin toiminnan aikana 
aiemmin kohdannut. Jokin vähä-

Älä hukkaa kriisikokemusta 
oppimisen mahdollisuutena

pätöisenä pidetty asia voi kriisin ai-
kana osoittautua kriittisen tärkeäk-
si – ja jokin elintärkeäksi koettu asia 
voikin olla kriisissä yllättäen melko 
mitättömässä roolissa. 

Jotta organisaatio voi kehittää 
vahvuuksiaan ja parantaa heik-
kouksiaan varautumisessaan eri 
häiriöihin, havainnot on koottava 
yhteen. Havaintojen ympärillä käy-
tävän keskustelun myötä organisaa-
tio pystyy tarkastelemaan kehitys-
tarpeitaan sekä tunnistamaan vah-
vuuksiaan asioissa, joissa suoriu-
duttiin hyvin.

Tukea organisaatioille kriisin
jälkeiseen aikaan
Suomen Palopäällystöliiton kehit-
tämän Opi kriisistä -työpajamene-
telmän tarkoituksena on tukea or-
ganisaation siirtymistä kriisin jäl-
keiseen aikaan ja auttaa organisaa-
tiota hyödyntämään kriisin suoma 
mahdollisuus uudistua. Menetel-
män avulla organisaatio parantaa 
kykyään ennaltaehkäistä ja koh-
data kriisejä tulevaisuudessa, se-
kä vahvistaa kriisin aikana synty-
neitä toimivia toimintamalleja.

Työpajatyöskentely ei kuiten-
kaan poista sitä, että kriisitilanteen 
jalostaminen opeiksi vaatii organi-
saatiolta, tiimeiltä ja yksilöiltä ky-
kyä reflektoida. On kyettävä koh-

taamaan vaikeitakin asioita, mut-
ta vähintään yhtä tärkeää on nos-
taa esiin onnistumisia.

Jotta kokemus johtaa muutok-
seen, kriisistä oppiminen vaatii li-
säksi aitoa tahtoa uudistua. Jos tässä 
onnistutaan, on organisaatiolla jat-
kossa paremmat edellytykset häi-
riöiden kohtaamiseen ja osaamis-
ta käsitellä vaikeitakin kokemuk-
sia kehitysmyönteisesti. Kriisin 
jälkeen on hahmotettava erilaisia 
kehityssuuntia ja skenaarioita tu-
levaisuuden varalle. Ovatko asiak- 
kaiden ja sidosryhmien tarpeet yhä 
ennallaan? Ovatko kilpailijoiden 
kyvykkyydet aiemmalla tasolla? 
Miten kriisi muokkaa organisaati-
ota ja sen toimintaa?

Opi kriisistä -työpaja voidaan 
toteuttaa virtuaalisesti tai lähitilai-
suutena. Koulutuksen kesto riip-
puu osallistujajoukon koosta, mut-
ta koulutuksen minimikesto on kah-
deksan tuntia. Työpajat sisältävät 
sekä vuorovaikutuksellista ryhmä-
työtä että yksin työskentelyä. Oppi-
misen tukena käytetään Opi kriisistä 
-työtilaa, joka tukee kriisiajan yksi-
löllistä tarkastelua. Tarvittaessa op-
pimista voidaan tukea myös organi-
saatiolle räätälöidyllä kyselyllä, jo-
ka syventää kriisikokemuksen ja sii-
tä syntyneiden kehittämisideoiden 
kartoittamista entisestään.

Toiminnan häiriönsieto-
ja sopeutumiskyvystä on 
tullut merkittävämpiä  
tekijöitä organisaatioiden 
menestykselle. Kriisi- 
kokemukset on tärkeä 
hyödyntää, jotta sopeu-
tumiskyky voi kasvaa.
teksti ja kuva  
suomen palopäällystöliitto

P U H E E N V U O R O 

Y ksinkertaiset kysymyk-
set hämmentävät mo-
nia, kun puhutaan mo-
biililaitteista. Tiedätkö, 

mihin älypuhelimella lähettämäsi 
viestit ja puhelut menevät ja mistä 
ne tulevat? Muistatko, kuinka mon-
ta sovellusta olet asentanut ja tie-
dätkö, ovatko ne turvallisia?

Suurin osa meistä ei tunne oi-
keita vastauksia. Yhteiskunta toi-
mii pitkälti samalla tavalla. 

– Tietoisuus turvallisuudesta ja 
älylaitteisiin liittyvistä riskeistä vä-
henee, kun asiat ovat hyvin. Se on 
inhimillistä, sanoo Anders Berghäll.

Berghäll työskentelee Pohjois-
maiden myyntijohtajana Bittium 
Oyj:ssä, joka on johtava suomalai-
nen tietoturvakriittisten viestintä-
ratkaisujen toimittaja.

Tiedon turvallisuus muuttuu en-
tistä kriittisemmäksi, kun viestimi-
nen lisääntyy ja viestimissä kulke- 
van datan määrä kasvaa. Tietomur- 
rot, vaaleihin vaikuttaminen ja vi-
ranomaisten vakoilu ovatkin jo 
nousseet yleiseen tietoisuuteen  

Viestimissä liikkuu entistä enemmän dataa, joka kiinnostaa monia toimijoita. Älylaitteiden turvallisuudesta on huolehdittava
ennakoivasti, vaikka kriisitilanne ei olisikaan juuri nyt käynnissä. Näin tieto ei pääse vuotamaan väärinkäyttäjien käsiin.

uutisvirran vakioaiheina. 
Iso osa viestimissä liikkuvasta da-

tasta voi olla kriittistä ja vain tietyl-
le käyttäjäjoukolle tarkoitettua. Tä-
mä kehitys vaatii älylaitteilta entistä 
vahvempaa suojausta. Korkea tieto-
turva korostuu etenkin monissa vi-
ranomaistyöhön, liike-elämään ja 
maanpuolustukseen liittyvissä teh-
tävissä. Kriittisen infrastruktuurin – 
muun muassa pelastustoimen, po-
liisin, energiantuotannon ja lukuis-
ten organisaatioiden – toimivuus on 
turvattava kaikissa olosuhteissa. 

– Tärkeintä on, että työntekijät 
käyttävät työssään oikeita työka-
luja ja pitävät huolta toimintojen 
päivityksistä, Berghäll muistuttaa.

Bittium tarjoaa luotettavat ja ser-
tifioidut mobiililaite- ja kybertur-
vallisuusratkaisut aina Luottamuk-
sellinen-tasolle asti.

Kriisi lähtee eskaloitumaan
vaihe kerrallaan
Kun dataan kohdistetaan häiriötä, 
tilanne kärjistyy pikkuhiljaa, en-
nen kuin se äityy kriisiksi. Berghäll 

kuvaa prosessia teknologian eska-
loitumiseksi. Vihreä lähtötilanne 
vaihtaa väriä keltaisesta oranssiin 
ja lopulta punaiseksi, jolloin ollaan 
jo keskellä kriisiä. Sitä ennen ehtii 
tapahtua paljon.

– Bittiumin yksi ydinvahvuuk-
sista on se, että tiedämme, miten 

toimia saumattomasti erilaisten 
teknologioiden välillä. Kaikkien 
laitteiden on pysyttävä turvallisina 
kriisitilanteen kaikissa vaiheissa, 
Berghäll painottaa. 

Vuonna 2019 Bittium toi markki-
noille kriittiseen viestintään suun-
nitellun, tietoturvallisen ja helppo-

käyttöisen älypuhelimen, Tough 
Mobile 2:n, jolla on normaalia äly-
puhelinta merkittävästi pidempi 
käyttöikä. Sen voi myös jakaa työ- 
ja yksityiskäyttöön, joten laitteen 
käyttäjän ei tarvitse enää kantaa 
mukanaan kahta eri puhelinta.

