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Teksti: Palkintoraadit

Suomalaiset huippuosaajat ovat aito ylpeyden aihe!

Finnish Security Awards 2017
-finalistit valittu

Ketkä ansaitsevat vuoden 2017 Finnish
Security Awards -turvallisuuspalkinnot?
Yksitoista eri palkintoraatia ja noin 80
raadin jäsentä ovat syksyn ajan tutkineet
ehdotuksia ja valinneet monilta osin
erittäin korkeatasoisista ehdotuksista
kolme finalistia kuhunkin yhteentoista
turvallisuuspalkintokategoriaan. Kustakin
kategoriasta lopulta vain yksi saa
palkinnon. Se myönnetään 21.11.
valtion juhlatiloissa Helsingin Säätytalolla.
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uomessa on monipuolista, huikeaa ja
maailmanlaajuisesti erittäin arvostettua turvallisuusosaamista, mutta usein
siitä ei tiedetä. Olemmekin pitkin vuotta
yrittäneet etsiä piilossa olevaa osaamista,
innovaatioita, yrityksiä ja esimerkillistä toimintaa, jotka olisivat palkinnon arvoisia.
Olemme kehottaneet ihmisiä rohkeasti tekemään ehdotuksia, ja olemme saaneet satamäärin upeita ehdotuksia. Kiitos kaikille
ehdottaneille!
Tässä artikkelissa esittelemme kaikista
yhdestätoista Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintokategoriasta kolme finalistia, yhteensä siis 33 ehdokasta. Kaikki olisivat palkinnon arvoisia. Lopulta kuitenkin

kustakin kategoriasta vain yksi henkilö,
tuote tai yritys saa palkinnon.
Kerromme lisäksi artikkelin sitaateissa, mitä osaamista ja ominaisuuksia raadit tänä vuonna palkittavilta hakivat.
Palkinnot myöntää Turvallisuus &
Riskienhallinta -lehti yhteistyössä lähes
30 suomalaisen merkittävän turvallisuus
organisaation kanssa. Palkintotapahtuma tullaan viime vuoden tapaan
myös lähettämään netti-tv-lähetyksenä, jota voi reaaliajassa katsoa sivustolla
www.finnishsecurityawards.fi.
Tulemme päivittämään sivustolle lähiviikkoina tarkan kellonajan ja muuta
ajankohtaista tietoa.

Vuoden turvallisuustutkija
”Jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka on merkittävästi edistänyt turvallisuusymmärrystä
ja / tai mahdollistanut uusien turvallisuusratkaisujen kehittämistä.”
Kolme finalistia ovat:
Sirpa Virta
Yhteiskuntatieteiden tohtori Sirpa Virta on
Tampereen yliopiston turvallisuushallinnon professori ja dosentti sekä Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Virran omia
tutkimusalueita ovat poliisiala, turvallisuushallinto ja turvallisuuspolitiikka. Hän on
johtavassa asemassa useissa kansainvälisissä
turvallisuusalan tutkimusohjelmissa ja huippuyksiköissä. Näitä ovat esimerkiksi pohjoismainen NordSTEVA ja European Society of Criminologyn pysyvä tutkimusverkosto.
Virta on luotsannut lukuisia turvallisuushallinnon maisteri- ja tohtoriopiskelijoita

ja toiminut turvallisuusalan väitöskirjojen
esitarkastajana ja vastaväittäjänä Suomessa
ja ulkomailla. Hänellä on useita vertaisar
vioituja tieteellisiä julkaisuja.
Sirpa Virta on monitieteisen poliisi- ja
turvallisuustutkimuksen uranuurtaja, jonka työn jälki näkyy kansallisessa ja paikallisessa turvallisuussuunnittelussa sekä poliisitoiminnan arviointi- ja strategiatyössä.

Tampereen Teknillisessä yliopistossa ja
turvallisuuden dosentti Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on Insta Oy:n kyberturvallisuusjohtaja.
Limnéllin tutkimukset kohdistuvat
kyberturvallisuuden strategisiin kysymyksiin, kyberpolitikkaan ja laajemmin kokonaisturvallisuuteen. Hän ohjaa maisteri- ja
tohtoriopiskelijoita sekä toimii väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Hän
toimii johtavissa tehtävissä useissa eri organisaatioissa, kuten Tietotekniikan ja Elek
troniikan seura, NATO Science and Technology
Organization ja Cyber Policy Institute.
Limnéllin julkaisutoimintansa on erittäin laajaa, ja siihen kuuluvat tieteellisten
artikkeleiden, lehtiartikkeleiden ja blogin

lisäksi muun muassa laajaa julkisuutta saanet teokset Kyberturvallisuus (+M Salminen,
K Majewsky), Suomen idea ja uusimpana Pelottaako? Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus (+ J Rantapelkonen).
Limnéll on hyvin käytetty puhuja mo
nissa kansallisissa ja kansainvälisissä se
minaareissa ja konferensseissa sekä
asiantuntija erilaisissa kehittämis
hank
keissa. Professori Jarno Limnéll on kyber
turvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen
uranuurtaja Suomessa, ja hän on ollut merkittävä innovaattori, kun digitaalista turvallisuutta on kehitetty Suomessa.

Valtiotieteiden tohtori Teemu Kemppainen on kaupunkisosiologi, joka tutkii rikollisuuden pelkoa ja häiriökäyttäytymistä suomalaisissa lähiöissä. Hänen ansiokkaiden
tutkimustensa mukaan asuminen raideliikenteen aseman läheisyydessä, runsaat häiriöaiheiset hälytystehtävät asuinalueella ja
alueen sosioekonominen huono-osaisuus
altistavat turvattomuudelle. Huono-osaisilla alueilla on usein muita asuinalueita heikompi yksimielisyys käyttäytymissäännöistä
ja heikompi sosiaalinen kontrolli sääntöjen suhteen. Turvattomuuden tunteeseen

ei voida vaikuttaa siten pelkästään puuttumalla häiriökäyttäytymiseen, vaan vaikuttamalla myös keskusteluun alueen turvallisuudesta ja huolehtimalla asuinalueiden
sosiaalisesta sekoittumisesta. Kokonaisvaltainen turvallistaminen tunnetasolla vaatii
asuinalueiden suunnittelusta vastaavien viranomaisten, asukkaiden ja turvallisuuspalveluja tuottavien yritysten yhteistoimintaa.

