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KENESTÄ VUODEN TIETOTURVAPÄÄLLIKKÖ?

sessa tulee pystyä osoittamaan henkilön
toimivan vaaditussa tehtävässä.
Palkinnon tarkoitus on kannustaa
tietoturva-ammattilaisia kehittymään
omassa työssään sekä edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta.

Tietoturva ry etsii tietoturvan huippuammattilaista Vuoden tietoturvapäälliköksi. Voittaja julkistetaan Helsingissä
ICTExpo-messuilla 28.4. Ehdokasasettelu on 25.1.-31.3.2016.
Palkittavan henkilön tulee toimia Suomessa tietoturvapäällikön, tietoturvavas-

Lisätietoja antavat Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Pirinen ja
varapuheenjohtaja Juha Lappi.

taavan tai tietoturvajohtajan tehtävässä.
Henkilön titteli ei ole rajoittava tekijä,
www.tietoturva.fi
vaan myös esimerkiksi turvallisuuspäällikkö, turvallisuusvastaava ja turvallisuusjohtaja voidaan valita Vuoden Tietoturvapäälliköksi.
Mikäli henkilö on konsultti, hakemuk-

FINNISH SECURITY AWARDS -PALKINNOT

KEILLE VUONNA 2016?

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti myöntää Finnish Security Awards
-turvallisuuspalkinnot toisen kerran yhteistyössä suomalaisten turvallisuusalan
yhdistysten sekä palkintoja sponsoroivien yrityksien kanssa. Palkinnot myönnetään
esimerkillisestä ja kannustavasta työstä suomalaisten tai Suomen turvallisuuden
eteen.
Palkintotapahtuman suunnittelu ja noin kahdentoista palkintokategorian valmistelutyö ovat käynnissä. Voittajat julkistetaan syksyllä.
Lehti tiedottaa palkintoprosessin edistymisestä pitkin vuotta painetussa lehdessään,
verkkosivuillaan ja myös sähköisessä e-uutiskirjeessään.

PROFILE VEHICLES
VARUSTAA POLIISIN
PARTIOAUTOT
Poliisihallitus on kilpailuttanut pakettiautorunkoisten partioautojen varusteluja korityöpalvelut. Kilpailutuksen voitti
Iisalmessa toimiva Profile Vehicles Oy.
Sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2016
ja loppuu huhtikuun alkuun 2018.
Hankintasopimuksen arvo on noin viisi
miljoonaa euroa. Sopimus sisältää myös
muiden turvallisuusviranomaisten sopimuskauden aikaisia hankintoja.
Sopimuskauden aikana varustellaan
arviolta 230 partioautoa.

Käy katsomassa viime vuoden 2015 palkintotapahtumasta noin kahden minuutin
mittainen videokooste palkintojen verkkosivuilta www.finnishsecurityawards.fi tai
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden verkkosivuilta www.turvallisuus.com.
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YHDEN OPPILAITOKSEN
”TURVALLISUUSAKATEMIA”
EI KANNATTAISI

NORJALAINEN
SUURYRITYS OSTAA
TURVATIIMIN
Atine Group myy suomalaisen Turvatiimi Oy:n norjalaiselle turvallisuuspalveluiden tuottajalle Sector Alarmille.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 on noin 300 miljoonaa
euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää.
Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia Turvatiimin asiakkaisiin,
ja yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Juha Murtopuro.

Poliisiammattikorkeakoulussa on valmistunut selvitys siitä,
kannattaisiko sisäministeriön hallinnonalan koulutustahojen tehtäviä koota yhteen tai jakaa uudella tavalla.
Hallinnonalaan kuuluvat Poliisiammattikorkeakoulu,
Pelastusopisto ja Raja- ja merivartiokoulu. Lisäksi Kriisinhallintakeskuksella on oma koulutustehtävänsä.