– Puhelimen toimintoihin kuu-
luu muun muassa lukuisia salauk-
seen ja tunnistukseen liittyviä omi-
naisuuksia, kuten tietoturva-alus-
ta, joka tunnistaa luvattoman lait-
teeseen kajoamisen ja hälyttää sii-
tä välittömästi. 

Eri valtioilla on kansallisesti hy-
väksyttyjä tahoja, jotka vastaavat 
oman maansa tietoturvaohjelmis-
toista. Esimerkiksi Ruotsissa tieto-
turvaosaamisen asiantuntija Tutus 
rakentaa kansallisen tietoturvan 
Bittiumin Tough Mobile 2 -älypu-
helinalustalle. Tutus on kehittänyt 
verkkosalausratkaisuja IT-sovel-
luksiin muun muassa puolustuk-
sen, valtion ja yritysten käyttöön. 

– Koko valmistus- ja toimitusket-
ju tapahtuu Suomessa valvotussa 
ympäristössä, ennen kuin älypuhe-

linalustat toimitetaan Tutukselle. 
Yrityksemme ovat maantieteelli-
sesti lähellä toisiamme ja luotam-
me toisiimme, millä on iso merki-
tys, Berghäll korostaa. 

Ruotsin yhteiset talkoot
Datan suojaamisen tarve kasvaa 
Ruotsissa kovaa vauhtia. Tutuk-
sen myynti- ja markkinointijohtaja  
Mikael Andersson kertoo, että koko 
maa tekee työtä yhdessä suojatak-
seen Ruotsia ulkopuoliselta infor-
maatiohäirinnältä. Kyse on erään-
laisesta kokonaisvaltaisesta puolus-
tuksesta. Myös Tutuksen tuotteilla 
on Ruotsissa tietoturvahyväksyntä.

– Ruotsin viranomaiset asettavat 
hyvin korkeat määräykset tietotur-
valle. Etsimme erilaisia yhteistyö-
kumppaneita ja päädyimme Bittiu-
miin juuri korkeiden vaatimusten 
vuoksi. Bittiumin tietoturvallinen 
älypuhelinalusta ja Tutuksen oh-
jelmisto ovat erinomainen yhdis-
telmä, Andersson summaa.

Tietomurrot ovat uutisvirran vakioaiheita. Tutuksen Mikael Anderssonin ja Bittiumin Anders Berghällin mukaan tietoturvallinen viestintä on kaikkien yhteinen asia.

Suojattu viestintä – yhteinen etu
teksti helen partti  kuva patrik pesonen

“
Laitteiden on 

oltava turvallisia 
kriisitilanteen 

joka vaiheessa.

TOUGHMOBILE2.BITTIUM.COM
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Asiantuntevaa turvaurakointia 
kolmannessa sukupolvessa

K ahden sisaruksen luot-
saaman turvaurakointi-
yhtiö IHL-Turvan tari-
na on kiehtova. Yhtiön 

juuret ulottuvat 50 vuoden taakse 
Itä-Helsinkiin, jossa Katri Koskelan 
ja Tiia Kuparisen isoisä pyöritti 
aikoinaan lukkosepänliikettä. Itä- 
Helsingin lukkona vuosikymmeniä 
tunnettu legendaarinen lukkoliike 

on nyt kasvanut 16 henkilöä työllis-
täväksi, täyden palvelun turvaura-
koitsijaksi, joka tarjoaa monipuoli-
sia ratkaisuja lukitus- ja turvajärjes-
telmiin yli kaupunkirajojen vuosi-
kymmenten kokemuksen tuomalla 
ammattitaidolla.

– Palveluvalikoimamme ja toi-
minta-alueemme ovat laajentuneet 
niin paljon, että päivitimme viime 
syyskuussa myös nimemme vas-
taamaan paremmin toimintaam-
me. Traditionaalinen nimi sai jäädä, 
jotta turva- ja lukitusjärjestelmäm-
me löytävät muutkin kuin Itä-Hel-
sinkiläiset, sisarukset kertovat ni-
menvaihdoksen taustasta.

Yhtiön omistus on säilynyt läpi 
historian samassa perheessä, joten 
perinteiset opit kulkevat mukana 
modernin tuotekehityksen rinnalla. 
Isoisän lisäksi liikkeessä työskente-
livät sisarusten äiti ja eno. Kupari-

nen naurahtaakin tulleensa yrityk-
seen suoraan synnytyspöydältä. 

– Kasvoin tähän yritykseen ja oli 
aina selvää, että tänne jään. Opis-
kelupaikkanikin valittiin sen perus-
teella, mitä osaamista yrityksem-
me tarvitsi. Virallisesti aloitin työt 
firmassamme vuonna 2001, mutta 
kaikki kesät tehtiin hommia täällä 
jo ennen sitä, taloushallintoa opis-
kellut Kuparinen juttelee.

Veri veti alalle myös Katria.
– Olin 14-vuotiaana työharjoit-

telussa Laatulukossa Hyvinkäällä 
Suomen ensimmäisen lukkoseppä-
mestarin opissa ja totesin hänelle 
silloin, että minusta tulee Suomen 
ensimmäinen naislukkoseppämes-
tari. Näin kävikin, tosin se otti vä-
hän aikaa, Koskela hymyilee. 

Tekninen ala kutsui ensin, mut-
ta alan digitaalisen murroksen seu-
rauksena IT-taustaisen Koskelan 

osaamiselle oli perheyrityksessä 
käyttöä. Katri tuli mukaan yrittäjäk-
si Kuparisen rinnalle vuonna 2011.

– Koin, että vihdoinkin minulla 
on tälle yritykselle oikeasti jotain 
annettavaa. Digitaalisuuden seu-
rauksena alasta on tullut valtavan 
monipuolinen, eikä kehitykselle 
näy loppua, Katri iloitsee.

Koskelan lapsuuden unelma to-
teutui kahdeksan vuotta myöhem-
min vuonna 2019, kun hän valmis-
tui lukkoseppämestariksi. Suomen 
ensimmäisenä naisena.

Moderneja turvaratkaisuja 
perinteitä kunnioittaen
IHL-Turva on vuosien varrella kas-
vanut sisarusten käsissä valtakun-
nalliseksi täyden palvelun taloksi, 
jossa mekaaninen avainten viilaami-
nen on kehittynyt enemmän tekni-
seksi tekemiseksi. Kodit ja toimisto-

Pieni lukkoliike kasvoi 
yrittäjäsisarusten käsissä 
moderniksi turvaurakoin- 
tiyhtiöiksi, joka palvelee 
perheyrityksen kokemuk- 
sella ja kutsumuksella.
teksti mari korhonen   
kuva sanni hirvonen

tilat muuttuvat vähitellen älykkäik- 
si, ja elektroniset lukitusjärjestelmät 
korvaavat mekaaniset lukot. 

– Älykkäät kulkemisratkaisut 
helpottavat elämää ja pitävät tur-
vallisuustason jatkuvasti korkea-
na. Investointi ohjelmoitavaan lu-
kitusjärjestelmään maksaa itsensä 
nopeasti takaisin, kun uudelleen-
sarjoittamiset jäävät hiljalleen his-
toriaan, Kuparinen ja Koskela selit-
tävät älyratkaisujen suosiota.

Lukitusjärjestelmien lisäksi yri-
tys tarjoaa muun muassa kamera- 
ja kuluvalvontaa myös palveluna. 

