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OS/G VIESTINTÄ ON CHECK POINTIN VIESTINTÄTOIMISTO SUOMESSA  

 
Check Point on kansainvälinen yritysten tietoturvan asiantuntija.  

 
 
HELSINKI – 5.11.2012 – Check Point® Software Technologies Ltd. on valinnut Suomen 

viestintätoimistokseen OS/G Viestinnän, joka kuuluu markkinointiviestintäkonserni OS/G:hen. 

Yksityisesti omistettu, vuonna 1993 perustettu OS/G Viestintä kuuluu Suomen nopeimmin kasvaviin 

viestintätoimistoihin. Se toimii Helsingissä ja Turussa, ja sen palveluksessa on 10 viestinnän asiantuntijaa. 

Yksi OS/G Viestinnän erikoistumisalueista on tekniikkaan liittyvä viestintä. 

 

– Tietoturva on jatkuvasti yksi yritysten tärkeimmistä kehitysalueista, koska uusia uhkia nousee esiin 

koko ajan. Päätimme Check Pointissa yhdistää voimamme OS/G Viestinnän kanssa tuodaksemme esiin 

ajankohtaisia tietoturva-asioita ja antaaksemme siten panoksemme tietoturvan hyväksi. Yhtiömme missio 

on tehdä internetin käytöstä turvallista ja pitää huolta, että yritysten kannalta kriittinen tieto on 

henkilöstön käytettävissä turvallisesti, luotettavasti ja vapaasti kaikkialla, maajohtaja Jukka Saarenmaa 

kertoo. 

 

Check Point tarjoaa yritykselle tietoturvastrategian toteuttamiseen tarvittavat laitteet, alustat, ohjelmistot 

ja palvelut. Check Point Software Technologies Ltd. on Nasdaq-listattu yhtiö, jonka liikevaihto vuonna 

2011 oli 1,25 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Sen palveluksessa on kaikkiaan 2 200 henkeä. Check Point 

on sitoutunut vahvasti tietoturvaliiketoimintaan Suomessa ja Baltian maissa. Se on toiminut Suomessa 

vuodesta 2001 ja työllistää täällä 13 tietoturvan ammattilaista. 

 

Lisätietoja: 

Check Point Software Technologies Finland Oy, maajohtaja Jukka Saarenmaa, p. 040 744 9531, 
jukka.saarenmaa@checkpoint.com 
OS/G Viestintä, toimitusjohtaja Toni Perez, p. 0400 630 063, toni.perez@osg.fi 
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About Check Point Software Technologies Ltd.  
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), the worldwide leader in securing the 
Internet, provides customers with uncompromised protection against all types of threats, reduces security 
complexity and lowers total cost of ownership. Check Point first pioneered the industry with FireWall-1 
and its patented stateful inspection technology. Today, Check Point continues to develop new innovations 
based on the Software Blade Architecture, providing customers with flexible and simple solutions that can 
be fully customized to meet the exact security needs of any organization. Check Point is the only vendor 
to go beyond technology and define security as a business process. Check Point 3D Security uniquely 
combines policy, people and enforcement for greater protection of information assets and helps 
organizations implement a blueprint for security that aligns with business needs. Customers include tens 
of thousands of organizations of all sizes, including all Fortune and Global 100 companies. Check Point's 
award-winning ZoneAlarm solutions protect millions of consumers from hackers, spyware and identity 
theft.   
 
 


