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I ALKUPERÄINEN TUTKINTAPYYNTÖ TIIVISTETYSTI 

VRLeaks on tehnyt 24.2.2012 tutkintapyynnön VR-Yhtymä Oy:n turvallisuusyksikössä 
mahdollisesti tapahtuneista rikoksista. Epäilyt kohdistuvat VR:n niin sanotun 2. 
turvallisuusyksikön toimiin. Muuan [VRLeaks poistanut henkilön nimen] on VR-
lähiliikenteen matkustajaturvallisuudesta vastaavan turvallisuusyksikön esimies ja 
hänen pitäisi johtaa tätä yksikköä. Mutta [VRLeaks poistanut henkilön nimen] 
johtajakaudella asia on muuttunut. 
 
VR:llä on laiton henkilörekisteri sadoista ihmisistä. Osa heistä on VR:n tai sen 
tytäryhtiöiden työntekijöitä, osa rivikansalaisia, joilla ei ole mitään tekemistä VR:n 
kanssa, ja joita on kuvattu laittomasti Helsingin rautatieasemalla. Mainituista ihmisistä 
on VR:n turvallisuusyksikössä valokuvat, nimet, puhelinnumerot ja kotiosoitteet. 
Lisäksi VR:n turvallisuusyksikkö on tehnyt näistä henkilöistä sisäisen 
turvallisuusanalyysin. 

  
Olen nähnyt VR:n sisäisen turvallisuuden laatimat seuraavansisältöiset dokumentit: 
- ”[VRLeaks poistanut sijaintitiedot, pvm:n ja osoitteen] klo 7.27. Lähti kotoaan koiran 
kanssa ulos. Klo 7.42 tuli koiran kanssa ilmeisesti koiralenkiltä. Klo 7.55 lähti kai 
töihin. Autossa mukana ainakin lapset. Tilanne muuten normaali.” 
- ”[VRLeaks poistanut sijaintitiedot, pvm:n ja osoitteen] klo 16.55. Tuli kotiinsa yksin. 
Lapset ilmeisesti vielä vaimon tuotavina.” 
- ”[VRLeaks poistanut sijaintitiedot, pvm:n ja osoitteen] ”Perhe ei ilmeisesti kotona. 
Auto parkkiruudussa, mutta hangessa ei merkkejä renkaanjäljistä”. 
 
Lisäksi kuulin, että VR Pääkonttorin turvallisuusyksikön tekniikka on Pääesikunnan 
jälkeen toiseksi parhainta markkinoilta saatavaa; mm. Nokian pääkonttorin, KRP:n tai 
Supon henkilötunnistustekniikka ei vastaa likimainkaan tätä tekniikkaa. Mihin valtion 
kiskoliikennemonopoli tällaista tekniikkaa ja turvallisuusjärjestelmää tarvitsee? 

 
II ALKUPERÄISEN TUTKINTAPYYNNÖN JÄLKEEN TIETOON TULLUTTA  

 
1. Ei-julkista tietoa 
 
Olen vastaanottanut sähköpostiviestin entiseltä FPS:n palveluksessa olleelta 
henkilöltä. Hänen mukaansa VR oli yli viisi vuotta sitten FPS:n isoimpia asiakkaita 
eivätkä esimerkiksi  Rautatientorin käytännöt VR:n ja Metron suhteen liene 
muuttuneet mihinkään, vaikka vartiointiliike olisi vaihtunutkin. Tuolloin FPS vastasi 
Rautatientorilla sijaitsevan henkilövalvontahuoneen työntekijöistä, teknisestä 
ylläpidosta ja järjestelmien toimittamisesta. Järjestelmä kattoi Rautatientorin ja kaikki 
pääkaupunkiseudun asemat. Henkilötunnistus naamakertoimen perusteella kuvasta 
automaattisesti oli vasta testikäytössä tuolloin. 

 
Tuolloin VR:n turvallisuuspäällikkönä oli *** eli entinen konduktööri, jonka tapana oli 
pitää käsirautoja esillä jokaisella työvuorollaan. Hänen ehdotuksestaan VR:lle 
kehitettiin henkilörekisteri (käytännössä excel-tiedosto, jossa oli valmiit kentät 
henkilöitä varten), johon kerättiin tiedot jokaisesta FPS:n kiinniottamasta henkilöstä 
VR:n alueella ja siitä, mitä he olivat tehneet. Rekisteriä laajennettiin siirtämällä 



aiemmin FPS:llä olleet vastaavat tiedot VR:lle. Myös VR:n muu henkilökunta pääsi 
yhtiölle luotuun tietokantaan käsiksi. 