– Tällöin esimerkiksi pienyrityk-
sen ei tarvitse itse huolehtia tieto-
turvasta, ja tarvittaessa hälytykset 
voidaan siirtää vartiointiliikkeelle, 
yrittäjät antavat esimerkin.

Henkilökohtaista palvelua
Digitaalinen murros on monipuolis-
tanut IHL-Turvan palveluita, mutta 
perheyrityksen perintöä vaalitaan 
asiakaslähtöisyydellä ja markkinoi-
hin nähden poikkeuksellisen hen-
kilökohtaisella otteella.

– Vaalimme henkilökohtaista 
asiakaspalvelua kivijalassa samalla 
intohimolla, kun kehitämme digi-
taalisia palveluitamme vastaamaan 
muuttuvia asiakastarpeita, yrittä-
jäsiskokset painottavat.

IHL-Turva tarjoaakin maksutto-
mia konsultointipalveluita sopivien 
turvaratkaisujen kartoittamiseen.

– Tällä hetkellä esimerkiksi ta-
loyhtiöissä puhututtaa enenevissä 
määrin esteettömyys. Väestö van-
henee, ja iäkkäiden asukkaiden pi-
täisi voida kulkea esteettömästi ul-
ko-ovelta kotiovelle asti. Vanhan-
kin talon esteettömyyttä voi paran-
taa muun muassa oviautomatiikan 
avulla. Jos asukkaiden turvallinen 
liikkuminen pohdituttaa, tulemme 
tekemään esteettömyyskartoituk-
sen ja ratkaisuehdotuksen ilman 
erillistä ostopakkoa, Kuparinen ja 
Koskela vinkkaavat.

IHL Turvan perustaja Veikko Vesannon lapsenlapsien Katri Koskelan ja Tiia Kuparisen veri veti turva-alalle jatkamaan perheyrityksen toimintaa.

Valloittava 
perheyritys
n Veikko Vesanto perusti 
IHL Turvan vuonna 1970 
Helsingin Roihuvuoreen.

n  Vuosien saatossa tarve 
turvallisuuden lisäämiseen 
kasvoi, ja myös silloisen 
Itä-Helsingin Lukon toi-
minta laajeni nykyiseen 
mittakaavaan. Keskisuuri 
turva-alan liike työllistää 
nyt 16 työntekijää.

n Syyskuussa 2021 yrityk-
sen nimi muuttui viralli-
sesti Itä-Helsingin Lukosta 
IHL Turva Oy:ksi.

Sähköauton akkupalo  
voi upottaa kokonaisen 
laivan, jos sen torjumi-
seen ei ole varauduttu. 
Riskit minimoi uusi Fire 
Isolator -innovaatio.

M eriteoll isuuden, 
teollisuuden ja kiin-
teistöjen tarpeisiin 
turvallisuusmer-

kintäpalveluita tuottava Signwell 
on tuonut Suomen markkinoille 
yhteistyökumppaneidensa kans-
sa kehitetyn ja testatun ratkaisun 
sähköautojen paloturvallisuusris-
kin ehkäisemiseen. Kaksi vuotta 
sitten laivateollisuuden toimijoi-
den aloitteesta käynnistyneen ke-
hitystyön seurauksena viime mar-
raskuussa lanseerattiin uusi kon-
septi, Fire Isolator, jonka avulla 
sähköajoneuvojen akkupalojen va-
hingot saadaan minimoitua.

– Sähköautojen yleistyminen 
liikenteessä on kasvava palotur-
vallisuusriski laivaliikenteessä ja 
parkkihalleissa. Mikäli tähän ris-

Kolmivaiheinen Fire Insulator -menetelmä perustuu palavan ajoneuvon eristämiseen Fire Isolator Ultimate Fire Blanket -palopeitolla sekä lämpötilan laskemiseen Fire Isolator 
-aerosoliyksiköillä sekä vesisumulansetilla, kunnes laiva saapuu satamaan ja sähköauto voidaan poistaa aluksesta ja upottaa Fire Isolator Dipping Container -konttiin.

kiin ei varauduta, vahingot voivat 
olla mittavat. Muutama vuosi sit-
ten yhteistyökumppanimme lai-
vateollisuudessa havahtuivat ris-
kiin ja etsivät keinoja tulipalojen 
torjumiseen. Kun sellaista ei löy-
tynyt markkinoilta, aloitimme yh-
teistyössä ratkaisun innovoinnin, 
myynnistä ja markkinoinnista vas-
taava Gustav Holmström Signwel-
liltä kertoo paloeristykseen perus-
tuvan konseptin syntyhistoriasta.

Litiumakun syttymisellä on 
kohtalokkaat seuraukset
Sähköautoissa käytetyt litiumakut 
voivat syttyä vaurioituessaan pala-
maan, eikä palo ole sammutettavis-
sa perinteisin menetelmin vedellä. 
Litiumakun palo voi nostaa lämpö-
tilan jopa yli tuhanteen asteeseen, 
jonka seuraukset etenkin laivalii-
kenteessä voivat olla kohtalokkaat.

– Teräs kestää vaurioitumatto-
mana arviolta noin 700 lämpöastet-
ta. Sähköauton akkupalo voi nostaa 
lämpötilan aluksella niin korkeaksi, 
että laivan rakenteet vaurioituvat. 
Pahimmillaan tämä voi johtaa ko-
ko laivan uppoamiseen, kuten al-
kuvuodesta saimme todistaa erit-
täin ikävää tapahtumaa Atlantilla, 
Holmström toteaa.

Fire Isolator on kolmivaiheinen 

tulipalojen torjuntamenetelmä, 
jonka avulla minimoidaan sähkö-
ajoneuvon akkupalon aiheuttamat 
sivuvahingot. Menetelmä perustuu 
palavan ajoneuvon eristämiseen 
Fire Isolator Ultimate Fire Blanket 
-palopeitolla sekä lämpötilan laske-
miseen Fire Isolator -aerosoliyksi-
köillä sekä vesisumulansetilla, kun-
nes laiva saapuu satamaan ja säh-
köauto voidaan poistaa aluksesta ja 
upottaa Fire Isolator Dipping Con-

tainer -konttiin.
– Palopeiton, lämpötilaa laske-

vien aerosoliyksiköiden ja vesisu-
mulansetin avulla saadaan voitet-
tua aikaa ja estettyä palon leviämi-
nen autokannella tai parkkihallissa. 
Tämän ensiavun merkitys on val-
tava, sillä sen avulla palo saadaan 
pidettyä hallinnassa, kunnes laiva 
saapuu satamaan. Samalla eristä-
minen ehkäisee litiumakun palos-
ta aiheutuvien vaarallisten pääs-

töjen leviämisen ympäristöön, 
Holmström toteaa.

Varautumisen aika on nyt
Maaliskuussa Tanskan turvalli-
suuskoulutuskeskuksessa järjes-
tetty Fire Isolator -konseptin live-
testipäivä yhteistyössä paloturval-
lisuusammattilaisten kanssa herät-
ti suurta huomiota ja osoitti, että 
vaara on todellinen ja siihen varau-
tuminen välttämätöntä. 

– Järjestimme meriteollisuudel-
le ja turvallisuusalan ammattilaisil-
le suunnatun livetapahtuman, jos-
sa simuloimme yleisön edessä säh-
köauton akkupalon hallinnan Fire 
Isolatorin kolmivaiheisella mene-
telmällä. Testaus oli onnistunut ja 
yleisö vakuuttunut sen tuloksista, 
Holmström hehkuttaa.