Jarno Limnéll

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll on
Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori, kyberturvallisuuden dosentti

Teemu Kemppainen

Jatkuu sivulla 36.
turvallisuus.com

35

| Finnish Security Awards 2017 | innovatiivinen ja esimerkillinen toiminta

Vuoden turvallinen organisaatio
”Jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisellä tavalla
järjestänyt turvallisuuttaan ja luonut positiivista turvallisuuskulttuuria.”
Kolme finalistia ovat:
SRV

SRV toteuttaa Tampereelle täysin uudenlaista
kaupunginosaa, jossa yhdistyvät viihde,
urheilu, asuminen ja paljon muuta.

Rakennusalan konserni SRV on vuonna
1987 perustettu pörssiyhtiö, joka toimii
Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiössä
työskentelee reilu tuhat ihmistä ja lähes
4000 alihankkijan verkosto. SRV:n liikevaihto oli vuonna 2016 noin 884 miljoonaa
euroa.
SRV on toimialansa turvallisuuskulttuurin kehittäjä ja edelläkävijä, joka kehittää työmailleen koko toimialaa muokanneita toimintatapoja. Esimerkkejä
ovat keltaisen huomioliivin käyttöönotto, harmaan talouden torjunta, prosessien hallinta ja pelastustoiminnan järjestelyt työmaalla, ali
urakoitsijakoulutus,

UPA-työturvallisuusarvioinnit sekä työmaaperehdytys ja sen sähköistäminen.
Turvallisuus on asetettu SRV:n johdossa
ja turvallisuusorganisaatiossa ykkösasiaksi.
Henkilöstö sitoutetaan yhtiön turvallisuusohjelmiin kannustamalla jokaisen työntekijän aktiivisuutta rakennustyömaiden turvallisuusympäristön kehittämisessä.
SRV:n turvallisuuden ja ympäristön prosessit ovat osa rakentamisen prosessia ja systemaattisia menettelytapoja. SRV:llä myös
hyödynnetään turvallisuusasioissa uusinta
teknologiaa ja innovoidaan toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja.

Teknos Oy on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyritys, joka valmistaa maaleja yritysten ja kuluttajien käyttöön. Yhtiö
toimii lähes 1600 henkilön voimin yli 20
maassa.
Teknos on luonut monipuoliset menettelyt yritysturvallisuuden eri osa-alueille.
Riskienhallintamoduuli on mukana toimintajärjestelmässä ja turvallisuus osana
laatukatselmuksia. Turvallista työympäristöä ylläpidetään Lean-menetelmin.
Työtapaturmataajuus on kymmenessä

vuodessa saatu putoamaan 41:stä 6:een, ja
poissalopäivät kymmenesosaan. Henkilöstön sitoutumista on edistetty ottamalla turvallisuushavaintojen määrä osaksi tuotantopalkkiota.
Työ-, prosessi- ja tietoturvallisuudessa
tärkeän inhimillisen tekijän huomioon ottamista on valmennettu kaikille. Robotiikkaa, automaatiota ja tietoteknisiä ratkaisuja
on otettu laajasti käyttöön turvallisuuden ja
tuottavuuden parantamiseksi.

Lynx- ja Ski-Doo- moottorikelkkoja ja
Can-Am-mönkijöitä Rovaniemellä valmistava BRP Finland on hionut työturvallisuutensa huippukuntoon. Työturvallisuus on
ollut yhtiön kärkitavoite jo yhdeksän vuoden ajan. Systemaattinen jatkuva kehittäminen on laskenut tapaturmataajuutta
niin, että syyskuussa 2017 saavutettiin historiallinen kahden vuoden yhtäjaksoinen
työtapaturmaton jakso.
Koko 370 hengen henkilöstö on sitoutunut työturvallisuuden kehittämiseen, mikä
näkyy muun muassa vaaratilanteiden ja turvallisuushavaintojen aktiivisena ilmoittamisena sekä työympäristöstä ja työtovereista
välittämisenä. Kampanjat työturvallisuuden

ympärillä aktivoivat työntekijöitä entisestään, ja vuoden 2017 aikana vaaratilanneilmoituksia onkin saatu jo yli sadalta eri
työntekijältä.
Työturvallisuusteema on esillä kaikissa osasto- ja tiimipalavereissa, päivittäisissä
aamupalavereissa, turvallisuuskierroksilla,
viestinnässä, työhyvinvointikampanjoissa,
perehdytyksessä, koulutuksessa, palkitsemisessa ja aktiivisessa työterveysyhteistyössä. Näin työturvallisuuden eri ulottuvuudet
tulevat kaikille näkyväksi.
BRP haluaa, että työntekijät palaavat aina työpäivän jälkeen turvallisesti ja terveinä kotiin.

Teknos

Teknoksen tuotekehitys on tarkkaa työtä.

BRP Finland

36 turvallisuus.com

Vuoden turvallisuusteko
”Jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on
yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla.”
Kolme finalistia ovat:
Mako-toiminnan käynnistäminen
Vuoden vaihteessa alkaneen Helsingin Pelastusliiton maahanmuuttajakoulutuksen
tavoitteena on jalkauttaa asumisen ja arjen turvallisuutta hyvin erilaisesta turvallisuusympäristöstä tulleiden maahanmuuttajien keskuuteen heidän omalla äidinkielellään. Vapaaehtoispohjalta toimivan Mako-tiimin ohjaajina ja kouluttajina toimivat
Helpen kouluttajat.
Mako-tiimi tekee ennalta sovittuja vierailuja maahanmuuttajaryhmiin ja -yhteisöihin ja antaa heille käytännöllistä suomalaisen turvallisuuskulttuurin mukaista

koulutusta. Ennen kesää oli jo ehditty kouluttaa noin 700 maahanmuuttajataustaista
ihmistä eri tapahtumissa.
Mako-toiminta tukee valtioneuvoston tavoitteita maahanmuuttajien integroinniksi
osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajia aktivoidaan ja koulutetaan ehkäisten samalla syrjäytymistä. Toimintaa on
tarkoitus jatkossa viedä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Keravan varhaiskasvatuksen turvallisuustoiminta
Keravan kaupungin varhaiskasvatus on
osoittanut uutta ajattelua ottamalla selkeäksi suunnakseen systemaattisen ja kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisen,
jota toteutetaan ennakoivasti, riskiperusteisesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen tiimeineen toimii turvallisuusjohtamisen edelläkävijänä suomalaisen varhaiskasvatuksen kentässä.
Vahva panostaminen kokonaisturvallisuuteen varhaiskasvatuksessa on merkittävä

teko tulevaisuuden varalle. Panostus on erityisen arvokasta siksi, että työn tuloksista
hyötyvät suoraan yhteiskuntamme pienimmät ja haavoittuvimmat jäsenet.
Keravan varhaiskasvatuksessa toteutettu turvallisuusjohtamisen malli luo uudenlaista vaikuttavuutta koko varhaiskasvatuksen kentälle. Keravan esimerkki on helposti monistettavissa muihinkin kuntiin.