 
Tämän jälkeen FPS:n omaan henkilötietorekisteriin, joka koostui kaikista FPS:n 
kiinniottamista henkilöistä ja heidän teoistaan ja epäillyistä teoista (sekä 
ylimääräisestä tiedustelumateriaalista), annettiin pääsy VR:lle siten, että VR:n 
turvallisuuspäällikkö sai lukuoikeudellisen tunnuksen FPS:n verkkolevylle, jossa oli 
kyseinen rekisteri ja kaikki rekisteriin liittyvä materiaali, kuten valokuvat henkilöistä ja 
heidän käyttämistä "tägeistä" (jos kyseessä oli töhrijä). Tätä käytettiinkin hyväksi, sillä 
FPS:n rekisteri kopioitiin joka maanantain ja tiistain välisenä yönä VR:lle ja VR toimitti 
materiaalia FPS:lle laitettavaksi FPS:n rekisteriin. 

 
Viestin lähettäjän mielestä kyseessä on FPS:n oma laiton rekisteri, koska nykyisen 
lain mukaan siitä pitäisi olla ilmoitettu ja ihmisillä tulisi olla oikeus päästä näkemään 
sen heitä itseään koskeva sisältö. Jo laki määrää vartiointiyrityksiä pitämään yllä 
tietokantaa tehdyistä toimenpiteistä, kuten kiinniotoista ja voimankäyttötilanteista, 
jolloin muodostuu henkilörekisteri automaattisesti. Lisäksi asiakkaat haluavat, että 
heidän kohteillensa tapahtuneet asiat, kuten vahingonteot, raportoidaan tarkasti 
mahdollisia oikeudellisia toimia ajatellen. Tästä voidaan päätellä, miksi FPS:llä oli 
kyseinen rekisteri ja miksi myös kaikilla muilla vartiointiyrityksillä. Sellaisenaan 
rekisterin tarkoitus on helpottaa työntekoa sekä taata se, ettei esim. kaupoissa estetä 
asiakkaan pääsyä kauppaan mielivaltaisesti yms. Se on siis tarkoitettu vartiointityötä 
varten sekä mahdollisia oikeustoimia varten. 

 
Voi siis hyvin kuvitella, mihin käyttöön tällainen yksityisen firman tekemä rekisteri 
joutuu, kun se päätyy valtio-omisteisen yrityksen haltuun. Rekisteriä ja sen osia on 
löytynyt monissa useissa eri yhteyksissä sellaisista paikoista, joissa sen ei pitäisi 
missään nimessä olla. Useissa valtio-omisteisissa yrityksissä on evätty työpaikkaan 
pääsy, jätetty määräaikainen työsopimus uusimatta tai irtisanottu henkilö sellaisten 
tietojen takia, joita on voinut olla vain FPS:n rekistereissä. 

 
 2. Julkisuuden kautta tullutta tietoa 
 

 Helsingin Sanomien uutisen mukaan VR saa halutessaan haltuunsa esimerkiksi 
Helsingin päärautatieasemalla kiinni otettujen ihmisten henkilötietoja. Tietoja 
luovuttavat sekä poliisi että aseman valvonnasta vastaava turvallisuusalan yritys, 
mutta VR kiistää jyrkästi, että sillä olisi hallussaan laiton henkilörekisteri.   
 
Henkilötietoja tarvitaan yhtiön ilmoituksen mukaan esimerkiksi perintätilanteissa, jos 
VR:n omaisuuteen on kohdistunut ilkivaltaa. "Silloin voimme kysyä kiinni otetun 
nimen, jotta saamme tiedon siitä, kenelle lasku lähetetään", sanoo VR:n 
turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiainen. Tietoja voidaan pyytää myös kiinniottomenettelyn 
jälkiselvittelyyn. VR on voinut saada palautetta vartijoiden toiminnasta. 
 
Yhtiön edustaja Poutiaisen mukaan VR:llä ei ole muunlaista kiinnostusta kenenkään 
henkilöllisyyteen. Hän sanoo, että Helsingin seudun liikenteen lipuntarkastajat voivat 
viedä matkaliputta matkustaneita VR:n tiloihin tarvittavien henkilötietojen saamiseksi, 
mutta tämä ei olisi kuitenkaan VR:n asia. 
 