Lainsäädäntö laahaa vielä jäljes-
sä, mutta paloturvallisuusriskiin 
kannattaa varautua hyvissä ajoin 
ennen kuin vahinko sattuu.

– Jokaisessa laivassa, parkkihal-
lissa ja taloyhtiössä tulisi olla mah-
dollisuus paloeristykseen vahingon 
varalta. Investointi turvallisuuteen 
on vain pisara meressä suhteutettu-
na palon aiheuttamiin vaurioihin, 
Holmström muistuttaa.

Stoppi sähköautojen palouhalle

Signwellin myynnistä ja markkinoinnista vastaavan Gustav Holmströmin 
mukaan sähköautojen yleistyminen on kasvava paloturvallisuusriski.

teksti mari korhonen 
kuvaT signwell ja  
linda baarman

SIGNWELL.FI
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Rakennusliike Laptin  
tapaturmataajuus putosi 
viidesosaan, kun se otti 
työturvallisuuteen liitty-
vien havaintojen teossa 
käyttöönsä 10Pro Turva 
App -puhelinsovelluksen.

T yöturvallisuus korostuu 
rakennustyömailla, on-
han siellä riskitekijöitä 
enemmän kuin muilla 

työpaikoilla keskimäärin. Työnteki-
jöiden terveydestä huolehtiminen 
työpaikalla on työnantajan lakisää-
teinen velvollisuus, mutta se vai-
kuttaa myös olennaisesti työilma-
piiriin ja tuottavuuteen. Jokaisella 
työntekijällä on oikeus tehdä tur-
vallisesti töitä ja palata työpäivän 
jälkeen terveenä kotiin.

Työmaan turvallisuuspuutteiden 
havainnointi, puutteiden ilmoitta-

10Pron Turva App kehitettiin siksi, että jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä työnsä turvallisesti ja palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin, kertoo toimitusjohtaja Pasi Ollikainen. 

minen ja niiden korjaaminen on 
helpoin keino parantaa työturvalli-
suutta. Kun jokainen kompastumi-
sen aiheuttava sähköjohdon pätkä 
tai puuttuva suojakaide dokumen-
toidaan, raportoidaan ja tilanne kor-
jataan, muodostuu tästä toiminta-
tavasta osa työmaan arkea.

Turvallisuushavaintoja on teh-
ty perinteisesti niin, että työnteki-
jät ovat kertoneet havainnoistaan 
työnjohdolle. He ovat kirjanneet 
havainnot vihkoon ja luvanneet 
puuttua asiaan. Parhaimmassa ta-
pauksessa näin on käynytkin.

Asioiden korjaaminen saattaa jää-
dä kiireessä työnjohdolla pinkan 
pohjimmaiseksi. Työntekijät tur-
hautuvat, jos he eivät saa palautetta 
siitä, miten heidän tekemiinsä tur-
vallisuushavaintoihin on reagoitu.

Jokainen turvallisuuspuute 
kirjataan ja korjataan
Tilanne korjataan, kun työmaalla 
otetaan käyttöön helppokäyttöinen 
10Pro Turva App -käynnykkäsovel-
lus. Sen avulla jokainen työmaalla 
työskentelevä voi ottaa kuvan ha-
vaitsemastaan puutteesta, mainita 

havaintopaikan, kirjoittaa muuta-
man sanan siitä mikä on vialla ja tal-
lentaa havainnon palveluun.

Työmaan turvallisuudesta vas-
taava henkilö näkee tiedon havain-
nosta puhelimessaan. Tieto välittyy 
reaaliaikaisesti työmaalla käytössä 
oleviin infotauluihin, jotka koosta-
vat turvallisuuteen liittyvän työ-
maakohtaisen informaation henki-
löstölle nähtäväksi, olipa kyse sitten 
TR-mittauksista, työturvatarkastuk-
sista tai turvallisuushavainnoista. 

– Olemme rakentaneet 10Pron 
turvallisuusratkaisumme vastaa-
maan kolmeen työturvallisuuden 
tasoon. Ensimmäisellä tasolla on 
työnjohdon 10Pro-palvelu. Se vas-
taa rakennustyömaan lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämiseen. Toinen 
taso on työntekijöiden turvallisuus-
havaintojen tekoon tarkoitettu help-
pokäyttöinen 10Pro Turva App -so-
vellus. Kolmas taso on infotaulut, 
joilla kerrotaan työmaalla turvalli-
suushavainnoista ja siitä, miten nii-
tä korjataan, 10Pro Solutionsin toi-
mitusjohtaja Pasi Ollikainen kertoo.

Kun työntekijät saavat aiempaa 
paremmin tietoa siitä, miten heidän 

tekemänsä turvallisuushavainnot 
on korjattu, nousee heidän moti-
vaationsa tehdä uusia havaintoja. 

– Asiakasdatasta voimme havai-
ta muun muassa sen, että kolmen 
vuoden aikana turvallisuushavain-
tojen määrä on kymmenkertaistu-
nut, Ollikainen sanoo.

Sovellusta käyttää päivittäin 
noin 2 000 työntekijää, ja sen kaut-
ta tehtiin viime vuonna merkittä-
vät 50 000 turvallisuushavaintoa.

Turvahavainnot nousuun,
tapaturmat laskuun
Rakennusliike Laptin työturvalli-
suuspäällikkö Jukka Moilasen mu-
kaan helppokäyttöisyys on edes-
auttanut sovelluksen käyttöönot-

toa. Turvallisuushavaintojen tar-
koituksena on edistää työmaan tai 
muun työympäristön turvallisuutta.

Jokainen korjattu havainto pois-
taa riskitekijöitä työmaalta. Ha-
vainnot voivat olla myös positii-
visia, joiden kautta saadaan hyviä 
käytäntöjä jaettu yrityksen sisällä.

– Ei ole olemassa väärää turvalli-
suushavaintoa, vaan jokaisen työn-
tekijän havainnot ovat meille tär-
keitä, Moilanen korostaa.

Hän on ollut alusta saakka muka-
na kehittämässä sovellusta ja tuo-
nut palveluun vahvaa rakennusteol- 
lisuuden turvallisuuskokemusta.

Laptilla sovellus on liki 500 työn-
tekijän päivittäisessä käytössä, ja 
sitä suositellaan yrityksen työmail-
la myös kaikkien aliurakoitsijoiden 
työntekijöiden käyttöön.

– Havaintojen määrä on meillä 
kymmenkertaistunut vajaassa nel-
jässä vuodessa. Parasta on kuiten-
kin se, että samanaikaisesti tapatur-
mataajuutemme on pudonnut noin 
35:stä alle seitsemään. Investointi 
10Pro Turva App -sovellukseen on 
maksanut itsensä moninkertaisesti 
takaisin, Moilanen kertoo.

Investointi työturvallisuuteen 
maksaa itsensä takaisin

“

teksti jukka nortio 
kuva mikko kuparinen

Turvallisuudesta 
puhuttaessa  
vääriä havaintoja 
ei ole olemassa.

T yötapaturmat ja työolo-
suhteisiin liittyvät sai-
rastumiset ovat usein 
estettävissä, kunhan nii-

den aiheuttajat ovat selvillä. Suo-
jaimet ja suojaavat työvaatteet ovat 
monesti laissa säädettyjä, joten nii-
hin liittyy myös vaatimuksia ja stan-
dardeja. Erityisesti viiltovammat 
ja silmävammat ovat vähentyneet 
merkittävästi säädösten ja parantu-
neen varustuksen myötä. Myös ma-
teriaalien käyttömukavuus on ke-

hittynyt. Nykyaikaiset työvaatteet 
ja suojaimet ovat hyvin istuvia ja 
joustavia. Istuvuudet ovat paran-
tuneet ja tekstiilien leikkaukset ke-
hittyneet. Nykyisin varusteita löy-
tyy monenlaisissa eri mitoituksissa.

