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TURVALLISUUSJOHTAMINEN
Äärimmäiseen stressiin voi
valmistautua ���������������������� 10
Poliisi joutuu ammatissaan
aika ajoin tilanteisiin, jolloin
stressikäyrä voi kohota hyvin
korkealle. Poliisin Karhuryhmässäkin pitkään toiminut
tohtori Harri Gustafsberg
kertoo, miten stressin
vaikutuksia voi hallita.
Poliisin Karhu-ryhmässäkin pitkään toiminut tohtori Harri
Gustafsberg kertoo, miten stressireaktioita voi harjoitella hallitsemaan.
Sivut 10–13

Pelastusjohtaja Jari
Korkiamäki antaa
vinkkejä tehokkaaseen
turvallisuus
johtamiseen, itsensä
johtamiseen ja pohtii
tulevaisuuden
haasteita.
Sivut 14–18

Näin johdetaan
Helsingin
turvallisuutta. Asiaa
valottaa kaupungin
turvallisuus- ja
valmiusyksikön
päällikkö Matti
Koskinen.
Sivut 19–24

Kun robotit
tulevat
pomoiksi.
Sivut 25–28
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Haastavan pelastusoperaation
johtaminen ������������������������ 14
Helsingin kaupungin
pelastusjohtaja Jari
Korkiamäki kertoo, miten
haastavaa pelastusoperaatiota
kannattaa johtaa. Hän antaa
vinkkejä tehokkaaseen
turvallisuusjohtamiseen,
itsensä johtamiseen ja pohtii
tulevaisuuden haasteita.
Näin johdetaan Suomen
suurimman kaupungin
turvallisuutta ��������������������� 19
Helsingin kaupunki
on uusinut
turvallisuusorganisaationsa,
nostanut turvallisuuden
tuoreessa strategiassaan
aiempaa vahvemmin
esille ja toteuttaa
turvallisuuttaan kolmena
isona kokonaisuutena.
Turvallisuusjohtamisen uusista
tuulista kertoo turvallisuus- ja
valmiusyksikön päällikkö Matti
Koskinen.
Kun robotit tulevat
työtiimeihin ����������������������� 25
Digitaalinen murros etenee
kuin pikajuna. Robotit
korvaavat jo ihmistyövoimaa,
ja seuraavassa vaiheessa
robotit toimivat esimiehinä.
Digimurroskouluttaja, tohtori
Riitta Bekkhus korostaa,
että yritysten olisi tehtävä
robottistrategia ja osattava
kyseenalaistaa nykyiset
toimintamallinsa.

Johda yritystä
yhteisillä käytännöillä
ja menettelyillä ������������������ 29
Kiwa Inspecta Sertifiointi
lähti kansainväliseen
kisaan uudenlaisella
turvallisuusjohtamisen
viitekehyksellään.
Maailmanlaatuisesti
ainutlaatuinen toimintamalli
auttaa yrityksiä selviämään eri
standardien viidakosta nykyistä
pienemmin ponnistuksin.
Mallin idean avaavat
tuotepäälliköt Jyrki Lahnalahti
ja Janne Helenius.
Kansainväliset standardit
tukevat tietoturvan
johtamista ������������������������� 32
Kynnys aloittaa
standardien mukainen
tietoturvajohtaminen
on haastavaa, toteaa
tietoturvakouluttaja Hannu
Jaakohuhta. Hän korostaa
jatkuvan kehityksen ympyrää,
jolla luodaan riskitietoisuutta
ja riskienhallintakulttuuria.
Johtajilla on aivan liian
myönteinen illuusio
tietoturvansa tilasta ����������� 35
Accenture-konsulttiyrityksen
Suomen tietoturvajohtaja
Yacine Zaitri kertoo
hämmästyttäviä asioita
siitä, miten Accenture on
pakkiasiakkaittensa luvalla
tunkeutunut pankkien erittäin
suojattuihin tietojärjestelmiin
ja olisi voinut kaapata suuret
summat rahaa, tai tiimit olisivat
voineet lamauttaa vaikkapa
energialaitoksen toiminnan
täysin.
Neljä elementtiä, joilla
turvataan koko arvoketjun
kyberturva ������������������������� 38
Accenturen Yacine Zaitri
kertoo neljästä elementistä,
joilla voidaan oikeasti kehittää
kyberturvallisuutta koko
liiketoimintaketjussa.

Tilannekuvat johtamisen
avuksi ��������������������������������� 48
Valvontakohteista kerätään
tietoa, ja data-analyyseilla
tietoa tulkitaan. Jatkossa
erilaisia ja erilaisten
antureiden tuottamia tietoja
yhdistetään entistäkin
arvokkaammaksi tiedoksi,
joka tukee johtamista. Asiaa
valottaa Suomen Turvamiehet
-yhtiöiden toimitusjohtaja Riku
Matikainen.

