
Tilaisuuden sisältö

Klo 09.30 – 10.30 * Yritysturvallisuuden ABC
* Työ- ja paloturvallisuus

Klo 10.30 – 11.30 * Tietoturvallisuus
* Rikosturvallisuus 

SK Protect Oy

Yritysturvallisuus PK –yrityksissä hanke



Yritysturvallisuuden ABC
SK Protect Oy



Mitä on yritysturvallisuus?
• Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta.

• Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, 
tietoa, mainetta , omaisuutta tai ympäristöä. 

• yrityksen toimiala ja liiketoiminta ohjaavat aina eri osa-alueiden merkitystä
• olennaista on valita oman organisaation kannalta keskeisimmät toimenpiteet

• Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa 
tuottavuutta. 

• Yrityksen tulee hallita toimintaansa kohdistuvia riskejä ja jatkuvuutta.

• Olennaista on aina selvittää ja huomioida paikalliset olosuhteet, lainsäädäntö ja riskit.

Turvallisuusasioissa verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa kannattaa: 
sidosryhmäyhteistyö yritysten, viranomaisten ja turvallisuusalan asiantuntijoiden kanssa.



YRITYSTURVALLISUUS

Henkilöstö

Toiminta-
ympäristö

Johtaminen

Vastuullista ja riskit hallitsevaa johtamista henkilöstön hyvinvointia ja 
kannattavaa yritystoimintaa rakentaen



Yritysturvallisuuden kehä
Elinkeinoelämän keskusliitto: Yritysturvallisuus 2016



JOHTAMINEN

• Organisaatiorakenne
• linja, matriisi, prosessi tai sekamuoto – osoittaa kenellä on ensisijainen vastuu

• Johdon vastuut
• varmistaa että turvallisuusjohtaminen on riittävällä tasolla ja vähintäänkin 

lakisääteiset velvollisuudet täyttyvät

• Toimintajärjestelmä
• toiminnanohjaus

• Yrityksen perustehtävä huomioitu
• konkreettinen tuote, lisäarvo, abstrakti asia tai jotakin muuta



Mitä on turvallisuusjohtaminen?

• Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista.

• Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan yrityksen 
toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden 
varmistaminen kaikissa tilanteissa.

• Tunnista uhkia, arvioi riskejä ja varaudu
• Lisää tietoisuutta, kouluta ja kannusta
• Tavoittele laatua, hyödynnä standardeja ja tee yhteistyötä



Yritysturvallisuuden standardeja

Standardi / standardisarja

Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001

Riskienhallintajärjestelmä ISO 31000
ISO 31010

Toimitusketjun turvallisuus ISO 28000

Jatkuvuudenhallinta ISO 22301

Ympäristöjohtaminen ISO 14001

Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27001

Omaisuudenhallinta ISO 55000

Työterveys- ja turvallisuusjohtaminen ISO 45001
OHSAS 18000

Yhteiskuntavastuu ISO 26000

Energianhallinta ISO 50001

Vaikka ei haluttaisikaan 
sertifioida järjestelmiä, 

tarjoavat standardit 
hyviä ja käytännöllisiä 

ohjenuoria!



HENKILÖSTÖ

• Perehdytys
• Turvallisuusasiat ja työhön liittyvät riskit

• Henkilöstörakenne
• Sovitut roolit ja mm. työsuojelun yhteistoiminta

• Henkilöstön vastuut ja roolit
• Linjaesimiehet ja työn toteutus – laadukkuus / turvallisuus
• Työntekijän vastuu

• Toimintajärjestelmä
• Kokonaisuuden hallintajärjestelmä





TOIMINTAYMPÄRISTÖ

• Kunnalliset puitteet, ilmapiiri ja yhteisörakenne

• Tilat ja kiinteistöt

• Asiakkaat

• Toimittajat

• Viranomaiset
• millaisia vaatimuksia ja lupia yritystoiminnalle asetetaan

• mm. työsuojelu, pelastussuunnitelmat, henkilötietojen suoja



Mitkä olivat yritysturvallisuuden merkittävimmät 
haasteet vuonna 2017?

Lähde: Inspecta Sertifioinnin tietopäivä 2017; suomalaiset turvallisuusjohtamisen asiantuntijat



Mitä aiotte tehdä yrityksessänne turvallisuuden 
edistämiseksi seuraavan kahden vuoden aikana?

Kysely suunnattiin EK:n
liittoyhteisön jäsenyrityksille. 
Yrityksillä oli mahdollisuus 
vastata kyselyyn 
20.3.−30.4.2018. 



Koulutus ja perehdyttäminen ovat tärkeä osa turvallisuutta 
ja turvallisuuskulttuuria

•Henkilöstön perehdytys
•Alihankkijoiden turvallisuuskäytännöt
•Työpaikan toimintamallit ja- säännöt
•Työ- ja turvallisuusohjeet
•Auditointivaatimukset
•Henkilöstökoulutukset
•Lain vaatimat dokumentoinnit
•Vierailijakäytännöt ja -ohjeet