Onnettomuuksien ja työtapatur-
mien vähentäminen on luonnolli-
sesti minkä tahansa työnantajan ta-
voite. Tuotteita on saatavilla mark-
kinoilla paljon, mutta usein ym-
märrys niiden soveltuvuudesta ja 
oikeanlaisesta käytöstä ei ole vält-
tämättä kovin hyvällä tasolla, vaik-
ka turvallisuussäännöksiä nouda-
tettaisiinkin asianmukaisesti.

– Tapaturmien ennaltaehkäisy 
oikeanlaisilla varusteilla ja ymmär-
rys niiden käytöstä on työturvalli-
suudessa kaiken perusta. Yksi viil-
tovamma maksaa menetettynä työ-
panoksen tuhansia euroja, kun taas 
työtehtävään sopiva viiltosuojakä-
sine maksaa muutamia euroja, to-
teaa työturvallisuusvälineitä edus-
tavan Skydda Suomen toimitusjoh-
taja Toni Schlobohm.

Hän muistuttaa, että yrityksil-
le hyvät varusteet ja niiden käytön 

osaaminen ovat kilpailuvaltti, joka 
kiinnostaa myös alalle hakeutuvia 
työntekijöitä. Laadukkaat turvava-
rusteet eivät tuota yrityksille myös-
kään merkittäviä kustannuksia saa-
vutettuihin hyötyihin nähden.

Perusturvallisuuden ohella yri-
tysten olisi tärkeä kartoittaa myös 
alan kehitystarpeita – mihin työtur-
vallisuusvälineisiin pitäisi panostaa 
tulevaisuudessa ja mitä käytännön 
asioita tulisi huomioida paremmin.

– Työturvallisuuden kehittämi-
nen ja henkilöstön työkyvyn yllä-
pitäminen ovat tärkein tehtäväm-
me. Tunnistamme eri aloille tyy-
pilliset riskit ja osaamme tarjota 
parhaat ratkaisut turvallisiin työ-
päiviin. Tavoitteenamme on aina 
onnettomuusvapaa työpäivä par-
hailla käytettävissä olevilla väli-
neillä, Schlobohm kiteyttää.

Neuvonta ja koulutus vievät 
kohti oikeita valintoja
Työturvallisuuteen keskittyvänä 
yrityksenä Skyddalta löytyy kaik-
ki se, mitä tarvitaan hyvään työ-
suojaukseen. Omien tuotemerk-

kien lisäksi Skydda tarjoaa laajan 
valikoiman myös muiden valmis-
tajien suojavarusteita. Myynnissä 
olevat tuotteet täyttävät kaikki vaa-
dittavat laatusertifikaatit. 

– Tuotemyynnin ja neuvonnan 
ohella järjestämme myös turvalli-
suuskoulutusta työmailla ja teolli-
suudessa. Kartoitamme asiakkai-
demme tarpeet ja valitsemme yh-
dessä oikeat tuotteet ja oikeisiin 
kohteisiin, kertoo Skydda Suomen 
aluemyyntipäällikkö Joonas Jarkko. 

Suojavarusteita on tarjolla mo-
nenlaiseen käyttötarkoitukseen, 
mutta Jarkon mielestä on tärkeä 
ymmärtää, miten niitä käytetään eri 
kohteissa. Esimerkiksi turvavaljaita 
on tärkeää osata käyttää oikein, jot-
ta ne tarjoavat parhaan mahdollisen 
putoamissuojan kaikissa olosuhteis-
sa. Käsinemalleja on käytössä noin 
400 erilaista, täten muun muassa 
viiltosuojausta, kuumankestoa, ja 
kemikaaleja vastaan löytyy useita 
vaihtoehtoja erilaisten vaativien 
työtehtävien suorittamiseen.

– Ratkomme päivittäin erilaisia 
käytännön haasteita ja ongelmia ja 

Tavoitteena onnettomuus- ja 
tapaturmavapaa työpäivä 

Tapaturmien ennaltaehkäisy oikeanlaisilla varusteilla ja ymmärrys niiden käytöstä ovat työturvallisuudessa kaiken perusta. Skydda Suomen toimitusjohtaja Toni Schlobohm kertoo, että 
yrityksen toiminnan tavoitteena on aina onnettomuusvapaa työpäivä parhailla käytettävissä olevilla välineillä jokaiselle työntekijälle.

Työpaikoilla esiintyy  
monia riskialueita, joiden 
tunnistaminen on työ-
turvallisuuden kannalta 
välttämätöntä. Työtur-
vallisuudessa tärkeintä 
on pyrkiä aina vaarojen 
ennaltaehkäisyyn.
teksti pekka säilä 
kuva lasse simpanen

tarjoamme asiantuntemustamme 
sekä työmaille että jälleenmyyjille, 
Jarkko kertoo.

Ala kasvaa vuosittain
Käytössä on myös erilaisia asiak-
kaiden tarpeita tukevia palveluja, 
kuten hengityssuojainten valin-
taan kehitetty puhelinapplikaatio, 
jota käyttämällä selviää esimerkik-
si helposti, millainen suodatin hen-
gityssuojaimessa pitää olla eri työ-
kohteissa. Monilla tuotteilla esim. 
valjailla ja keloilla on myös tietty 
käyttöikä ja ne pitää säännöllisesti 
tarkastaa. Myös tämä on automati-
soitu applikaatioiden avulla.

Työturvallisuudessa tuotteita 
kehitetään ja innovoidaan koko 
ajan uutta. Niinpä ala kasvaa noin 
7–8 prosenttia vuodessa. Materi-
aalien kehittymisen ohella myös 
tuotteiden kierrätettävyys on en-
tistä tärkeämpää. 

– Tähän myös me Skyddalla ha-
luamme kiinnittää huomioita. Usein 
käytössä kestävä laadukas tuote on 
myös ympäristön kannalta paras 
ratkaisu, Jarkko toteaa.
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Uudistuva Kauppakeskus 
Itis saa voimaa yhteis-
työstä. Oli aiheena sitten 
liikenne, koronavirus, 
nuorten hyvinvointi tai 
vaikkapa Ukrainan sota 
– turvallisuus maailman 
myllerryksissä taataan 
jatkuvalla dialogilla.

Dialogi takaa turvallisuuden

K auppakeskus Itiksen yl-
läpitopäällikkö Matias 
Lehtomäelle keskustelu 
Helsingin Itäkeskuksen 

alueen kehityksestä on tuttua. Tä-
nä aikana Itis ja sen ympäristö on 
kehittynyt merkittävästi.

– Kauppakeskusten rooli ylipää-
tään on vaihtunut pelkästä vuokra-
tilojen tarjoajasta aktiiviseksi, yh-
teiskunnalliseksi keskustelijaksi, 
Lehtomäki kehuu.

Lehtomäki on toiminut turval-
lisuusalan asiantuntijana Itiksessä 
lähes vuosikymmenen ajan. Muu-
tos kauppakeskusten roolissa on 
luonteva, kun huomioi niiden työl-
listävän vaikutuksen sekä tiloissa 
asioivien ihmisten määrän. Kaup-
pakeskusten rooli kaupunkikuvas-
sa ja liikenteessä on merkittävä.