Selvityksen mukaan yhdistäminen ei tarjoaisi kustannusSector Alarm
Group toimii Nor- säästöjä tai parempaa laatua ainakaan lyhyellä aikavälillä.
Nykyisten oppilaitosten koulutukset tähtäävät eri tutkinjassa, Ruotsissa ja
totasoilla oleviin ja eri laajuisiin tutkintoihin sekä päteIrlannissa. Ostamalla Turvatiimin vyyksiin. Kullakin oppilaitoksella on opiskelun perustana
omanlaisensa vahva työelämälähtöisyys.
yhtiö laajenee
myös Suomen
”Yhden oppilaitoksen malli voisi toimia, jos kaikki tutmarkkinoille.
kintokoulutus lähtisi samalta viivalta, tapahtuisi samoilla
ehdoilla ja olisi koottu samaan fyysiseen paikkaan. Tämä
kuitenkin kasvattaisi koulutuskustannuksia ja vaatisi suuria
Juha Murtopuro jatkaa Turvatiimin toimitusjohtajana.
investointeja”, toteaa tutkija Joanna Kalalahti Poliisiammattikorkeakoulusta.

KRP VAROITTAA
”TOIMITUSJOHTAJA”- JA
”LAKIMIES”- HUIJAREISTA
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Ajatus kansallisesta ”turvallisuusakatemiasta” on tuotu
esiin eri yhteyksissä, mutta kattavaa arvioita asiasta ei ole
aiemmin tehty.

Keskusrikospoliisin Kyberrikostorjuntakeskus varoittaa
yritysten laskutukseen liittyvistä huijausyrityksistä. Huijarit lähestyvät yrityksiä väärennetyllä sähköpostilla. Siinä
viestin lähettäjä esittäytyy yrityksen toimitusjohtajaksi tai
lakimieheksi. Hän pyytää maksamaan tekaistun laskun
välittömästi jollekin ulkomaalaiselle pankkitilille ja vetoaa
samalla asian kiireelliseen hoitoon ja salassapitoon.
Poliisi pyytää huomioimaan, että lasku voi olla myös
aidosti liiketoimintaan liittyvä, mutta huijauksissa laskun
tilinumero on muutettu huijarin tilinumeroksi.
Huijarit saattava kiirehtiä
maksamista
myös soittamalla tilisiirron tekijälle.
Poliisin tutkinnassa on
jo kymmeniä
tämän kaltaisia rikoksia.

Pelastusopisto on yksi sisäministeriön hallinnonalan koulutustahoista.

Väärennetty lasku.
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TYÖTURVALLISUUSRIKOKSISSA
HENKILÖT TUOMITAAN USEAMMIN KUIN YHTEISÖT

Yksityisiä henkilöitä rangaistaan työturvallisuuden laiminlyönneistä useammin kuin yhteisöjä, osoittaa Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston tutkimus.

osta, toimista tai laiminlyönneistä yhteisön toiminnassa”,
kertoo tutkimuksen johtaja, Anne Alvesalo-Kuusi
Työterveyslaitoksesta ja Turun Yliopistosta.

Vuosina 2010–2014 yhteisösakko tuomittiin 154 työturvallisuusrikostapauksessa, ja tuomittuja yhteisöjä oli 161.
Keskimääräinen yhteisösakko oli 10 700 euroa.

Yhteisösakkotapauksissa tuomittiin yhteisöjen lisäksi 288
henkilöä. Lähes kaikki saivat sakkorangaistukseen. Vain
yhdelle tuomittiin ehdollinen vankeusrangaistus.

Tuomituista henkilöistä 26 prosenttia oli ylintä johtoa,
38 prosenttia keskijohtoa ja 33 prosenttia työnjohtoa.
Keskimääräinen sakko henkilöä kohden oli 1170 euroa.
”Kun yhteisösakko vuonna 1995 säädettiin, haluttiin koros- Ylimmän johdon sakkojen keskiarvo oli 29 päiväsakkoa ja
taa yhteisön vastuuta erityisesti sellaisissa rikoksissa, joissa 1 725 euroa, keskijohdon 26 päiväsakkoa ja 1 123 euroa,
työnjohdon 24 päiväsakkoa ja 757 euroa. Tapauksissa
yksilönvastuu olisi muodostunut kohtuuttomaksi. Lisäksi
haluttiin huomioida, että moitittava ja rangaistava menet- tuomittiin yhteisön lisäksi sakkorangaistukseen yleisimmin
2 henkilöä.
tely on usein seurausta useamman henkilön päätöksenteSamana ajanjaksona työturvallisuusrikoksista tuomittiin
805 henkilöä, joista 773 sai sakkotuomioon.