Kiinni voidaan ottaa esimerkiksi rikokseen syyllistynyt ihminen. Vartijat tekevät 
kiinniotoista tapahtumailmoituksen, johon kirjataan mahdollisimman tarkka kuvaus 
siitä, mitä on tapahtunut. Ilmoitukseen voidaan pyytää myös mukana olleiden 
osapuolien henkilötiedot. Vartija voi kysyä tietoja, mutta niitä ei ole pakko antaa. Vain 
poliisilla on oikeus saada tiedot. 
 
Turvallisuusyritys Turvatiimin palvelujohtaja *** kertoo, että vartijat voivat kysyä 
henkilötietoja esimerkiksi uhkailutilanteissa ja joukkotappeluissa. Turvatiimi vastaa 
Helsingin päärautatieaseman valvonnasta VR:n toimeksiannosta. 
Tapahtumailmoitukset arkistoidaan viideksi vuodeksi, jonka jälkeen ne hävitetään. 
Yritys raportoi VR:lle säännöllisesti alueella tehdyistä kiinniotoista. "VR:llä on oikeus 
kaikkiin raportteihin. Jos tulee jotain, niin asioita voidaan sitten selvittää jälkeenpäin", 
*** sanoo. 



http://www.hs.fi/kotimaa/VR+saa+haltuunsa+kiinni+otettujen+ihmisten+tietoja/a13055
56876890 
 

Edelleen Helsingin Sanomien mukaan (6.3.2012) VR ei suostu näyttämään 
valvontakameroiden tallenteita ihmisille, joita kuvataan Helsingin rautatieasemalla. 
Yhtiö kuitenkin vakuuttaa, että videovalvonta sujuu sääntöjen mukaan. 
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan valvontakameroiden tallenteet 
muodostavat henkilötietolaissa määritellyn henkilörekisterin. Siksi ihmisille pitäisi 
ilmoittaa kuvaamisesta ja heillä pitäisi olla myös oikeus tarkastaa itseään koskeva 
kuva-aineisto. 
 
VR:n turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiainen kertoo,ettei tallenteita näytetä kuvatuille, 
mutta niitä voidaan luovuttaa poliisille rikostutkinnan yhteydessä. "Olemme 
toistaiseksi tulkinneet lakia niin, että jokaisella on oikeus saada tietää, onko hänestä 
tallenne vai ei", sanoo Poutiainen. 
 
Helsingin rautatieasemalla on satakunta ympärivuorokautisessa käytössä olevaa 
valvontakameraa. VR omistaa muut paitsi laiturialueilla sijaitsevat kamerat, joista 
vastaa Liikennevirasto. Turvakameroiden tallenteita säilytetään joitakin viikkoja. 
Poutiaisen mukaan valvonnasta on laadittu rekisteriseloste ja ihmisiä informoidaan 
kuvaamisesta. "Valvontammehan ei kohdistu ihmisiin vaan alueisiin. Mutta kun 
ihmisiä liikkuu, väistämättä heidän toimintaansa sinne tallentuu", Poutiainen kertoo. 
http://www.hs.fi/kotimaa/VR+ei+n%C3%A4yt%C3%A4+valvontakameroidensa+tallent
eita+kuvatuille/a1305557045116?ref=lk_hs_po_1 

 
Kuten VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuun lausunnosta 
Helsingin Sanomissa 9.3. voidaan todeta, ”Meillä on aika paljon työntekijöitä, jotka 
ovat itsenäisissä tehtävissä, ja sananvalintani ei ollut täysin onnistunut. Mutta 
tämmöisiä tapauksia, joihin liittyisi tietokoneita tai turvallisuusyksikön työntekijöitä, ei 
ole sen tiedon valossa mikä meillä on." 

 http://www.hs.fi/kotimaa/VR+muutti+selityksi%C3%A4%C3%A4n+kyyditysjupakasta/
a1305557448624 
  
III TUTKITTAVAT  
 1. Ainakin ***, p. 030710 
  
 2. Todennäköisesti muitakin henkilöitä VR-Yhtymä Oy:n hierarkiassa 
 
IV EPÄILLYT RIKOKSET  
 *** 
 Ainakin 
 1) Henkilörekisteririkos (RL 38 luku 9 §). 
 2) Kotirauhan rikkominen (RL 24 luku 1 §). 
 3) Salakuuntelu (RL 24 luku 5 §) 
 4) Salakatselu (RL 24 luku 6 §) 
 
 Muut mahdolliset tekijät 
 Ainakin *** 
 1) Henkilörekisteririkos (RL 38 luku 9 §). 
 2) Kotirauhan rikkominen (RL 24 luku 1 §). 
 3) Salakuuntelu (RL 24 luku 5 §) 
 4) Salakatselu (RL 24 luku 6 §) 
  
V TEKOAJAT JA -PAIKAT   
 Ainakin vuodesta 2007 alkaen ja jatkuen edelleen Helsingissä ja sen ympäristössä. 
 