Pelkän keskustelunaiheena py-
symisen sijaan Itis kannustaa kes-
kusteluun – ja osallistuu siihen it-
se aktiivisesti. Itis ja sen ympäristö 
käsittää värikkään ja aktiivisen jou-
kon ihmisiä. Tähän kuuluu kaup-
pakeskuksen asiakkaat sekä sen ti-
loissa toimivat yrittäjät, työnteki-

jät, lähialueen kiinteistönomista-
jat, koulut sekä poliisi.

Keskustelu on kehittynyt 
parempaan suuntaan
Kun aiheena on kauppakeskukset 
ja turvallisuus, on nuoriso noussut 

säännöllisesti keskusteluun. Ylei-
sesti Lehtomäki kollegoineen iloit-
see siitä, ettei nuoria tänä päivänä 
nähdä enää ongelmana.

– Meille nuoret ovat asiakkaita ja 
Itiksessä aikaa viettäviä ihmisiä sii-
nä missä muutkin.

Elämäntilanteiden ja vaikka-
pa koronaviruksen luomien poik-
keusolojen haastavuuden ymmär-
rys on Itiksessä hyvin tiedossa. Vai-
keita asioita ei pyritä peittelemään.

– Kun nuori ei voi hakea rajoja 
turvallisesti kotona, voi kauppa-
keskuksen järjestyksenvalvojasta 
hyvinkin tulla merkittävä aikuinen 
nuoren elämässä, Lehtomä-
ki muistuttaa ja viittaa Itik- 
sen tiiviiseen työskentelyyn 
myös sosiaalitoimen kanssa.

Lehtomäki on itse todis-
tanut lukuisia tapauksia, 
joissa aiemmin kauppakes-
kuksessa aikaa viettänyt 
nuori on vuosien saatossa 
perustanut oman perheen 
ja jatkanut kauppakeskuk-
sessa asiointia puolison se-
kä lastensa kanssa.

– Nuorten oman hyvinvoinnin li-
säksi sosiaalisesti kestävä työ kas-
vattaa myös uusia asiakkaita kaup-
pakeskukselle.

Vuosituhannen alkupuolella 
metrovartijana työskennellyt Leh-
tomäki kehuu myös järjestyksen-
valvojien ammattitaidon valtavaa 
kehittymistä viime vuosien aikana. 
Työnteossa dialogin rooli on entis-
tä suurempi. Asiakaspalvelullinen 
näkökulma alalla on lisääntynyt.

– Avarakatseisempi ajattelu sekä 

entistä monialaisempi joukko am-
mattilaisia on kaikkien etu. Muun 
muassa naisten kasvava osuus jär-
jestyksenvalvojien ammattikun-
nassa on erittäin positiivinen ilmiö.

Poikkeuksellinen kokeilu
tuotti positiivisia tuloksia
Lehtomäki ei peittele sitä tosiasiaa, 
että Itiksen edessä olevan Tallinnan- 
aukion maine ei ole aina ollut pel-
kästään positiivinen. Vuosien var-
rella asiat ovat kuitenkin muuttu-
neet melkoisesti.

– Jos aukio tunnettiin aiemmin  
muun muassa päihteiden väärin-

käytöstä, on Tallinnanaukiolle tyy-
pillistä nykyään vilkas toritoiminta. 
Se on myös suosittu leikkipaikka.

Kymmenisen vuotta sitten Itik-
sessä tehtiin poikkeuksellinen ko-
keilu, kun Helsingin kaupunki 
vuokrasi Tallinnanaukion kauppa-
keskukselle. Samalla poliisi antoi 
Itikselle luvan järjestää toria kos-
kevaa järjestyksenvalvontaa.

– Vaikka poliisi toki käy aina sil-
loin tällöin paikan päällä tarkasta-
massa tilanteen, itisläiset olivat aina 

läsnä. Tulokset kokeilusta olivat 
yksinomaan positiivisia.

Turvallisuus on päivittäistä
Siirtyessä kauppakeskuksen sisäti-
loihin esimerkit päivittäisestä työs-
tä turvallisuuden saralla vaan li-
sääntyvät. Pandemian rantautuessa 
Suomeen Itiksessä jaettiin yhteensä 
yli 250 000 maskia.

– Tiedän, sillä pidin maskeista it-
se kirjaa, Lehtomäki naurahtaa

Kauppakeskuksen käytävillä 
kiersi parhaimmillaan jopa kahdek-
san maskien jakamiseen palkattua 
työntekijää. Eikä koronavirus ei ole 

ainoa esimerkki, jonka yh-
teydessä maailmanlaajui-
set muutokset on Itiksessä 
huomioitu. 

– Ukrainan sodan sytyt-
tyä meiltä on kyselty entis-
tä enemmän väestönsuojis-
ta ja pelastussuunnitelmas-
ta. Onkin ollut helpottavaa 
todeta ihmisille, että nämä 
asiat ovat olleet kunnossa 
jo hyvän aikaa, Lehtomäki 
toteaa.

– Meillä on paljon ukrainalaisia 
asiakkaita sekä työntekijöitä. Huo-
mioitu on myös Venäjää koskevien 
sanktioiden vaikutukset.

Itiksen kohdalla keskustelun 
merkitys ei ole jäänyt pelkästään 
sanahelinän tasolle. Maailma muut- 
tuu ja myös modernit turvallisuus- 
alan ratkaisut kehittyvät. Silti Itiksen 
kohdalla ihmisen turvallisuus ja 
turvallisuuden tunne perustuvat 
myös jatkossa ennen kaikkea ak-
tiiviseen vuoropuheluun.

Itiksen ylläpitopäällikkö Matias Lehtomäen mukaan Tallinnanaukiolla 
on nykyään vilkasta toritoimintaa, ja se on lasten suosima leikkipaikka.

Keskustelu asiakkaiden, henkilökunnan sekä lähialueen asukkaiden ja järjestöjen välillä on kauppakeskus Itikselle jokapäiväistä. Vuosien mittaan 
järjestyksenvalvojien ammattitaidossa on tapahtunut valtavaa kehitystä ja alaa edustaa nykyään entistäkin monialaisempi joukko ammattilaisia.

teksti joonas ranta  
kuvat sanni hirvonen

“
Nuorten oman  

hyvinvoinnin lisäksi  
sosiaalisesti kestävä työ 

kasvattaa myös uusia  
asiakkaita.

Vastuulliseen yritystoi-
mintaan kuuluu varmuus 
siitä, ettei toimitusket-
juihin kuulu sanktioiden 
alaisia toimijoita.
teksti ja kuvat  
suomen asiakastieto

V astuullinen yritys huo-
lehtii niin omasta kuin 
asiakkaidensa turvalli-
suudesta. Monta asiaa 

täytyy huomioida, mutta yleensä 
kyse on vaarojen ja uhkien pois-
tamisesta tai ainakin hallinnasta. 
Tyypillisiä vaaroja kaikille yrityksil-
le ovat taloudellinen riski ja vaivalla 
ansaitun maineen menettäminen. 

Riski on aina olemassa, vaikka 
valtaosa yrityksistä ja organisaa-
tioista haluaa toimia oikein. Ku-
kaan ei varmasti tee tarkoituksel-
lisesti liiketoimia esimerkiksi Uk-
rainan sodan takia sanktiolistoille 
merkittyjen henkilöiden tai yritys-
ten kanssa, mutta tällaista voi ta-
pahtua, jos toimijoiden taustoja ei 
tutkita tarkasti. Kielletystä liiketoi-
minnasta kiinnijääminen mustaa 
maineen, vaikka sääntöjen rikko-
minen ei olisi tahallista. 

