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IL:n tiedot: Securitas kytkeytyy laajaan
korruptiovyyhtiin
Asiassa epäillään aiheutetun huomattavaa taloudellista vahinkoa. Rikosepäilystä uutisoi
ensin MTV Uutiset.

Kokonaisuudessa on kyse perusteettomien turvapalveluiden tuottamisesta. INKA SOVERI

Joonas Alanne
joonas.alanne@iltalehti.fi
Tänään klo 12:21 (muokattu klo 12:43)

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana erittäin laaja petosrikoskokonaisuus, johon liittyvää

henkilöä epäillään perusteettomien yksityisten turvapalveluiden tuottamisesta sosiaalitoimelle.

Turvapalveluiden hankinnasta päättänyttä sosiaalitoimen edustajaa epäillään virkarikoksesta

asian kokonaisuudessa.

Yksityisen turvallisuusalan toimijaa edustavan henkilön epäillään erehdyttäneen sosiaalitoimea

vuosien 2021–2022 aikana. Tämä oli johtanut tarpeettomien turvapalveluiden järjestämiseen.

Asiassa epäillään aiheutetun huomattavaa taloudellista vahinkoa.

Iltalehden tietojen mukaan kyseinen 66-vuotias toimija on työskennellyt Securitaksen

turvallisuuspäällikkönä. Asiasta uutisoi ensin MTV Uutiset.
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Securitaksen mukaan epäilty toimihenkilö kiistää syyllistyneensä rikokseen. Yhtiön julkaiseman

tiedotteen mukaan Securitaksella ei ole tässä vaiheessa tiedossa sellaisia seikkoja, jotka

yksiselitteisesti osoittaisivat epäillyn henkilön syyllistyneen epäiltyyn rikokseen.

Tiedotteessa korostetaan, että Securitasta yhtiönä tai sen muuta henkilöstöä ei epäillä asiassa

rikoksista.

– Tapauksen selvittäminen on kaikkien osapuolien osalta tärkeää. Autamme poliisia tutkinnassa

kaikin tavoin asian selvittämiseksi, tiedottaa Securitas.

Epäiltynä myös sosiaalitoimen edustaja

Poliisi epäilee turvapalveluiden hankinnasta päättäneen 61-vuotiaan sosiaalitoimen edustajan

ylittäneen valtuutensa päättäessään huomattavista hankinnoista ilman tosiasiallista oikeutta

niihin. Iltalehden tietojen mukaan epäilty on vaikuttanut Keski-Uusimaalla.

Epäillyn kokonaisvahingon osalta kyse on noin kolmesta miljoonasta eurosta, kertoo

tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Springare tiedotteessa.

Myös hankintaketjun muuta päätöksentekoa, valvontaa ja vastuuta selvitetään esitutkinnan

aikana. Vaikka tapahtumiin liittyy poliisin mukaan useita kymmeniä henkilöitä, varsinaisia

rikoksesta epäiltyjä on vähän.

– Esitutkinta sisältää mittavia päätöksentekoon ja asiakirjamateriaaliin tehtäviä

tutkintatoimenpiteitä. Esitutkinta osassa merkittävissä kokonaisuuteen liittyvissä tapahtumissa

on kesken ja vasta alkuvaiheessa. Tämän lisäksi osaan esitutkintamateriaalista on noudattava

erityisiä salassapitoperusteita. Tutkinnan turvaamiseksi poliisilla ei tässä vaiheessa ole asiasta

muuta tiedotettavaa, kertoo Springare tiedotteessa.

Yksityinen turvallisuusala on ollut viime aikoina laajan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena

järjestyksenvalvojiin kohdistuvien pahoinpitelyepäilyjen sekä Ison Omenan kuolemantapauksen

vuoksi.
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Ison Omenan kuolonuhrin muistoksi on tuotu kukkia sekä kynttilöitä. MATTI MATIKAINEN

TUOREIMMAT

Avustajat löysivät lisää salattuja asiakirjoja Bidenin kotoa – kritiikki yltyy
Ulkomaat - 18:01

Kosmonautit joutuivat pulaan avaruus asemalla – Venäjä lähettää tyhjän
aluksen hakemaan
Ulkomaat - 17:45

Iso muutos lottokoneissa – Veikkaus asensi härveleihin titaania
Kotimaa - 17:35

Saksan vara kanslerilta lupaava lausunto: Leopard-toimituksille vihreää valoa? IL
seuraa sotaa
Ulkomaat - 17:24

STT: Niinistö ei halua luovuttaa suurta määrää Suomen panssari vaunuja
Ukrainalle, jos apuun päädytään
Politiikka - 17:21