DATAKESKUSTEN MELU
HAITTAA USEIN TYÖNTEKOA

Pilvipalveluiden ja esineiden internetin yleistyessä palvelinsalien melu haittaa usein jo työntekoa.
Työsuojeluhallinnon mukaan melulle altistuminen vaikuttaa työntekijän keskittymiseen suorituskykyyn. EU-lainsäädäntö määrää työnantajan huolehtimaan työntekijöiden kuulonsuojauksesta, jos työympäristömelu ylittää 80
desibeliä.
”Tutkimusten mukaan palvelinsalien melu saattaa helposti
yltää 84 desibeliin, mikä vastaa dieselrekan moottorin
jylinää. Kaikkia konesalin toimintoja ei ole mahdollista
hoitaa etänä valvomosta, vaan työntekijät joutuvat fyysiseen kontaktiin laitteistojen kanssa esimerkiksi asennus-,
ylläpito- ja huoltotehtävissä”, kertoo konesali-infrastruktuuria toteuttavan Rittalin myyntijohtaja Mikko Aho.

Kuva on viitteellinen.
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PALOKUOLEMAT LOIVASSA LASKUSSA

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan tulipaloissa
kuoli viime vuonna 78 ihmistä. Määrä laski hieman edellisvuodesta, jolloin tulipaloissa kuoli 87 ihmistä.

KATUPARTIOT SALLITTUJA
– YLIMÄÄRÄISIÄ OIKEUKSIA EI SALLITA

Spekin johtaja Matti Orrainen arvelee, että määrätietoinen turvallisuustyö on vaikuttanut suuntaukseen.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman yksi tavoite on, että palokuolemien määrä olisi laskenut vuoteen 2015 mennessä
enintään 50:een.

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan katupartiotoiminnalle ei ole lain mukaan estettä, sillä liikkumisen vapaus
on taattu kansalaisille jo perustuslaissa.

”Vaikka ohjelman tavoite jäi toteutumatta, suuntaus on
selkeästi parempi”, Orrainen kommentoi.

Poliisin lainmukaisena tehtävänä on toimia yhteistyössä
alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.
Turvallisuuden ylläpitoon osallistumisen pitää kuitenkin
olla viranomaisjohtoista ja viranomaistoimintaa ainoastaan tukevaa.

”Katupartiointi ei anna minkäänlaisia ylimääräisiä
oikeuksia tai toimivaltaa puuttua toisten ihmisten tekemiYHTEENOTON MOTIIVINA REVIIRIKIISTAT siin. Tärkein tehtävä, jos katupartiointia harrastetaan, on
toimia havaintojen teKeskusrikospoliisilla on ollut tutkinnassa 18.1.2016 Oulun kijänä ja osaltaan tietyn
Toppilassa tapahtunut usean henkilön väkivaltainen
alueen ennalta estävänä
yhteenotto. Tapaukseen liittyen on Oulun käräjäoikeuden rauhoittajana. Tästä
päätöksellä vangittu vuonna 1991 syntynyt mies todennä- hyvä esimerkki on muun
köisin syin epäiltynä kahteen tapon yritykseen. Jo aiemmuassa Pormestarinluomin 21.1. on samaan tapahtumaan liittyen vangittu 1989 don asukasyhdistyksen
ja 1990 syntyneet mieshenkilöt.
harjoittama vapaaehtoinen yöpartiointi”, kertoo
Esitutkinnassa tehtyjen selvitysten perusteella väkivaltaipoliisiylijohtaja Seppo
sen yhteenoton motiivina on ollut ulkomaalaistaustaisten
Kolehmainen.
pizzerian omistajien erimielisyydet liiketoiminnan harjoitKolehmainen muistuttamiseen liittyvissä asioissa eli niin kutsutut reviirikiistat.
taa, että poliisi seuraa
tilannetta ja puuttuu
mahdolliseen lainvastaiseen toimintaan.
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.
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KRP VAROITAA:
KIRISTYSHAITTAOHJELMIA TAAS LIIKKEELLÄ