johdolla. Sivuston tekemistä ovat johtaneet
Kimmo Rousku valtiovarainministeriöstä ja
Tuula Seppo Kuntaliitosta.
Sivusto sopii itseopiskeluun ja työpaikan
tai yhdistyksen tietosuojakoulutukseen. Sisältönä on videoita, luettavaa ja kyselyjä,
joilla voi testata osaamista. Sivusto tukee
uuden, toukokuusta 2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen oppimista
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Sisällön tekeminen yhdistää asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Sivuja käytetään

lain vaatimusten toteuttamisen työpajojen
tukena. Työhön on osallistunut tietosuojan, tietoturvan, tietohallinnon ja muita
asiantuntijoita kunnista ja valtionvirastoista eripuolilta Suomea.
Sisällön tuotanto on esimerkillinen viranomaisen uusi tapa valistaa asiantuntijoita sekä kaikkia kansalaisia ja yrityksiä lain
soveltamisessa.

Arjentietosuoja.fi 2017

Arjen tietosuoja-sivusto opastaa henkilötietojen oikeaan käsittelyyn. Sivuston ovat
tehneet kuntien ja valtionvirastojen asiantuntijat yhdessä valtiovarainministeriön
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Vuoden turvallisuuskonsultti
”Jaetaan turvallisuusalan henkilölle tai työryhmälle, joka seuraa aikaansa ja on innovatiivisesti
saanut aikaan hyödyllisiä ratkaisuja ja erinomaista asiakastyytyväisyyttä.”
Kolme finalistia ovat:
Mika Laaksonen
Asiantuntijaja konsulttiyhtiö KPMG Suomi Oy:n osakas ja tietoturvajohtaja, diplomi-insinööri
Mika Laaksonen on tietoturvallisuuden huippuammattilainen. Hän
on rakentanut Suomeen kansainvälisen
KPMG:n kyberturvapalvelukokonaisuuden
ja kasvattanut yksikön liikevaihtoa 13 vuodessa tuhansilla prosenteilla.
Suomessa KPMG on muun muassa Viestintäviraston hyväksymä tietoturvallisuuden auditointilaitos ja yksi tietoturva-alan
merkittävimmistä toimijoista.

Mika Laaksonen on erittäin arvostettu
voimakkaasti kilpailluilla tietoturvamarkkinoilla. Hänellä on lukuisia sertifikaatteja alalta, ja hän on vahva vaikuttaja. Laaksosen asiakkaita ovat yritykset ja julkinen
sektori.
Konsulttina hän on toiminut sekä pienissä kokonaisuuksissa että suurten hankkeiden vetäjänä kaikissa tieto- ja kyberturvallisuuden eri rooleissa, mitä alalla on viimeisen viidentoista vuoden aikana ollut.
Laaksonen on toiminut myös merkittävissä rooleissa KPMG:n kansainvälisissä verkostoissa.
Suomessa hän on lisäksi ollut perustamassa kansallista kyberturva-alan yhteenliittymää Tietoturvaklusteria, joka
on yhdistänyt merkittävästi koko Suomen

kyberturvaosaamisen ja kasvattanut kyberturvateollisuuden näkyvyyttä Suomessa ja
kansainvälisesti.
Mika Laaksonen on ollut yksi tärkeä
henkilö mukana nostamassa Suomea yhdeksi maailman johtavista kyberturva-alan
maista.
Laaksosen omakohtainen konsultointityö on ollut esimerkillistä, ja hän on omistautunut täysin asiakkailleen sekä suomalaiselle kyberturva-alalle sekä henkilönä että esimerkkinä muille nuorille alalle pyrkiville konsulteille.
Laaksonen harrastaa autourheilua ja on
purkanut ja rakennellut omassa autotallissaan useita menopelejä osista, sekä omin
käsin rakentanut omakotitalonsa, mikä kuvastaa hänen monipuolisia taitojaan.

Kokemusta hänellä on pitkälle yli 35
vuotta.
Savolainen on jakanut osaamistaan lisäksi muiden käyttöön kehittämällä yhteisiä
toimintatapoja kiinteistöjen turvallisuuteen
liittyen. Savolaisen kädenjälki näkyy esimerkiksi RT-korteissa, normistoissa ja riskien
kartoituksen menetelmien kehittämisessä.
Savolainen toimii myös RT-kortiston
RT-päätoimikunnassa.
Erkki Savolainen on ansioitunut vaativien toimitilakohteiden rakennuttamisessa myös ulkomaille; esimerkiksi Suomen
valtio on luottanut hänen osaamiseensa useissa suurlähetystöhankkeissa, kuten

muissakin valtion korkean turvallisuuden
hankkeissa. Savolaisella on vuosikymmeniä
jatkuneita asiakassuhteita.
Hänen lukuisista työtehtävistään mainittakoon vain yhtenä esimerkkinä konsultoinnin ja projektinjohtotehtävät Cortenbergh 80:ssa, johon ovat muuttaneet Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa
ja Suomen Belgian suurlähetystö. Tiloja on
kehuttu ympäri Euroopan.
Erkki Savolainen on vahvasti arvostettu
ammattilainen asiakkaidensa ja kollegojensa keskuudessa.

Risto Tsutsunen on poikkeuksellisen arvostettu toimija turvallisuusalalla. Usein
Tsutsunen kutsutaankin paikalle neuvomaan asiakkaita, jos toisten taidot eivät riitä. Risto Tsutsusen yrityksen motto suunnittelijan on löydettävä asiakkaan todelliset tarpeet ja sitten toteutettava juuri ne tarpeet – eikä mitään muuta kuvaa hyvin Risto Tsutsusen asiakasfokusta. Tsutsusella on pitkäkestoisia asiakassuhteita, ja asiakkaat kehuvat
häntä vuolaasti.
Tsutsusen konsulttiyrityksellä on vankkaa erikoisosaamista sähkösuunnittelun

lisäksi varsinkin fyysisen turvallisuuden ja
erikoistilojen suunnittelun konsultoinnista
sekä haasteellisten kohteiden suunnittelusta, esimerkiksi maanalaisissa ympäristöissä.
Risto Tsutsunen on mukava ja systemaattinen ammattilainen, joka on myös kansainvälisesti suuntautunut ja työhönsä intohimoisesti suhtautuva osaaja. Tsutsunen
toimii aktiivisesti myös esimerkiksi turvallisuusalan yhdistyksessä ASIS Finland ry:ssä,
jonka tarkoituksena on ohjata jäseniään aktiivisiksi turvallisuusalan seuraajiksi ja kehittäjiksi.