Onko Kiwa Inspecta
Sertifiointi kehittänyt alustan
turvallisuusjohtamiselle, joka
todella helpottaa organisaatioita
selviämään eri standardien
viidakossa? Siitä kertovat
tuotepäälliköt Jyrki Lahnalahti ja
Janne Helenius.
Sivut 29–31

Accenture-konsulttiyrityksen
Suomen tietoturvajohtaja Yacine
Zaitri kertoo hämmästyttäviä
tietoja yritysten tietoturvan
tasosta. Sivut 35–39

Borealis Polymers Oy on saanut
tapaturmataajuutensa laskemaan
valtavasti. Työsuojelupäällikkö
Tarja Olander kertoo yhtiön
käyttämistä keinoista. Sivut
40–41

Työturvallisuusjohtamisen
tärkeitä keinoja:
onnistunut viestintä, kehitys
ryhmät ja interaktiivinen
asennekasvatus ������������������ 40
Erittäin vaarallisia kemikaaleja
käsittelevä Borealis Polymers
Oy Porvoon Kilpilahdessa
on saanut vuosittaisen
tapaturmataajuutensa
laskemaan jo 1,4:ään,
kun keskiarvo Suomessa
on noin 29. Tapasimme
työsuojelupäällikön Tarja
Olanderin ja kysyimme, mitä
työturvallisuuden tehokeinoja
yritys käyttää.
Turvallisuuspalveluihin
luotettava joka käänteessä �� 42
Kilpilahden teollisuuspuiston
turvallisuudesta vastaa
Avarn Security. Tapasimme
turvayksikön operatiivisen
esimiehen Jani Kalatien ja
kysyimme, miten alueen
turvallisuutta toteutetaan ja
mitä Kalatie esimiestyössään
näkee tärkeäksi.
Yritysturvallisuus
tuo johtamiseen lisää
mahdollisuuksia ���������������� 44
Energia-alalla toimiva
Helen Oy on yksi Suomen
huoltovarmuuskriittisistä
toimijoista. Yhtiön
turvallisuuspäällikkö
Mats Fagerström kertoo
kuuden teesin kautta, miksi
turvallisuusinvestoinnit ovat
äärimmäisen tärkeitä ja
miten Helenissä turvallisuutta
johdetaan.

Pätevyyttä
kouluttautumalla ��������������� 50
Kysyimme Tieto Oyj:n
turvallisuusjohtajalta Jari
Pirhoselta, Helsingin
kaupungin sosiaalija terveystoimialassa
työskentelevältä
turvallisuuspäälliköltä Jaakko
Heinilältä ja Avarn Securityn
Key Account Managerilta
Pia Leivolta, millaista on
heidän arjen työnsä ja miten
turvallisuusjohdon koulutus
on työtä tukenut.

TIETOSUOJA
Henkilöstön tietosuoja
koulutukset ja henkilötietojen
käsittelyohjeet ������������������� 56
GDPR-juttusarjamme on
edennyt neljänteen osaan.
Oikeustietieteiden tohtori
Jyri Paasonen kertoo,
miten henkilötietojen
käsittelyprosessin eri
vaiheet kannattaa ohjeistaa
ja jalkauttaa. Jutun caseosuudessa turvallisuuspäällikkö
Samuli Nuutinen valottaa,
miten Kansallisooppera ja
-baletti on valmistautunut
uuteen asetukseen.

OIKEUDEN MAAILMA
Lähtökohtana
sopimusvapaus yksityisellä
turvallisuusalalla ��������������� 58
Vaikka Suomessa on yleensä
sopimusvapaus, yksityisten
turvallisuuspalveluiden osalta
laissa asetetaan sopimiselle
eräitä turvallisuuspalveluiden
tuottamisesta johtuvia
rajoituksia, jotka on hyvä
tuntea. Asiaa valottavat
monipuolisesti oikeustieteiden
tohtori Jyri Paasonen ja
varatuomari Vesa Ellonen.

HISTORIA
Kun isännöitsijät olivat isoja
”turvallisuusjohtajia” �������� 65
Reilu parikymmentä vuotta
sitten juuri kukaan ei vielä
käyttänyt tai edes tuntenut
sanaa turvallisuusjohtaminen.
”Turvallisuusjohtajia” olivat
yleensä isännöitsijät, ja hekin
monesti mielivaltaisesti.
Markku Vuorela muistelee
menneitä.

KOLUMNI
Hyvä uhka ������������������������� 66
Aalto-yliopiston kyber
turvallisuuden professori Jarno
Limnéll muistuttaa, että uhkaa
ei suinkaan tarvitse aina nähdä
pelottavana asiana. Limnéll
kirjoittaakin uhkista myös
hyvinä uhkina, sillä ne tuovat
mukanaan ainakin neljä hyvää
asiaa.

VAKIOT
Pääkirjoitus ������������������������� 3
Uutiset �������������������������������� 6
TurvaMarkkinat ���������������� 56
Finnsecurity ry,
uutiskatsaus ����������������������� 62
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