Poikkeuk sellinen hirvikolarien suma Juuassa
Kotimaa - 16:25

Venäjän televisiossa sekavaa spekulointia ydiniskun tekemisestä Suomeen
Ulkomaat - 16:05

Pam tavoittelee 200 euron palkan korotusta kaupan työntekijöille
Politiikka - 16:01

Wille Rydman hyväksyttiin yksimielisesti perus suomalaisten eduskunta -
ryhmään
Politiikka - 15:50

Sarastia-palkkakaaos levisi myös Vantaalle – Ville-Pekka kuvaa syksyään
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katastro faaliseksi
Kotimaa - 15:39

Oppositio kyselytunnilla: ”Vakuuttaako hallitus, että EU:lle ei lapioida enää
miljardeja ilmasto talkoissa?”
Politiikka - 15:20

PeV: Nato-sopimuksen hyväksyminen ei vaadi 2/3 enemmistöä eduskunnassa
Politiikka - 14:05

KSML: Kerrostalo asunnosta löytyi kuollut pariskunta Jyväskylässä
Kotimaa - 14:05

SAK:n vastaisku: 700 000 euroa vaalirahaa ehdokkaille
Politiikka - 13:53

IL:n tiedot: Securitas kytkeytyy laajaan korruptio vyyhtiin
Kotimaa - 12:43

Talouselämä perkasi S-Pankin tietosuoja ongelmat – salkut vaihtuivat ja
asiakkaiden tiedot päätyivät vääriin käsiin
Talous - 12:36

Kaksi hävittäjää suistui kiitoradalta Tikkakoskella
Kotimaa - 12:34

Espanjan Aurinko rannikolta löytyi hirvittävällä tavalla silvottu naisen ruumis
Ulkomaat - 12:22

Moni hieraisi silmiään: Subwayn työntekijät heittivät videolla leipiä lattialle –
yritys pahoittelee
Kotimaa - 12:14

”Vero Goes Party” maksoi liki 100 000 euroa – verokarhu juhli mallas porsaalla ja
viinillä veronmaksajien laskuun
Talous - 11:36

Näytä lisää
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TUOREIMMAT - KOTIMAA

Iso muutos: Veikkaus asensi uusiin lottokoneisiin titaania – tältä ne nyt näyttävät
Kotimaa - 17:35

Poikkeuk sellinen hirvikolarien suma Juuassa
K ti 6 2

LUETUIMMAT - UUTISET

1. Venäjän televisiossa sekavaa spekulointia ydiniskun tekemisestä Suomeen

2. Kosmonautit joutuivat pulaan avaruus asemalla – Venäjä lähettää tyhjän aluksen
hakemaan

3. Soinin väijytys syytteen karmeudet julki: näin perheenisä pakeni avovaimonsa
virittämästä väitetystä kuoleman loukusta

4. STT: Niinistö ei halua luovuttaa suurta määrää Suomen panssari vaunuja Ukrainalle, jos
apuun päädytään

5. KSML: Kerrostalo asunnosta löytyi kuollut pariskunta Jyväskylässä

6. Iso muutos lottokoneissa – Veikkaus asensi härveleihin titaania

7. Bidenin avustajat löysivät lisää salattuja asiakirjoja – kritiikki yltyy

8. Tekikö Marin ratkaisevan virheen? – ”Auttaa tällä tavalla PS:n suurimmaksi puolueeksi”

9. Moni hieraisi silmiään: Subwayn työntekijät heittivät videolla leipiä lattialle – yritys
pahoittelee

10. Onko sunnuntai Putinin kohtalonpäivä? Tutkija: Kreml valmis "kiristämään ruuvia"

Juuri nyt 24 tuntia Viikko
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Kotimaa - 16:25

Sarastia-palkkakaaos levisi myös Vantaalle – Ville-Pekka kuvaa syksyään katastro faaliseksi
Kotimaa - 15:39

KSML: Kerrostalo asunnosta löytyi kuollut pariskunta Jyväskylässä
Kotimaa - 14:05

IL:n tiedot: Securitas kytkeytyy laajaan korruptio vyyhtiin
Kotimaa - 12:43

Kaksi hävittäjää suistui kiitoradalta Tikkakoskella
Kotimaa - 12:34

Moni hieraisi silmiään: Subwayn työntekijät heittivät videolla leipiä lattialle – yritys pahoittelee
Kotimaa - 12:14

Radio Suomen suora puhelähetys keskeytyi yllättäen – syynä palohälytys
Kotimaa - 11:28

Sanna Ukkolan kolumni: Nainen lähti kauppaan, päätyi ruumis huoneelle – mitä vartiointi alalla
oikein tapahtuu?
Kotimaa - 10:59

Ostatko alkoholia netistä? Verohallinto varoittaa ikävästä yllätyksestä
Kotimaa - 10:13

Näytä lisää
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