Suomen Asiakastieto Oy:n asian-
tuntijat auttavat selvittämään ovat-
ko yrityksen toimitus- tai alihan-
kintaketjuun kuuluvat kumppanit 
vapaita Venäjä-kytköksistä. Onko 
kumppaneilla yhteyksiä poliittisesti 
vaikutusvaltaisiin henkilöihin (PEP) 
tai ovatko ne kansainvälisillä sank-
tiolistoilla? Ketä ovat niin sanotusti  

tosiasialliset edunsaajat? Nämä on 
tiedettävä, jotta voi osoittaa, että 
tuntee asiakkaansa ja noudattaa tar-
kasti lakia rahanpesun estämisestä. 

Sanktiolistojen tarkastukset 
kannattaa automatisoida
Vielä ennen Venäjän helmikuista 
hyökkäystä Ukrainaan moni suo-

malainen yritys koki pystyvän-
sä tekemään selvitykset käsityönä 
tai jopa unohtamaan ne kokonaan. 
Nyt sanktiot laajenevat jatkuvasti, 
ja ”by-the-book”-toimintamalliin 
sitoutuneet organisaatiot ymmär-
tävät, ettei kymmenien, satojen tai 
jopa tuhansien yritysten tietojen 
tarkistaminen ole käsin tehokasta. 

Suomen Asiakastieto Oy:n Heikki Ylipekkalan mukaan vastuullinen yritys huolehtii sekä omasta että asiakkaidensa turvallisuudesta hallitsemalla mahdollisia vaaroja tai uhkia.

Tunnetko toimitusketjusi 
kaikki lenkit riittävän hyvin?

Asiakkaan tuntemisvelvollisuus koskee monia yrityksiä, toimialoja ja kaupankäynnin muotoja. 

Ylhäältä ja ulkoa tulevaa painetta 
lisää se, jos yritys kuuluu kansain-
väliseen konserniin tai omistajana 
on julkinen taho, kuten valtio. Myös 
rahoitusehdoissa saattaa olla mai-
nintoja tarkastusvelvollisuudesta.

Sanktiolistatarkistukset ja muu 
asiakkaan tuntemiseen tarvittavan 
tiedon kerääminen kannattaa eh-
dottomasti automatisoida osaksi 
prosessia. Näin asiakasta ei tarvit-
se vaivata turhilla kyselyillä, moni 
prosessi nopeutuu ja voit olla var-
ma, että kaikki tarvittavat tiedot on 
tarkastettu. Tämä voidaan myös jäl-
kikäteen näyttää tehdyksi.

Lähtökohtana velvollisuus 
ja vastuullinen toiminta
Tehostettu asiakkaan tuntemisvel-
vollisuus koskee monia yrityksiä, 
toimialoja ja kaupankäynnin muo-
toja. Esimerkkejä ovat pankit, laki-
toimistot ja kiinteistönvälittäjät. 

Näiden lisäksi tehostetusti ver-
kostojaan tutkivat nykyään monet 
muutkin yritykset ja organisaatiot. 
Ne haluavat toimia vastuullisesti ja 
varmistaa, etteivät toiminnallaan 
rahoita hyökkäyssotaa. 
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Muuttunut turvallisuus- 
ympäristö luo haasteita 
digitalisoituvan teollisuu-
den toimijoille. Monella 
alalla mietitään, kuinka 
suojata tekniset järjes-
telmät ja kriittiset tiedot 
mahdollisilta uhkilta. 

Y rityksissä väännetään 
usein siitä, paljonko tur-
vallisuuteen tulisi inves-
toida. Huldin periaattee-

na on, että turvallisuusvaatimuk-
set sovitetaan vastaamaan kustan-
nustehokkaasti yrityksen tarpeita.

– Otamme huomioon asiakkai-
den resurssit ja mietimme yhdes-
sä kannattavia ja riittäviä turvalli-
suusratkaisuja, sanoo Huldin tur-
vallisuuskonsultoinnista vastaava 
johtaja Tarmo Kellomäki.

Turvallisuudesta tinkiminen on 

Huldin turvallisuuskonsultoinnista vastaavan Tarmo Kellomäen ja Spinnovan teknologiajohtaja Juha Salmelan mukaan yhtiöiden turvallisuuskumppanuus on ollut hedelmällistä.

iso riski nykyisessä maailmantilan-
teessa. Etenkin teollisuusympäris-
töjen kyberturvallisuuteen tulisi 
kiinnittää pikaisesti huomiota.

Huld toimii lukuisilla aloilla rai-
deinfrasta valmistavaan teollisuu-
teen, terveysteknologiaan ja kan-
salliseen turvallisuuteen. Turval-
lisuuspalveluiden lisäksi se tekee 
muun muassa laitteiden ja koneiden 
suunnittelua sekä digitalisaatio- ja 
ohjelmistoratkaisuja tavanomaisiin 
ja sulautettuihin järjestelmiin.

Spinnova kehrää tasokasta
turvaverkkoa
Yksi Huldin turvallisuuskumppa-
neista on Spinnova Oy, joka raken-
taa kuidunvalmistusteknologiaa 
Jyväskylään loppuvuodesta val-
mistuvalle tehtaalle. Spinnova on 
saanut konsulttiapua Huldilta sekä 
tuotannonohjausjärjestelmän että 
tietoturvan ratkaisuihin. 

– Olemme tehneet ison inves-
toinnin turvallisuuteen, mutta us-
komme satsauksen maksavan itsen-
sä nopeasti takaisin vakaan tuotan-
non ansiosta, toteaa teknologiajoh-
taja Juha Salmela Spinnovasta.

Myös Huldin näkökulmasta 
Spinnova on ollut ihanteellinen 
asiakas, jonka kanssa on syntynyt 
ketterä kumppanuus niin hallinnol-
lisen turvallisuuden kuin kybertur-
vallisuuden saralla. Tuotannonoh-
jauksen rakentaminen aloitettiin 
kolmisen vuotta sitten nollasta, ja 
siinä on huomioitu turvallisuuden 
koko skaala.

Spinnovalle on tärkeää suojata 
tuotannonohjausjärjestelmään liit-
tyvän datan lisäksi innovaationsa. 
Yhtiöllä on nelisenkymmentä kan-
sainvälistä patenttia ja vireillä usei-
ta kymmeniä patenttiprosesseja. 

– Jyväskylän tehdas on vasta al-
ku, mutta ehkä kymmenen vuo-
den päästä pystymme tuottamaan 
jo miljoona tonnia tekstiilikuitua, 
kun saamme etäkäytettäviä, pilvi-
pohjaisia isoja tehtaita eri puolille 
maailmaa, Salmela visioi.

Pörssiin listautunut yhtiö kehit-
tää selluloosakuidun käyttöä teks-
tiiliteollisuuden tarpeisiin ja mul-
listaa innovaatioillaan tekstiilien 
valmistustavan. Prosessi kulut-
taa minimaalisesti vettä eikä käy-
tä lainkaan haitallisia kemikaaleja.

Kellomäki muistuttaa, että di-
gitaalinen ja fyysinen todellisuus 
muodostavat yhä useammin yhden 
toiminnallisen kokonaisuuden, jos-
sa ohjelmistot ja automaatio ohjaa-
vat koneita ja laitteita. Kun järjestel-
mät liitetään verkkoon, pitää huo-
lehtia myös kyberturvallisuudesta.

Useat yhteiskunnan kriittiset 
alat, kuten energiantuotanto ja vesi-
huolto ovat riippuvaisia tietojärjes-
telmien ja verkkojen toimivuudes-
ta. Siksi tarvitaan ratkaisuja, joilla 
voidaan taata toiminnan jatkuvuus 
myös häiriötilanteissa.