Erkki Savolainen
ISS Proko Oy:n
arkkitehti Erkki Savolainen
on rautainen
konsultti, jolla
on vahva osaaminen turvallisuussuunnittelusta ja turvallisesta rakennuttamisesta. Erityisesti hän on
tunnettu toimitilaturvallisuuden saralla sekä uudisrakennus- että peruskorjaushankkeissa.

Risto Tsutsunen
Risto Tsutsunen on kokenut alansa ammattilainen, joka
ennen oman
yrityksensä
TeleConsulto Tsutsunen
Oy:n perustamista on työskennellyt erilaisissa tehtävissä
muun muassa JP-Engineeringillä ja Ekono
BE:llä.
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Turvallisuusalan yhteistyön edistäjä
”Jaetaan henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka on kehittänyt uusia yhteistyön toimintatapoja
tai ollut merkittävä aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.”
Kolme finalistia ovat:
Mika Susi
Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuustoimiston johtava asiantuntija Mika
Susi on yritysturvallisuuden asiantuntijana,
sekä aiemmissa työtehtävissään suojelupoliisissa edistänyt koko turvallisuusalan yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia. Mika
Susi on yksi keskeisistä henkilöistä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyön edistämisessä.
Luottamustoimiensa kautta hän on aktiivinen vaikuttaja useissa turvallisuus- ja
muissakin yhteisöissä, joissa teemoina ovat
kyber- ja tietoturvallisuus, tietosuoja, paloturvallisuus, yritysten sisäinen turvallisuus
sekä muita turvallisuuden osa-alueita.

Mika Susi on harkitseva toimija. Hän on
edunvalvonnassa ja erityisesti yritysturvallisuuden kehittämisessä ollut aloitteellinen
elinkeinoelämän sisällä ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Erityismaininnan ansaitsee hänen vaikuttava edunvalvontatyönsä säädösympäristön kehittämisessä.

Jere Peltonen on ulkoministeriön turvallisuusasiantuntija ja alueellinen turvallisuuspäällikkö. Hän on toiminut lisäksi vuodesta
2009 ASIS Internationalin ja ASIS Finlandin johtotehtävissä.
Jere Peltosen työ Turva-XX:n ja Varmuus,
Turvallisuus ja Johtaminen -ryhmien perustajana on monessa suhteessa vertaansa
vailla. Nämä, täysin vapaaehtoistyönä pyöritetyt toiminnat, kokoavat useita kertoja
vuodessa yhteen turvallisuusalan toimijoita aina ajankohtaisten turvallisuusaiheisten alustusten ja työpajateemojen ympärille. Toimintoihin osallistuu vuositasolla
satoja turvallisuuden ja riskienhallinnan

asiantuntijoita yhteiskunnan eri alueilta, ja
joukko kasvaa.
Edellä kuvatut toiminnot kokoavat
laajasti yhteen yhteisen ammatillisen
perustan omaavia, mutta toimialoiltaan
hyvinkin erilaisista lähtökohdista
tulevat toimijat, fasilitoiden osaamisen
levittämistä ja mielipiteiden vaihtoa
tuottaen uutta tietoa yhteisen ideoinnin ja
yhteiskehittämisen keinoin.

Kangas on aktiivinen toimija monissa muissa turvallisuus- ja muissakin yhteisöissä, joiden aiheina on esimerkiksi digi-, kyber- ja
tietoturvallisuus, tietosuoja, paloturvallisuus, toimitilaturvallisuus ja muut turvallisuuden osa-alueet. Hän toimii leipätyössään Netum Oy:ssä konsulttina. Aiemmin
hän on työskennellyt muun muassa tutkijana ja kouluttajana.
Arto Kangas on kokonaisvaltainen toimija, joka on asioita edistäessään pyrkinyt
rikkomaan turhia raja-aitoja, löytämään
yhteisiä intressejä ja tuomaan osapuolia

yhteen. Hän on mutkaton ihminen, jolle
verkostoituminen on luontevaa. Hän itse
korostaa sitä, ettei yksin kukaan saa paljon
aikaan, ja että onnistunut yhteistyö edellyttää halukkaita ja kykeneviä kumppaneita.

Jere Peltonen

Arto Kangas
Arto Kangas on
luottamustoimessaan Finnsecurity ry:n hallituksen puheenjohtajana ja aiemminkin edistänyt koko turvallisuusalan yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia. Finnsecurityn lisäksi
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Vuoden turvallisuusyritys
”Jaetaan turvallisuusalan yritykselle, joka edistää eettisesti korkeatasoisesti yritystoimintaa,
kehittää jatkuvasti toimintojaan ja luo lisäarvoa asiakkailleen.”
Kolme finalistia ovat:
Recenart Oy
Recenart (Research Centre for Art) on jy
väskyläläinen parisen vuotta toiminut tut
kimusyritys, joka selvittää tieteellisin mene
telmin taiteen ja arvoesineiden ajoitusta,
alkuperää ja aitoutta.
Yritys yhdistää tällä hetkellä maailmal
la täysin uniikilla tavalla taidehistorian, ke
mian, fysiikan ja tietotekniikan menetel
miä taideteosten sekä arkeologisen esineis
tön arviointiin. Tutkimusta voidaan tehdä
niin asiakkaan tiloissa kuin Recenartin toi
mitiloissa.

Recenart vastaa tutkimusmenetelmil
lään maailmanlaajuiseen taideväärennös
ongelmaan. Kansainvälisen taidekaupan
myynnin arvo oli 2015 peräti 63,8 miljardia
euroa. Tämä on johtanut myös tutkimus
palveluiden kysynnän kasvuun. Taideteos
tutkimusta tekeviä laitoksia on maailmalla
vähän, eivätkä ne tiettävästi käytä niin mo
nipuolisia tutkimusmenetelmiä kuin Re
cenart.