VI TUTKINTAPYYNTÖ  

Pyydän, että toimivaltainen ja ei jäävi poliisiviranomainen käynnistää asiassa 
esitutkinnan ja selvittää aineistoon tutustumalla ja asianosaisia kuulemalla, onko VR-
Yhtymä Oy:llä hallussaan laiton henkilörekisteri ja ovatko yhtiön palveluksessa olevat 
henkilöt syyllistyneet työtehtävissään myös muihin rikoksiin. 
 



 Ainakaan tietosuojalautakunnan sivuilta ei voida päätelllä, että VR olisi saanut 
henkilötietolain 43 §:n mukaisia (poikkeus)lupia henkilörekistereitä koskevissa 
asioissa. 
http://www.om.fi/Etusivu/Ministerio/Neuvottelujalautakunnat/Tietosuojalautakunta/Tiet
osuojalautakunnanpaatoksia 

 
 Myöskään Tietosuojavaltuutetun ratkaisuista ei ole ainakaan suoraan havaittavissa 
VR:ää koskevia ratkaisuja. 
http://www.tietosuoja.fi/1554.htm 
 
Ei myöskään yhtiön sivuilla ole kuvaamista tai vaikka turvallisuusanalyysejä koskevaa 
rekisteriselostetta. 
http://www.vr.fi/fi/index/tietosuoja.html 

 
 Asian luotettavalla ja huolellisella selvittämisellä on suuri yksityinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys. Kysymys on yhteiskunnan sataprosenttisesti omistamasta 
yrityksestä ja sen mahdollisesti ylläpitämästä laittomasta henkilörekisteristä. 
Esimerkiksi raportit hangessa olevista renkaanjäljistä viittaavat myös kotirauhan 
rikkomisen mahdollisuuteen, eikä siitä voida myöskään sulkea pois salakatselun 
mahdollisuutta. Koska VR:n turvallisuuysyksikön tekniikka tiettävästi on maan 
huippuluokkaa, ovat myös salakuuntelu ja laittomien keinojen käytön valmistelu 
mahdollisia. Nämä toimet voivat olla joko yhteydessä laittoman henkilörekisterin 
pitoon tai siitä irrallisia. Vaikka muut teot olisivatkin yleisen syytteen alaisesta 
henkilörekisteririkoksesta irrallisia, mielestäni erittäin tärkeä yleinen etu vaatii asian 
selvittämistä.  

  
VII PERUSTELUT  
 
 7.1 Tapahtumaselostus 

Kuten kohdissa I ja II selostetaan, VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa olevat henkilöt 
ovat saattaneet syyllistyä tekoihin, joita luonnehditaan tässä kohdassa. 

 
 7.2 Asiaan sovellettavat säännökset 
 

 Henkilötietolain 48 §:n mukaan rangaistus henkilörekisteririkoksesta säädetään 
rikoslain 38 luvun 9 §:ssä ja henkilörekisteriin kohdistuvasta tietomurrosta rikoslain 38 
luvun 8 §:ssä. Rangaistus 33 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta 
tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 
40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

 
 Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tämän lain vastaisesti 

1) laiminlyö noudattaa, mitä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten määrittelystä, 
rekisteriselosteen laatimisesta, tietojen käsittelystä, informoimisesta, 
henkilörekisterissä olevan tiedon korjaamisesta, rekisteröidyn kielto-oikeudesta tai 
ilmoituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle säädetään, 
2) antaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa 
väärän tai harhaanjohtavan tiedon, 
3) rikkoo henkilötietojen suojaamisesta ja henkilörekisterin hävittämisestä annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä taikka 
4) rikkoo tietosuojalautakunnan 43 §:n 3 momentin nojalla antamaa lainvoimaista 
määräystä ja siten vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen 
oikeuksiaan, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, henkilörekisteririkkomuksesta sakkoon. 