Tässä käyttäjää pyydetään maksamaan 300 dollaria. Lisätietoa annetaan, kunhan painaa linkkiä.
Keskusrikospoliisin Kyberrikostorjuntakeskuksen tietoon
on tullut Cryptolocker- ja Cryptowall-kiristyshaittaohjelmiin
liittyviä rikosilmoituksia. Niissä tekijä salakirjoittaa haittaohjelman avulla saastuneen tietokoneen kiintolevyt ja
siihen liitetyt verkkolevyt.
Myöhemmin uhrin tietokoneen ruudulle ilmestyy lunnasvaatimus, jossa tekijä pyytää uhria maksamaan bitcoineissa tietyn summan. Sitä vastaan tekijä toimittaisi uhrille salakusen purkuavaimen. Tekijä ilmoittaa vaatimuksessaan

tyypillisesti myös aikarajan, jonka jälkeen vaadittu summa
kasvaa. Viestissä kerrotaan lisäksi, montako tiedostoa on
salakirjoitettu.
Poliisi ei suosittele lunnaiden maksamista, eikä purkuavaimen saamisesta ole takeita.
Tehokkain tapa välttää haittaohjelman uhriksi joutuminen on pitää käyttöjärjestelmän ja muiden ohjelmien
päivitykset ajan tasalla, sekä olla avaamatta tuntemattomia liitetiedostoja.

VAKAVIA PUUTTEITA KERROSTALOJEN PELASTUSTURVALLISUUDESSA
Tuhansien kerrostalojen paloturvallisuudessa on vakavia
puutteita. Tulipalojen leviämistä hidastavat palokatkot on
jätetty tekemättä, savunpoistoon tarkoitetut savunpoistoluukut eivät toimi, ja käytävillä lojuu tavaroita, jotka eivät
sinne kuulu.
”Tyhjät lastenrattaat lisäävät palokuormaa, tukkivat
poistumisreitit ja tulessa olevat lastenvaunut täyttävät
porrashuoneen savulla muutamassa minuutissa”, painottaa pelastusturvallisuuteen erikoistuneen Safetum Oy:n
johtava turvallisuusasiantuntija Tuomas Jurvelin.
”Tulipalotilanteessa savu kohoaa yläkerroksiin ja tunkeutuu paineella huoneistoihin, jos savunpoistoluukut eivät
aukea. Ihmiset joutuvat hengenvaaraan ja aineelliset
vahingot moninkertaistuvat muutamassa minuutissa.”

Safetum on tehnyt kiinteistöihin yli 3 000 pelastustarkastusta vuoden 2015 aikana. Tuomas Jurvelinin mukaan
kiinteistöissä on tehty noin 30 000 turvallisuushavaintoa,
jotka ovat johtaneet tuhansiin korjaussuosituksiin.
”Tyypillisimmät
ongelmat liittyvät puutteellisiin
palokatkoihin,
hätäuloskäytävillä
oleviin tavaroihin
sekä savunpoistoluukkujen huoltojen laiminlyönteihin”, Jurvelin
kuvailee.

Tuomas Jurvelin.

5

JÄLKIHOITOON PANOSTETTAVA SUPO TEKEE NYT SUPPEAT
TYÖPAIKOILLA
HENKILÖTURVALLISUUSTyöpaikoilla voi syntyä
yllättäviä kriisitilanteita,
kuten työntekijän onnettomuus, uhka- ja väkivaltatapaus, ryöstö, äkillinen
kuolema ja itsemurha.
Tapaukset jättävät jälkensä
työntekijöihin erityisesti
silloin, kun tapahtunutta ei
hoideta.
”Tilanteiden jälkeen työntekijöillä saattaa olla vaikeuksia keskittyä työhönsä,
olo on ylivireä tai levoton.
Myös esimerkiksi muistivai- Niina Lyytinen.
keudet ovat tavallisia”, kuvailee työterveyspsykologi Nina
Lyytinen Diacorista.