– Yhdistämme alan edelläkävijä-
nä kyberturvallisuuden ja toimin-
nallisen turvallisuuden. Palaute 
palvelukokonaisuudesta on ollut 
todella hyvää, ja kehitystyö jatkuu 
edelleen teollisuusasiakkaittemme 
kanssa, Kellomäki toteaa.

Standardit kuntoon
Turvallisuuskriittisiä aloja koskee 
suuri joukko standardeja ja erilai-
sia viranomaisvaatimuksia. Huldil-
la on kattava kokemus toimintata-
voista, joilla taataan vaatimusten-
mukaisuus kriteereihin, esimer-

Turvallisuudesta tinkiminen 
on iso riski teollisuudessa

Yhteistyö 
tuo turvaa
n Turvallisuudesta tinkimi-
nen on iso riski nykyisessä 
maailmantilanteessa.

n  Huld tarjoaa ratkaisuja 
teollisuuden turvallisuus-
riskien hallintaan. 

n Toimintaa on lukuisilla 
aloilla. Kuituteknologia-
yhtiö Spinnova on saanut 
konsulttiapua tietoturvaan 
ja tuotannonohjaukseen.

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva mikko kuparinen

kiksi teollisuuteen tarkoitetun 
IEC-62443-standardin kohdalla. Vi-
ranomaisten auditoimat käytännöt 
ja järjestelmät mahdollistavat pro-
jektien toimitukset myös turvalli-
suuskriittisille aloille.

HULD.IO  ||  SPINNOVA.FIV iranomaiset ja kansa-
laisjärjestöt ovat va-
roittaneet Ukrainan pa-
kolaisiin kohdistuvista 

hyväksikäytön riskeistä. Hybridi-
vaikuttaminen on todellisuutta ja 
siitä voivat kärsiä niin kansalai-
set kuin yritykset ja valtiojohto-
kin. Näihin haasteisiin vastaa en-
simmäisenä poliisi, ja ne vaikutta-
vat myös oikeushallinnon työmää-
rään, muistuttaa Suomen Poliisijär-
jestöjen Liitto SPJL:n puheenjohta-
ja Jonne Rinne.

Kansanedustaja Kari Tolvanen 
totesi maaliskuussa sisäisen tur-
vallisuuden selonteosta käydyn 
keskustelun yhteydessä: ”Nykyi-
sessä sodankäynnissä uhka voi pa-
himmillaan syntyä rajojen sisällä, 
kuten kävi esimerkiksi Krimin val-
tauksessa vuonna 2014, kun pienet 
vihreät miehet eli Venäjän erikois-
joukot ilmestyivät kaduille ja stra-
tegisesti tärkeisiin kohteisiin. Polii-
si on tuossa tilanteessa ensimmäi-
senä torjumassa hyökkääjiä. Tähän 
on oltava riittävät resurssit.”

Rinne korostaa, että kyse ei ole 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
tekijöiden kilpailusta saatikka vas-
takkainasettelusta, mutta on vaa-
rallista unohtaa poliisin, oikeus-
hallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen 
resurssitarpeet silloin, kun Suomi 
joutuu arvioimaan ulkoisten uh-
kien aiheuttamia haasteita.

– Olen hyvilläni siitä, että huh-
tikuun kehysriihessä panostettiin 
turvallisuuteen; puolustusvoimat 
on rahansa ansainnut ja ne tulevat 
tarpeeseen. Mutta valitettavasti po-
liisin rooli kokonaisturvallisuuden 
etulinjassa näytti jälleen unohtu-
neen. Sisäministeri Krista Mikkosen 
toteamus siitä, että poliisin kehys-
määrärahan taso oli pettymys, on 
oikeaan osunut, joskin turhan lie-
vä ilmaisu, Rinne sanoo.

– Tässä muuttuneessa turvalli-
suusympäristössä on vaikea ym-
märtää, että sisäministerikin jou-
tuu jälleen ottamaan esille poliisi-
en määrän vähentämisen. Mikko-
nenhan kertoi tavoitteekseen po-
liisin rahoituksen nostamisen vii-
meistään syksyn budjettiriihessä, 
jotta poliisien määrää ei jouduttaisi 
vähentämään, jatkaa Rinne.

Katujengit ja koronavelka
SPJL on pitkään vaatinut, että polii-
sin määrärahoista päätettäisiin pit-
käjänteisesti, yli vaalikausien. Tä-
mä on perusedellytys palveluiden 
turvaamiselle. Kun maailma muut-
tuu ja sisäisen turvallisuuden am-

mattilaisille määrätään uusia teh-
täviä tai tehtävät tulevat entistäkin 
haastavammiksi, sen pitää näkyä 
myös resursseissa.

– Ukrainan sota ei ole ainut viime 
aikoina poliisin toimintaympäris-
töä muokannut tekijä. Olemme jo 
muutaman vuoden varoittaneet ka-
tujengeistä ja jengiytymisen aihe-
uttamasta turvallisuusuhasta. Pit-
kään sitä ei otettu vakavasti, mut-
ta viimeaikaiset tapahtumat Ruot-
sissa ja Suomessakin toivottavasti 
vihdoin herättävät myös poliittiset 
päättäjät, Rinne sanoo.

Koronavelkaa ei ole vielä ehdit-
ty purkaa oikeuslaitoksessa, ja oike-
usprosessit venyvät edelleen liian 
pitkiksi. Rinne toteaa, että kun Uk-
raina sodan seuraamukset tulevat 
tähän päälle, kansalaisten perus-
oikeus nopeaan ja laadukkaaseen 
oikeusprosessiin on uhattuna.

Poliisien määrä kohti 
pohjoismaista tasoa
– On muistettava, että kansainvä-
lisen kriisin keskelläkin poliisin ja 
oikeuslaitoksen on pystyttävä hoi-
tamaan myös ”tavalliset” tehtävän-
sä. SPJL:n mielestä poliisien resurs-
sit on saatava sellaiselle tasolle, et-
tä esimerkiksi polkupyörävarkauk-
sia, kellarimurtoja ja muuta arjen ri-
kollisuutta ei tarvitse jättää tutki-
matta resurssipulan takia. Samalla 
esimerkiksi vaativaan ihmiskaupan 
tutkintaan on järjestettävä laadu-
kasta jatkokoulutusta, johon osal-

Poliisi on  
kriisiajan 
etulinjassa

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on pitkään vaatinut, että poliisin määrärahoista päätettäisiin pitkäjänteisesti, yli vaalikausien. Tämä on perusedellytys palveluiden turvaamiselle.

Kun sodan ja kriisien vaikutukset rantautuvat  
Suomeen, etulinjaan joutuvat sisäisen turvalli- 
suuden ammattilaiset. Heidän työmääränsä  
lisääntyy jo silloin, kun ulkoinen uhka ei ole  
vielä konkretisoitunut.
teksti sari haukka  kuvat katja almgren

listumista tutkijoiden työpaineet 
eivät enää estä.

SPJL vaatiikin, että poliisien 
määrä nostetaan vähitellen poh-
joismaiselle tasolle, mikä merkitsisi 
satojen poliisien lisäämistä jo heti 
seuraavina vuosina. Samalla kaik-
kien sisäisen turvallisuuden am-
mattilaisten palkkaus ja työolot on 
saatava tasolle, joka houkuttaa par- 
haita hakijoita ja saa ammattilaiset 
jatkamaan tehtävissään mahdolli-
simman pitkään. 

– Tämä ei ole vain SPJL:n jäsen-
ten etu. Se on kaikkien Suomessa 
asuvien etu, Rinne painottaa.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto  
SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne.
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