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KANSIJUTTU

Uusista suojausohjeista rikollisuutta ja ilkivaltaa vastaan kertovat
energiayhtiö Helen oy:n yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström
ja Seclion oy:n toimitusjohtaja Niko
Ryhänen (kuvassa). Sivut 11–15

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön vastuuvirkamies
Eero Kytömaa kertoo, mikä on paljon puhuttu yhteiskunnan kriittisten
toimijoiden CER-direktiivi ja miksi
kriittisten toimijoiden on jatkossa
pakko panostaa kriisinsietokykyynsä.
Sivut 16–19

Mestarivalmentaja Jukka Jalonen
avasi tiiminrakentamisen ajatuksiaan
EuroSafety 2022 -messuilla. Mikäli
jokin turvallisuusorganisaatio haluaa
rakentaa menestyviä tiimejä, Jalosen
ajatuksia kannattaa kuunnella. Sivut
27–31

”Leikki loppui, kun Jukka (Hildén)
poltti hiuksensa. Eihän villapipo
paljoakaan roomalaisen kynttilän
palavaa liekkiä pysäyttänyt”, muistelee
Jarno ”Jarppi” Leppälä Duudsonien
alkuaikoja, joissa turvallisuus ei ollut
kovinkaan ykkössijalla, toisin kuin nyt.
Sivut 24–26

”Tulin puhumaan turvallisuudesta
stunttien takana”...........................24

Kokonaisturvallisuusmessuilla
esiin nousi kyberturva................ 36

Avarn Securityn kiinnostava 100
vuoden tarina................................. 48

Doodsoneiden vaarallisilta näyttävien stunttien takana on rautaisia turvallisuusperiaatteita, joita voidaan
soveltaa kaikkeen turvallisuustyöhön. Jarno ”Jarppi” Leppälä kertookin hurjien stunttien tärkeistä
turvallisuusratkaisuista, sekä myös
neljästä isommasta turvallisuusopista, joita Duudsonit ovat vuosien
varrella oppineet – monesti vasta
loukkaantumistensa jälkeen.

Lokakuussa pidetyt Kokonaisturvallisuusmessut olivat messuvieraiden
lukumäärää ajatellen hieman vaisu
tapahtuma, mutta puheenvuorot olivat hyviä. Kiersimme osastoilla kyselemässä näytteilleasettajien kuulumisia ja millaisten asioiden parissa he ylipäätään operoivat.

Suomen ensimmäinen vartiointiyritys, Suomen Vartioimis ja Sulkemis
oy, perustettiin Helsinkiin vuonna
1922. Lukuisten hämmästyttävien
käänteiden ja maailmanluokan
yrityskauppojen jälkeen yhtiön perustamisvuosi on sama vuosi, josta
alkaa Suomen tämän hetken suurimpiin turvallisuusalan yrityksiin
kuuluvan Avarn Security oy:n tarina.

Aivan uudeksi toimijaksi
Suomen Huoltovarmuuskeskukseen on syntymässä
Informaatioturvallisuuden
osaamiskeskus, joka aloittaa
pilottiprojektina. Selvitimme
varautumispäälliköltä Antti
Sillanpäältä, millaisesta osaamiskeskuksesta on kyse, mikä
sen rooli yhteiskunnassamme
tulee olemaan ja mitä osaamiskeskus ylipäätään tulee
tekemään.
sivut 36-40
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Jopa 10 000 huoltovarmuuden piiriin kuuluvaa yritystä saattaa hyötyä
uusista suojausohjeista, jotka on
julkaistu Huoltovarmuuskeskuksen
Extranetissä. Ohjeiden hienous on,
että organisaatiot pystyvät niiden
avulla myös välttämään vääränlaisten turvallisuusinvestointien tekemisen, mikä voi säästää jopa suuria
summia.
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Mitä yhteiskunnan kriittisten toimijoiden, eli liikenteen, energian,
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asian.
Näin tehdään paloturvallinen
korkea rakennus........................... 20
Tornitalon paloturva? Miten evakuoida hädässä ihmiset tornista alas
kadulle? Miten saada palokunta välineineen nopeasti ylimpiin kerroksiin? Miten ylimpiin kerroksiin saadaan sammutusvettä, kun pumput
eivät jaksa nostaa vettä niin ylös?
Paloturvallisuusasiantuntija Tommi
Nieminen Suomen Jensen Hughesilta kertoo.

Näin luodaan timanttisen hyvä
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Jukka Jalonen on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiä päävalmentajia, joka on valmentanut
miesten
jääkiekkomaajoukkueen
kolme kertaa maailmanmestariksi
ja kerran olympiakultamitalistiksi,
sekä nuoret alle 20-vuotiaat kerran
maailmanmestareiksi. Miten Jalonen kykenee saamaan toisinaan
jopa kurittoman ja monenkirjavan
joukkueensa pelaamaan maailman
parhaana joukkueena? Jalonen
avasi ajatuksiaan EuroSafety 2022
-messuilla.
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Syyskuussa EuroSafety-messuilla
oli runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa. Kiersimme myös näytteilleasettajien osastoilla kyselemässä,
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Huoltovarmuuskeskukseen on syntymässä Informaatioturvallisuuden
osaamiskeskus. Se aloittaa pilottiprojektina, jonka jälkeen pohditaan
jatko. Selvitimme Huoltovarmuuskeskuksen
varautumispäälliköltä
Antti Sillanpäältä, millaisesta osaamiskeskuksesta on kyse.
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Mistä lainsäädännön ”maaottelusta”
voi olla kyse? Saako Suomi Ruotsin
kiinni? Mitä Suomelta vaadittaisiin?
Kyse on entistäkin tärkeämmästä
lainsäädäntöasiasta entistäkin arvaamattomammassa yhteiskunnassa. Asiasta kertovat KPMG Suomi
oy:n forensiikka-palveluiden johtaja
Timo Piiroinen ja yhtiön vanhempi turvallisuusneuvonantaja Perttu
Luhtakanta.
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Paloturvallisuusasiantuntija Tommi
Nieminen Suomen Jensen Hughesilta kertoo, miten suunnitellaan
paloturvallinen korkea rakennus.
Sivut 20–23

Selvityksemme otti kantaa lainsäädännön sisältöön – ei siis siihen,
miten lainsäädäntöä sovelletaan,
eikä siihen, miten asiat käytännössä ovat, painottavat KPMG Suomi
oy:n forensiikka-palveluiden johtaja
Timo Piiroinen (kuvassa) ja yhtiön
vanhempi turvallisuusneuvonantaja
Perttu Luhtakanta ja viittaavat yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön
”maaotteluun” Suomi vastaan Ruotsi.
Sivut 43–47
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Avarn Security oy:n juuriyritys, ”isoisä”, on sata vuotta sitten perustettu Suomen
Vartioimis ja Sulkemis oy. Entä mitä Ararnille kuuluu nyt, kun yhtiö on alkanut
purkaa myös hierarkista organisaatiotaan? Kuulumisista kertovat toimitusjohtaja
Niclas Sacklén (oikealla) ja henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen.
Sivut 48–50
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