Secapp, joka on salattu vies
tintä- ja johtamisjärjestelmä.
Secapp mahdollistaa auto
matisoidun ja manuaalisen
kaksisuuntaisen viestinnän,
hälyttämisen, henkilökut
sut ja turvallisuuden var
mistamisen niin kriittisessä
kuin arkipäiväisessäkin käy
tössä. Ratkaisua käyttävät
pelastusviranomaiset hälyt
tämistoiminnassa, sairaa
lat henkilökunnan töihinkutsussa ja poti
lasviestinnässä sekä yksityiset organisaatiot

häiriötiedottamisessa, turvallisuuden var
mistamisessa ja operatiivisen toiminnan
ohjaamisessa.
Secapp tarjoaa rutiineja helpottavia työ
kaluja massaviestintään, nopeille hälytys- ja
sanomaviesteille sekä niihin liittyviin pika
kuittauksiin sekä myös vapaampaan tiimi
viestintään. Secappiin on yhdistetty keski
tetyn ratkaisun alle yleisimpien viestintä
kanavien tuki sekä viranomaisviestintätuki
Tetra/Virve-laitteiden kanssa tapahtuvan
viestinnän osalta.

asiakaskannan vuonna
2014.
Asiakas- ja henkilöstötyy
tyväisyys ovat erinomaisia,
mistä kertovat muun muas
sa pitkäaikaiset asiakassuh
teet ja henkilöstön vähäi
nen vaihtuminen. Hannu
Tarkkio ja Jarkko Heini
lä ovat molemmat muka
na turvallisuusalan tutkimuksen kehitys
hankkeissa, koulutuksen suunnittelussa se
kä näyttöjen vastaanottajana. Yritys tarjoaa

harjoittelupaikkoja alalle opiskeleville ko
keneiden henkilöiden ohjauksessa.
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat
tärkeä osa yrityksen arvoja. Yhtiö on siirty
mässä hybridi- ja biopolttoaineella toimiviin
partioautoihin; myös polkupyöriä käytetään
partiotehtävissä tilanteen salliessa. Yritys tu
kee Porin seudun elinkeinoelämää keskit
tämällä hankintoja paikallisille toimijoille.
Työntekijämäärä lisääntyy tämän vuoden ai
kana yli 30 hengellä. Kovasta kilpailusta ja
nopeasta kasvusta huolimatta yritys toimii
kannattavasti ja on terveellä pohjalla.

Magister Solutions Oy

Magister Solutions on jyväskyläläinen so
velluskehitysyritys. Yksi sen tuotteista on

247 Satakunnan Turvapalvelut Oy

247 Satakunnan Turvapalvelut Oy
syntyi Hannu Tarkkion ja Jarkko Heini
län ostettua Turvatiimiltä Porin alueen
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Vuoden turvallisuuspäällikkö
”Jaetaan ansioituneelle Suomessa tai ulkomailla toimivalle suomalaiselle turvallisuuspäällikölle,
joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti turvannut työnantajansa toimintaa.”
Kolme finalistia ovat:
Leo Niemelä
Leo Niemelä on LähiTapiolan tietoturva
johtaja, jonka käynnistämä Bug Bounty -oh
jelma on osoittanut, että tietoturvauhkia
voidaan taklata onnistuneesti epätyypillisil
läkin keinoilla. Ohjelmassa valituille eetti
sille hakkereille maksetaan suurimmillaan
50 000 dollarin palkkio merkittävän tieto
turva-aukon löytämisestä. Tämän suurui
nen palkkio on pieni hinta siitä, että mer
kittävä tietoturvaongelma saadaan poistet
tua.
Niemelä on edistänyt tietoturva-alan
keskinäistä verkostoitumista ja tiedonja
koa yli organisaatiorajojen ja myös laa
jempiinkin piireihin. Hän on pidetty

tietoturva-ammattilainen, joka on toimin
nallaan edistänyt tietoturvallisuuden mer
kityksen ymmärrystä yhteiskunnassamme.
Leo Niemelä toimii myös tuoreen Eu
rapco-yrityksen toimitusjohtajana. Vuonna
2016 Tietoturva ry valitsi hänet Vuoden tie
toturvapäälliköksi.

Tarja Olander on työskennellyt työsuojelu
päällikkönä Borealis Polymers Oy:ssä vuo
desta 2005 lähtien. Hän on aktiivisesti ke
hittänyt yrityksen turvallisuuskulttuuria
Suomessa ja ulkomailla tavoitteena tapatur
maton työpaikka. Borealis Polymers Oy:s
sä on käynnistetty turvallisuushanke, jos
sa käyttäytymiseen vaikutetaan sosiaalipsy
kologian näkökulmasta. Tarja Olander on
osallistunut merkittävästi hankkeeseen ja
kouluttanut Suomessa ja Euroopassa hen
kilöstöä turvalliseen käyttäytymiseen.
Inhimilliset virheet ovat läsnä yli 90 pro
sentissa onnettomuuksia, mutta edelleen

useissa yrityksissä keskitytään teknisiin toi
menpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemi
seksi. Borealis Polymers on edelläkävijöitä
käyttäytymiseen vaikuttamisen saralla Suo
messa. Yrityksen tapaturmataajuudet ovat
selkeästi paremmat kuin alalla keskimää
rin. Olander kehittää osaamistaan jatkuvas
ti ja on suorittanut Master of Safety -tutkin
non Oulun yliopistossa vuonna 2014. Tarja
Olander on luova ihminen, erinomainen
kouluttaja ja hän saa ihmiset iloisiksi.

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspäällikkö
Tuomas Lehmusmetsä on peruskoulutuk
seltaan insinööri. Hänen osaamistaan ovat
täydentäneet esimerkiksi johtamisen eri
koisammattitutkinto sekä tietoturvallisuu
den ja turvallisuusjohdon koulutusohjel
mat Aalto Prossa. Lehmusmetsä on aikai
semmin toiminut esimerkiksi Luottokun
nassa ja Finnairilla turvallisuuden johtoteh
tävissä. Virkamieskokemusta on tätä ennen
kertynyt keskusrikospoliisista ja puolustus
voimista.
Nykyisessä tehtävässään Tuomas Leh
musmetsä on neljässä vuodessa nostanut

turvallisuuden kiinteäksi osaksi valtion
toimitilat omistavan Senaatti-kiinteistö
jen vuokraus-, ylläpito- ja toimitilapalvelu
toimintaa. Hän on ollut kehittämässä uu
sia turvallisuuspalvelumalleja ja -ratkaisuja,
joilla valtion toimijat ovat saaneet lisäarvoa
oman toiminnan ja toimitilojen turvalli
suuden hallintaan. Lehmusmetsä on ollut
luomassa turvallisuusrooleja ja -tiimejä, joi
den kautta turvallisuus on saatu olennai
seksi osaksi mukaan muun organisaation
toimintaa.

Tarja Olander

Tuomas Lehmusmetsä

Jatkuu sivulla 42.
turvallisuus.com
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Ohto-innovaatiopalkinto
”Jaetaan täysin uudelle tuotteelle tai palvelulle, tai jo olemassa olevan tuotteen tai palvelun uudelle
tuotekehitysominaisuudelle, joka edistää turvallisuutta ja tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaille.”
Ohto tulee sanoista oikein hyvä turvallisuusoivallus.