SELVITYKSET

Suppeiden henkilöturvallisuusselvityksien laatiminen
siirtyi Suojelupoliisin tehtäväksi 1.1.2016.
Henkilöturvallisuusselvitysten keskittämisen tavoite on
yhdenmukaistaa menettelyitä ja soveltamiskäytäntöjä.
Samalla varmistetaan asiakkaiden ja selvityksen kohteiden
yhdenvertainen kohtelu. Uudistus parantaa myös hallinnon tehokkuutta ja laatua uuden turvallisuusselvityslain
mukaisesti.
Muutos perustuu Poliisihallituksen määräykseen. Turvallisuusselvityslakiin pyritään tekemään myöhemmin
tarvittavat muutokset ja tarkennukset toimivaltaisista
viranomaisista.

Hänen mukaansa yksin tai ryhmässä tapahtuvat kriisi-istunnot voivat olla avuksi. ”Ne jäsentävät tapahtumien
kokonaiskuvaa, edistävät toipumisprosessia, helpottavat
jälkivaikutuksia ja vähentävät sairauspoissaoloja”, Lyytinen kuvailee.
”Vertaistukena toimivassa ryhmässä toisten kokemukset
lisäävät oman tilanteen ymmärtämistä ja hyväksymistä,”
Lyytinen korostaa. ”On selvää, että työnantajien pitäisi
järjestää kriisinhoito kuntoon. Myös työterveystoimijoiden
olisi panostettava asiaan. Jälkitoimenpiteet saattavat olla
melko helppojakin, esimerkiksi toimenkuvan väliaikainen
muuttaminen.”

TALVIKUUKAUDET TAPATURMAHERKKIÄ

Suojelupoliisin pääkonttori sijaitsee Helsingin Ratakadulla.
Maksettujen korvausten perusteella vakavimmat vapaa-ajan tapaturmat osuvat joulu-maaliskuun väliin, ja
tapaturmapiikki osuu erityisesti lauantaihin. Tämä ilmenee LähiTapiolan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen
vahinkotilastoista.
Talvitapaturmia aiheuttavat erityisesti liukastumiset. Yleisimmin niissä loukkaantuu käsi, kylki tai nilkka. Vammat
ovat usein luun murtumia tai venähdyksiä. Pahimmillaan
liukastuminen aiheuttaa kallovamman ja jopa kuoleman.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan
suomalaisille tapahtuu vuosittain 390 000 kaatumista ja
liukastumista.

Liukuesteet ovat tehokkaita jäisillä talvikeleillä.
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TPA-MENETELMÄ
TUTKIMUS VAKAVIEN
HAVAINNOI TEOLLISUUDEN TYÖTAPATURMIEN
TURVALLISUUSPOIKKEAMAT SEURAUKSISTA
Lapin ammattikorkeakoulussa ideoitiin viime vuonna yhdessä Oulun yliopiston kanssa helppokäyttöistä TPA-menetelmää eli tuotannon poikkeama-analyysia. TPA:ssa
yhdistetään tunnetuimpien analyysimenetelmien parhaat
ominaisuudet ja kuvaavimmat osatekijät yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

”Nykyisillä teollisuuden analyysimenetelmillä ei kyetä
riittävän helposti ja joustavasti analysoimaan ja tunnistamaan kaikkia häiriöön johtavia osatekijöitä yhdessä eikä
yhteismitallisesti”, kertoo projektipäällikkö Arja Kotkansalo Lapin ammattikorkeakoululta.
Lapin ammattikorkeakoulun nyt käynnistämässä
TPA-hankkeessa kehitetään tuotannon poikkeama-analyysi kaikille teollisuuden aloille sopivaksi analyysimenetelmäksi. Menetelmällä voidaan tunnistaa tuotantoprosesseissa turvallisuuden, ympäristön ja talouden kannalta
kriittiset poikkeamat tuotantoprosesseissa.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 10 000 vakavaa työtapaturmaa. Niiden seurauksena kuolee keskimäärin 47
työntekijää vuodessa.
Reilu 70 prosenttia vakavassa työtapaturmassa olleista
työntekijöistä on päässyt viiden vuoden päästä takaisin
työelämään tai on siirtynyt vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömiksi on jäänyt kahdeksan prosenttia. Noin kymmenen
prosenttia on työttömänä.
Vakavimmat seuraukset ovat aiheutuneet työntekijöille,
jotka ovat saaneet tapaturmassa useamman niin kutsutun
saman tasoisen vakavan vamman.
Tutkimushanke toteutettiin Tampereen yliopiston, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistyönä.