 
 Rikoslain 38 luvun 9 §:n mukaan joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 

1) käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuutta, 
käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, 
arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä 
tarkoituksia varten koskevia säännöksiä taikka rikkoo henkilötietojen käsittelyä 
koskevia erityissäännöksiä, 
2) antamalla rekisteröidylle väärän tai harhaanjohtavan tiedon estää tai yrittää estää 
rekisteröityä käyttämästä hänelle kuuluvaa tarkastusoikeutta tai 



3) siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin 
valtioihin henkilötietolain 5 luvun vastaisesti 
ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta 
vahinkoa tai olennaista haittaa, on tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

 
 Rikoslain 24 luvun 1 §:n mukaan joka oikeudettomasti 

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan 
paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan, 
2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla 
tavalla taikka 
3) häiritsee toisen kotirauhaa soittamalla puheluita tai lähettämällä matkapuhelimeen 
viestejä, 
on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 
 
Rikoslain 24 luvun 5 §:n mukaan joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee 
tai tallentaa 
1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole 
tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa 
paikassa, taikka 
2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu 
hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla 
ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, 
on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
 
Rikoslain 24 luvun 6 §:n mukaan joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai 
kuvaa 
1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai 
muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka 
2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla 
piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, 
on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
 
Myös salakatselun ja salakuuntelun valmistelu on rikoslain 24 luvun 7 §:mukaan 
rangaistavaa.  
 
Saman luvun 11 §:n mukaan kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-
asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut 
ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta 
olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen. 

 
Saman luvun 12 §:n 1 momentin mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan 
rikkomisesta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, julkisrauhan rikkomisesta, 
salakuuntelusta, salakatselusta eikä salakuuntelun ja salakatselun valmistelusta, ellei 
asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen 
etu vaadi syytteen nostamista. 

 
 Ei voida myöskään pois sulkea sitä, etteikö joku VR:n palveluksessa oleva olisi 
syyllistynyt rikoslain 17 luvun 9 §:n mukaiseen omankädenoikeuteen. 

 
VIII OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA TOIMIMISESTA JA RANGAISTUSVASTUUSTA  

Rikoslain 3 luvun 8 §:n mukaan yhteisön, säätiön tai muun oikeushenkilön 
lakimääräisen toimielimen tai johdon jäsen sekä oikeushenkilössä tosiasiallista 
päätösvaltaa käyttävä taikka sen puolesta työ- tai virkasuhteessa tai toimeksiannon 
perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan tuomita oikeushenkilön toiminnassa 
tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän täytä rikoksen 
tunnusmerkistössä tekijälle asetettuja erityisehtoja, jos oikeushenkilö nuo ehdot 
täyttää (tätä ei sovelleta, jos muualla laissa lukee toisin).  

 



Edelleen rikoslain 9 luvun 2 §:n mukaan oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, jos 
sen lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä 
tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen 
tekemisen taikka jos sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja 
varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Toisen momentin mukaan yhteisösakkoon 
tuomitaan, vaikkei rikoksentekijää saada selville tai muusta syystä tuomita 
rangaistukseen. Yhteisösakkoon ei kuitenkaan tuomita sellaisen 
asianomistajarikoksen johdosta, jota asianomistaja ei ilmoita syytteeseen pantavaksi, 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

 
Lisäksi rikoslain 9 luvun 3 §:n mukaan rikos katsotaan oikeushenkilön toiminnassa 
tehdyksi, jos sen tekijä on toiminut oikeushenkilön puolesta tai hyväksi ja hän kuuluu 
oikeushenkilön johtoon tai on virka- tai työsuhteessa oikeushenkilöön taikka on 
toiminut oikeushenkilön edustajalta saamansa toimeksiannon perusteella. 

 
 Kuten Helsingin Sanomien tämänpäiväisestä uutisesta voidaan todeta (siteerattu 
Lehtipuun toteamus), VR:ssä ei ehkä tiedetä, mitä yhtiön palveluksessa olevat 
tekevät yhtiön nimissä. Toisaalta ei ole poissuljettu sekään, että tieto ja hiljainen 
hyväksyminen turvallisuusyksikön toimista yltää korkealle VR:n hierarkiassa.  

 
PAIKKA JA AIKA   
 Helsingissä maaliskuun 9. päivänä 2012 
 
 *** 
 
LIITTEET *** 