Kolme finalistia ovat:
Are you well?

AreYouWell? on suomalaisen Comp
tel Oyj:n kuluttajamarkkinoille kehittämä

ainutlaatuinen ja arjen henki
löturvallisuuden mullistava uu
si pilvipalvelu. Analysoimalla ta
vallisen matkapuhelimen senso
ri- ja datavirtoja palvelu huomaa
anomaliat henkilön rutiineissa
tai liiketiloissa. Comptelin oma
algoritmi erottaa henkilön kaa
tumisen esimerkiksi puhelimen
putoamisesta.
Palvelukonsepti toimii sellaisenaan
ihmisillä jo olevissa matkapuhelimissa.

Lataamalla appin ja määrittämällä omat
preferenssit voi aloittaa käytön. Tietoturva,
yksityisyyden suoja ja ratkaisun helppokäyt
töisyys myös senioreille on viety pitkälle.
Lisäksi ratkaisu toimii lisäpalveluiden tar
joajille palvelualustana. Palvelun hinnoit
telu on suunniteltu mahdollistamaan laa
ja markkinaosuus Comptelin palveluiden
vaikutuspiirin yli miljardista mobiiliasiak
kaasta.

Digia Salpa on turvallinen viestinnän koko
naisratkaisu, joka toimii nykyaikaisissa äly
puhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa. Ti
lannekeskus voi hallita järjestelmää organi
saatiokohtaisesti.
Salpa on suomalainen kansallisista ja
eurooppalaisista lähtökohdista suunnitel
tu luottamuksellisen viestinnän turvaava
järjestelmä, jonka tietoturvakontrollit ovat
konfiguroitavissa ja lähdekoodi on auditoi
tavissa.
Järjestelmä turvaa luottamukselliset
keskustelut. Sovelluksen käyttöliittymä
on selkeä ja helppokäyttöinen. Keskus
telun osapuolet tunnistetaan vahvasti.

Keskustelujen lisäksi Salpa turvaa pika
viestit käyttäjien tai ryhmän välillä. Viesti
en elinkaaren hallinta on huomioitu lop
puun asti.
Sovelluksessa on toteutettu sekä viestien
arkistointi että tuhoaminen. Korkean käy
tettävyyden varmistamiseksi järjestelmä voi
daan hajauttaa maantieteellisesti.

Åbo Akademin tutki
jaryhmä, johtajanaan
professori Carl-Erik
Wilén, valikoitui fina
listiksi palonestoainei
siin liittyvällä tutkimus
oivalluksella, joka voi
mullistaa globaalisti pa
loturvallisuutta ja ym
päristönsuojelua sekä
otsonikadon pienentä
mistä ihmisille turvalli
silla kemikaaleilla.
Perinteisesti palon-

estoaineiden teho perustuu bromiin, joka
on myrkyllisiä, mutta uudessa innovaatios
sa Wilén on tutkimusryhmineen keksinyt
sulfeeniamidien aineperheen, joka perus
tuu rikin ja typen sidokseen. Sulfeeniami
dit estävät kemialliset prosessit, jotka yllä
pitävät paloja.
Sulfeeniamidien erityispiirteisiin kuu
luu se, että ne eivät ole ympäristölle myr
kyllisiä, ja käyttömäärät ovat huomattavasti
pienempiä kuin bromilla tai muilla vastaa
villa aineilla.
Tulevaisuudessa talonkin voi palosuoja
ta ehkä vain maalaamalla.

Salpa

Myrkytön palonestoaine
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Turvallisuusalan vapaaehtoinen
”Jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtoisryhmälle,
joka on esimerkillisellä tavalla kunnostautunut ihmisen tai
ihmisten turvallisuutta edistävässä vapaaehtoisessa toiminnassa.”
Kolme finalistia ovat:
Ryhmä, joka on toteuttanut Mako-maahanmuuttajakoulutuksen
Maahanmuuttajien koulutusohjelma Mako
vastaa suomalaisessa yhteiskunnassa havait
tuun maahanmuuttajien turvallisuusosaami
sen kehittämistarpeeseen. Koulutussisällön
ovat kehittäneet vapaaehtoisista koostuvat
henkilöt Helsingin Pelastusliitto ry:stä, alu
eellisista pelastuslaitoksista, Suomen Pelas
tusalan Keskusjärjestöstä ja Maahanmuutto
virastosta. Makon kouluttajina toimivat maa
hanmuuttajat ja maahanmuuttajayhteisöt.
Koulutus tarjoaa maahanmuuttajille ja maa
hanmuuttajaperheille kodin ja asumisen
turvallisuustietoa omalla äidinkielellään.

Mako-tiimi koostuu eri kansallisuuksis
ta, kuten: Somalia, Syyria, Egypti, Venäjä,
Irak, Bangladesh. Tiimin kielitaito on mo
nipuolinen, esimerkiksi suomi, ruotsi, so
malia, arabia, kurdi, dari, turkki, bangla,
venäjä, englanti, saksa ja ranska.
Mako-toiminnasta on kehittymässä yk
si suomalaisen yhteiskunnan arjen turval
lisuutta vahvistava tärkeä kivijalka ja tärkeä
lenkki osana yhteiskunnallista turvallisuu
den arvoketjua.

Naisten Valmiusliiton ryhmä, joka on toteuttanut informaatiovaikuttamisen kurssin
KUVA HANNA HONKAVUO

Naisten Valmiusliiton informaatiovaikut
tamisen kurssin kehittäminen on tehty va
paaehtoisten naisten omasta aloitteesta, ja

myös kurssi on toteutettu vapaaehtoisvoi
min. Aihe on yhteiskunnallisesti ajankoh
tainen ja vaikuttava.