VAINOAMISESTA YLI 600
TUTKINTAPYYNTÖÄ VUOSITTAIN
Vainoaminen kriminalisoitiin Suomessa kaksi vuotta
sitten. Lakiuudistuksen
jälkeen toistuva uhkailu,
seuraaminen, tarkkailu
tai muu vainoaminen
on ollut rangaistavaa.
Vainoamisesta tehtyjen
ilmoitusten määrät ovat
merkittävästi suurempia
kuin lainsäädännön valmisteluvaiheessa ennakoitiin, sillä poliisille tehdään
vuosittain keskimäärin yli
600 tutkintapyyntöä.

Työtapaturma voi olla hengenvaarallinen.

LIITY LINKEDIN-RYHMÄÄMME!
LinkedIn-ympäristössä Turvallisuus &
Riskienhallinta -lehti toimii läheisessä yhteistyössä Varmuus, turvallisuus &
johtaminen -ryhmän kanssa. Yhteistyön
tavoite on turvallisuusteemoihin ja
ilmiöihin liittyvän tiedon jakaminen,
keskustelun edistäminen, näkemysten laajentaminen ja
turvallisuusalan kehittäminen.

Tutkintapyynnöistä sekä
lainvoimaisista tuomioista
valtaosa liittyy eron jälkeiVainoamisesta muodostuu tekijöille
sen vainon tilanteisiin.
Ellet ole jo mukana, liity jäseneksi ja anna oman äänesi
usein pakkomielle, josta uhri voi
joutua kärsimään vakavasti vuosia – kuulua! Ryhmässä on jo yli 1700 jäsentä. Sivuille pääset
myös osoitteen varmuus.net kautta.
jopa loppuelämänsä.
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TARTU TARJOUKSEEN!
5 SYYTÄ TILATA
TURVALLISUUS & RISKIENHALLINTA -LEHTI
1.

Suomen ainut turvallisuusammattilaisille ja asiantuntijoille suunnattu
erikoisaikakauslehti, jota tarvitsevat myös turvallisuustietoa oman työnsä ohella
seuraavat työntekijät.

2.

Mainio kanava, josta saat käytännönläheistä ja jalostettua turvallisuustietoa ja
neuvoja, ammattilaisten kertomina. Opit välttämään sudenkuopat.

3.

Lehteen kirjoittavilla toimittajilla on pääasiassa pitkä turvallisuuskirjoittamisen
tausta. Vierailevat asiantuntijakirjoittjat ovat omien turvallisuuden osa-alueidensa
kokenutta kaartia.

4.

Lehden vahvoja teemoja ovat turvallisuustekniikka, tieto- ja kyberturvallisuus,
turvallisuuspalvelut, palontorjunta, riskien- ja kriisinhallinta, historia, tulevaisuus.

5.

Runsaasti ajankohtaista tietoa: uutisia, tuoteuutisia, turvallisuusalan ihmisiä,
tapahtumia, järjestötiedotteita ja paljon muuta.

KYLLÄ KIITOS! Tilaan lehden tutustumishintaan
ensimmäinen vuosi vain 35,50 euroa
Sisältää painetun lehden ja täyden lukuoikeuden lehden digitaaliseen näköislehteen.
Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

TILAUKSET
tilaajapalvelu@turvallisuus.com
puhelin (03) 424 65 340
www.turvallisuus.com
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