TURVALLISUUS
& RISKIENHALLINTA

Arvostettu ja palkittu työturvallisuuden ammattilainen, Finnsafe ry:n
hallituksen puheenjohtaja Tiina Lius
kertoo yhdessä kuuden jäsenen
kanssa Finnsafen toiminnasta. Sivut
14–16

Ei riitä, että tuhansia tapahtumia hallitaan ja ohjataan. Ne täytyy myös visualisoida
näytölle tolkulliseen muotoon. Tässä auttaa älykäs alusta. Näin kuvailee WYS oy:n
hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Luukkanen. Sivut 20–22
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500:n jäsenen
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Näin sensorien tuottamat
datamassat otetaan
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Ilmoituskanavan suunnittelu olisi
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Aluksi oli vain vanhat parrat ja jokunen daami. Nyt jäseniä on 500. Millainen yhdistys Finnsafe, aiemmalta
nimeltään Työsuojelupäälliköt ry on,
ja miksi yhdistykset jäsenet arvostavat yhdistystä. Kysyimme asiasta
puheenjohtajalta Tiina Liukselta ja
kuudelta jäseneltä.
Tekoäly tulee
työturvallisuuteen.......................... 17
Proaktiivinen konenäkö ennakoi
vaarat ja soveltuu suojavarusteiden
havainnointiin, kielletyistä esineistä
varoittamiseen, ajoneuvojen liikeratojen ennakointiin ja läheltä piti
-tilanteiden tunnistamiseen. Asiasta
kertovat suomalaisen MarshallAI
oy:n toimitusjohtaja Marcus Nordström ja SAS Instituten vanhempi
neuvonantaja Antti Heino.

Kameroiden,
paloilmoittimien,
rikosilmoittimien ja muidenkin
sensorien joka hetki tuottamat datamassat voidaan valjastaa hyötykäyttöön nykyistä paremmin.
Tarvitaan älykäs alusta, joka myös
visualisoi datat näytöille tolkulliseen muotoon. Asiaa avaa WYS
oy:n hallituksen puheenjohtaja
Veli-Matti Luukkanen.

Ensi vuonna voimaan tuleva EU:n
niin kutsuttu whistleblowing-direktiivi pakottaa lukuisat organisaatiot ottamaan väärinkäytökset
tosissaan, käsittelemään väärinkäytösilmoitukset ja myös suojelemaan
väärinkäytöksistä ilmoittavia työntekijöitä. Uudesta direktiivistä kertovat
Forensic Risk Alliance -yrityksestä
johtajat Tytti Saarinen ja Viivi
Lajunen.
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vajaahappijärjestelmät ............... 24

Nyt on pohdittava, miten
yrityksiin kohdistuva rikollisuus
vaikuttaa kilpailukykyyn.............. 36

Kaasusammutus- ja vajaahappijärjestelmät ovat vaihtoehtoja sprinklereille. Keille vaihtoehdot sopivat ja
eivät sovi ja miksi. Kysyimme asiasta
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palontorjuntatekniikan asiantuntijalta Lauri Lehdolta.
Poistumisreiteillä paljon tavaraa
ja laitteiden vuosihuollot
tekemättä ........................................ 28

Kokenut ruotsalainen turvallisuusneuvonantaja Karl Lallerstedt pitää
riskinä esimerkiksi sitä, että kun uusia
poliiseja palkataan ja lainsäädäntöä
uudistetaan, huomio kiinnitetään liiaksi
ampumisiin ja räjähdyksiin. ”Ei pohdita
tarpeeksi sitä, miten rikokset vaikuttavat
nimenomaan ruotsalaisiin yrityksiin”,
Lallerstedt tähdentää. Sivut 36 –38

Paloturvallisuuden parissa työskentelevät tarkastajat ja kartoittajat
kohtaavat palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyviä puutteita ja laiminlyöntejä laidasta laitaan. Entä mitä
puutteet ovat? Asiasta kertovat Turvakolmio Groupin ja F-Palokonsultti
oy:n asiantuntijat.

Kokenut ruotsalainen turvallisuusneuvonantaja Karl Lallerstedt on
huolissaan siitä, miten jatkuvasti
laajeneva rikollisuus vaikuttaa ruotsalaisten yritysten kilpailukykyyn.
Lisäksi Lallerstedt kertoo tilastotietoa ruotsalaisesta turvallisuudesta
ja rikollisuudesta.
Ruotsi on myös fantastinen maa
ja paljon hyvää tapahtuu............. 39
Suomalainen Kettil Stenberg istuu
näköalapaikalla myös ruotsalaisen turvallisuusyritysten jättiyhdistyksen, SäkerhetsBranschenin,
hallituksen puheenjohtajana. Näköalapaikaltaan Stenberg pääsee
seuraamaan Ruotsin turvallisuustilannetta hyvässä ja pahassa. Hän
kertoo näkemyksistään.
Mitä opittavaa suomalaisilla
on Ruotsin rikollisuudesta,

Konenäkö soveltuu suojavarusteiden
havainnointiin, kielletyistä esineistä
varoittamiseen, ajoneuvojen liikeratojen
ennakointiin ja läheltä piti -tilanteiden
tunnistamiseen. Asiaa avaa muun
muassa suomalaisen tekoälyratkaisuja
kehittävän MarshallAI oy:n toimitusjohtaja Marcus Nordström. Sivut 17–19

Poistumisreiteillä on paljon tavaraa ja usein laitteiden vuosihuollotkin ovat tekemättä,
kertovat paloturvallisuusasiantuntijat kahdesta eri yrityksestä, sivut 28–30. Kuvassa
Turvakolmio Groupin paloturvallisuusasiantuntijoita: Jarkko Heinonen, Veli-Pekka
Koskinen ja Jouni Malmberg.
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vaihtaminen ei yllättäen ollutkaan
läpihuutojuttu. Apulaistietosuojavaltuutettu otti kantaa asiaan.
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On mielenkiintoista nähdä, tulevatko kaikki suuret yritykset vaatimaan kaikilta
alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan ilmoitusjärjestelmien luomista tai niihin
osallistumista, pohtivat johtajat Tytti Saarinen ja Viivi Lajunen Forensic Risk Alliance
-yrityksestä. Sivut 32–35
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