Informaatio-osaaminen on nousemassa
tärkeäksi kansalaistaidoksi, jossa kansalai
nen tunnistaa erilaisia vaikuttamiskeinoja
ja osaa suojautua disinformaatiolta.
Kurssin tavoitteena on vastata kansalais
ten turvallisuustarpeisiin ja tarjota uutta
tietoa sekä taitoa uusiin uhkakuviin liittyen.
Vastaavanlaista kurssia ei ole järjestetty mui
den vapaaehtoistoimijoiden toimesta.
Naisten Valmiusliiton tarkoituksena on
kehittää naisten turvallisuuteen ja varau
tumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen
kautta. Informaatiovaikuttamisen kurssille
oli tunnistettu tarve, ja kurssi on herättänyt
paljon mielenkiintoa. Kurssi on palvellut
hyvin erityisesti työelämässä olevia.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa
on jo yli 50 vuotta yhdistänyt järjestöjen

osaamisen viranomaisten
tueksi ihmisten pelastami
sessa maalla, merellä ja il
massa. Vapepaan kuuluu
52 järjestöä ja yli 10 000 va
paaehtoista noin tuhannes
sa hälytysryhmässä ympäri
Suomen.
Punaisen Ristin koordi
noiman Vapepan tärkeim
mät tehtävät ovat etsintä ja
ensihuolto. Meripelastus
seura koordinoi vapaaehtoista meripelas
tusta ja Lentopelastusseura lentopelastusta.

Vapepan toiminta perustuu yhteistyö
hön sekä järjestöjen että viranomaisten
kanssa. Mukana on toimijoita pelastuspal
velujärjestöistä metsästys- ja urheiluseuroi
hin, partioon, Marttoihin, ja niin edespäin.
Vapepa tekee yhteistyötä paitsi pelastus
laitosten, myös poliisin ja sosiaali- ja ter
veysviranomaisten kanssa. Vuonna 2016
Vapepa hälytettiin maalla 359, merellä 274
ja ilmassa 54 hälytystehtävään. Vapepan toi
minta on ainutlaatuista myös maailmanlaa
juisesti tarkasteltuna.
Jatkuu sivulla 44.
turvallisuus.com
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Turvallisuusalan valopilkku
”Jaetaan henkilölle tai muulle taholle, joka on piristävällä tavalla edistänyt työnantajansa
tai turvallisuusalan ilmapiiriä ja yhteishenkeä.”
Kolme finalistia ovat:
Timo Lehtinen
Turvakolmio Groupin toimitusjohtajan Timo Lehtisen positiivinen tapa toimia tart
tuu helposti ympärillä oleviin ihmisiin.
Lehtinen on toiminut yli kaksikymmen
tä vuotta turvallisuusalan yrityksissä myyn
nin ja johdon tehtävissä ja jaksanut pitää
iloisuuttaan ja huumoriaan jatkuvasti yllä.
Hän on aktiivisesti kehittänyt turvallisuus
toimintaa ja muovannut palvelujen tarjon
taa ja sisältöä.
Asiakkaiden luottamuksen aikaansaa
minen on Lehtisen tärkein tuote. Harras
tustensa myötä hänestä on kehittynyt myös

melkoinen ammattilainen esimerkiksi kä
sipallon, urheilun, videoinnin ja av-alan
osaajana. Kaiken tämän ja paljon muuta
Timo Lehtinen tekee positiivisuudella ja
alati hyvän tuulisena. Ehkäpä hänen nuo
ruudessaan viettämät viisi vuotta lontoolai
sen pubin Branch Managerina ovat vaikut
taneet veijarimaiseen olemukseensa. Lehti
nen on aito alan valopilkku.

Suomen Palopäällystöliiton toiminnanjoh
taja Ari Keijonen on aurinkoinen, sosiaali
nen ja eri toimintakenttien raja-aitoja sula
vasti rikkova seuramies. Palopäällystöliiton
toiminnanjohtajana hän on koonnut ym
pärilleen tekijäjoukon, jonka hän saa omal
la esimerkillään ja innostavuudellaan suo
riutumaan parhaimpansa mukaan.
Ari Keijosella on pitkä työhistoria pelas
tusalan järjestömaailmassa. Hän on inno
voinut useita valtakunnallisia turvallisuus
foorumeita ja -palkintoja, joiden myötä hän
on nostanut turvallisuusasioiden näkyvyyt
tä myös eri alojen sisällä. Hän on jatkuvan
oppimisen ja kehittymisen puolestapuhuja

– koskien sekä organisaatioita kuin yksilöi
täkin. Keijonen on myös ratkaisukeskeinen
toimintojen kehittäjä, joka ei epäröi tarkas
tella turvallisuuden pelillistämistä sekä säh
köisten oppimisratkaisujen ja sovellusten
käyttömahdollisuuksia.
Keijosen taidoilla, kehittävällä, ihmislä
heisellä ja iloisella otteella Palopäällystölii
tosta on tullut aktiivinen toimija pelastus- ja
turvallisuusalan yhteistyöverkostoon.

Ahertava Oy:n koulutus- ja asiantuntijapal
veluista vastaava Heidi Heiniö on osoittanut
omalla esimerkillään, että aktiivisella itsen
sä kouluttamisella työn ohessa voi kehittää
itseään ja sen kautta mahdollistaa työssään
kehittymisen. Heidi Heiniö on myös esi
merkki rehellisestä ja suoraselkäisestä tur
vallisuusalan henkilöstä, joka ei pelkää olla
aidosti oma itsensä. Joskus se saattaa johtaa
haasteellisiinkin tilanteisiin, mutta pitkässä
juoksussa omana itsenä oleminen on erit
täin tärkeä asia työssä menestymiseen.
Heidi Heiniö on ulospäin suuntautu
va ja muut mukaansa tempaava persoona.

Hänen seurassaan ei tarvitse olla naama
kurtussa.
Ne, jotka ovat tehneet yhteistyötä Hei
din kanssa, ovat aina voineet luottaa, että
asiat ovat tulleet hoidetuksi sovitusti, ovat
ne sitten kouluttamiseen tai asiantuntijuu
teen liittyviä tehtäviä. Erään hänen ystävän
sä mukaan, vaikka mitä tapahtuisi, Heidi
jaksaa uskoa oikeudenmukaisuuteen ja po
sitiivisella asenteella selviytymiseen.

Ari Keijonen

Heidi Heiniö
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Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto
”Jaetaan arvostetulle turvallisuusalan toimijalle, joka on työuransa aikana merkittävästi
edistänyt turvallisuustietoutta ja -osaamista tai muuten edistänyt turvallisuusalan intressejä.”
Kolme finalistia ovat:
Marita Hyttinen

3T Ratkaisut Oy:n johtava asiantuntija
ja työturvallisuuspsykologian erityisosaa
ja Marita Hyttinen on väitellyt tohtoriksi

psykologian alalta ja perehtynyt siihen, mi
ten ihminen toimii toisin kuin tekniset ko
neet ja valvontalaitteet. Marita Hyttisellä
on erittäin laaja ja monipuolinen turvalli
suusalan kokemus työskentelystään Työ
terveyslaitoksella, Nokiassa, Yritys-Sampo
Oy:ssä, Teollisuusvakuutus Oy/If Vahinko
vakuutusyhtiö Oy:ssä ja Eterassa.
Hän on tuonut ihmisen psyykkisen
luonteen ja laaja-alaisen osaamisensa mu
kaan turvallisuusajatteluun lukuisiin yrityk
siin, sekä luonut riskienkartoitustyökaluja
yritysten ja vakuutusyhtiöiden käyttöön ja
muillekin toimialoille. Marita Hyttinen on
myös kysytty puhuja erilaissa tilaisuuksissa.

Hän on lisäksi julkaissut lukuisia artikkelei
ta ja ollut lukuisissa tutkimuksissa mukana.
Riskien ennakointi sekä sosiaalipsykolo
ginen lähestyminen ovat hänen ajattelunsa
keskiössä.
Marita Hyttinen toimii myös asiantunti
jatehtävissä viranomaisten, laitosten ja jär
jestöjen kanssa.
Hän on vaikuttanut turvallisuuden pa
rissa jo neljällä vuosikymmenellä. Turval
lisuuden parantaminen ja kehittäminen
ovat olleet hänen elämäntyönsä keskiössä.
Hän on toiminut myös Työsuojelupäälliköt
ry:n hallituksessa useita kausia ja useissa
muissa luottamustehtävissä.

YK:n huume- ja rikosasioiden toimiston
UNODC:n konsulttina, Euroopan rikos
teknisten laitosten verkoston ENFSI:n pu
heenjohtajana, Kansainvälisen rikostuo
mioisituimen tieteellisenä neuvonantajana
ja alan kouluttajana useissa eri maissa.
Vuonna 1991 Kimmo Himberg siirtyi
johtamaan keskusrikospoliisin rikosteknistä
laboratoriota ja pääsi toteuttamaan yhdessä
ryhmänsä kanssa yhtä rikostutkinnan suu
rimmista mullistuksista: teettämään ensim
mäisiä dna-testejä. Rikosteknisen laborato
rion johtajana hän toimi yli 20 vuotta. Ke
mian alan huippuosaajana Himberg oivalsi

välittömästi, että dna-testien myötä on kehi
tetty erittäin merkittävä uusi tekniikka.
Vuonna 2011 Himberg siirtyi poliisiam
mattikorkeakoulun rehtorin tehtäviin. Vii
me vuosina hän oli virkavapaalla rehtorin
tehtävistä ja toimi sisäministeriössä uuden
sisäisen turvallisuuden strategian hanke
johtajana.
Himberg jatkaa edelleen Poliisiammat
tikorkeakoulun rehtorina ja myös tulevien
poliisien opastajana. Lisäksi hän on Hel
singin yliopiston dosentti ja opettanut ai
nakin neljässä muussa koti- ja ulkomaisessa
yliopistossa.

Vesalainen on sydämeltään suuri auttaja:
oli asia miten suuri tai pieni hyvänsä, Ve
salainen auttaa. Hän on aktiivinen kaikes
sa, mikä liittyy pelastustoimeen. Aktiivinen
hän on ollut lähes koko ikänsä. Jo pienenä
poikana hän tiesi haluavansa palomieheksi.
Risto Vesalainen aloitti työt pelastusalalla
kesämiehenä Vantaan kauppalassa vuonna
1973, lähes 45 vuotta sitten. Vuonna 1976
hän siirtyi Tuusulaan sijaispalomieheksi.
Palomiehenä hän toimi vuoteen 2001 asti,
jonka jälkeen hän toimi palotarkastajana ja
opetustehtävissä. Eläkkeelle Vesalainen jäi
vuonna 2015, mutta jatkaa vapaaehtoisena
edelleen. Hän on esimerkiksi Korson VPK:n
jäsen, Uudenmaan pelastusliiton

veteraanitoimikunnan puheenjohtaja, Tuu
sulan reserviläisliiton puheenjohtaja, Suo
men Punaisen Ristin Tuusulan hallituksen
puheenjohtaja ja toimii myös Espoon Lep
pävaaran, Korson ja Tuusulan VPK:n toi
minnoissa.
Risto Vesalainen aloitti vapaaehtoistyön
sä nuorukaisena palokuntanuorten leireil
lä, joissa hän toimenkuvansa oli lähes kaik
ki leirilääkäristä leiripäällikköön.
Vuonna 2018 valtakunnallinen suurleiri
tullaan järjestämään Lohtajalla, ja Vesalai
nen nähdään jälleen mukana. Lisäksi hän
on ollut Suomen Pelastusalan Keskusjärjes
tön Nouhätä-kampanjan lähettiläs ja ohjaus
ryhmän jäsen jo 16 vuotta.

Kimmo Himberg

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg on väitellyt tohtoriksi kemias
ta ja toiminut professorina muun muassa

Risto Vesalainen

Hyvin vaatimattomana tunnettu Risto Vesalainen on poikkeuksellisen vahvasti ar
vostettu henkilö pelastusalalla: hän tuntee
lukuisan määrän ihmisiä, ja jos ei kaikkia
tunnekaan, kaikki tuntevat hänet. Risto
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FINNISH SECURITY AWARDS -TURVALLI
YRITYS-, YHDISTYS- JA
VUONNA 2017 YHTEISTYÖSSÄ ON
YRITYS- JA YHTEISÖKUMPPANIT

3T RATKAISUT OY • AEL • FSM GROUP • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO • LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU •
MIRASYS OY • SAFETUM OY • TURVAKOLMIO GROUP • ETELÄVARTIOINTI – SYDBEVAKNING OY •
HIKVISION • BOSCH SECURITY
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SUUSPALKINTOJA EI VOI JAKAA ILMAN
YHTEISÖKUMPPANEITA
MUKANA 29 ORGANISAATIOTA
YHDISTYS- JA YHTEISÖKUMPPANIT

ASIS FINLAND RY • AVITA RY • FINNSECURITY RY • PELASTUSTIETO-LEHTI • SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO RY •
SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY • SUOMEN RISKIENHALLINTAYHDISTYS RY • SUOMEN TURVAURAKOITSIJALIITTO RY •
SUOMEN VARTIOLIIKKEITTEN LIITTO RY • SUOMEN YKSITYISETSIVÄ- JA LAKITOIMISTOLIITTO RY • TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY •
TURVALLISUUS & RISKIENHALLINTA -LEHTI • TURVALLISUUSMUSEO KANNATUSYHDISTYS RY • TURVA-XX RY • TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖT RY •
TURVALLISUUSJÄRJESTÖJEN FOORUMI • YHTEISKUNTATURVALLISUUDEN SEURA RY • YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY •
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