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11. Koulujen turvallisuus paremmaksi
Uudet suositukset.

24. Robotit mullistavat kriisialueet
Millä tavalla miehittämättömien alusten vallankumous on
muuttamassa käsitystämme sodasta ja toiminnasta avustustyössä?

12. Näin luodaan turvallinen kauppakeskus
Espon Sellon toimitusjohtaja Matti Karlsson kertoo, miten
65 000 asiakasta päivässä vastaanottava kauppakeskus toteuttaa
turvallisuutensa.
14. Kauppakeskuspoliisi?
Olisiko perusteltua, että isoissa kauppakeskuksissa olisi oma
kauppakeskuspoliisi.
16. Parkkihallit, maanalaiset tilat, lapsiparkit, siisteys,
koulutus...
Yrityssuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Kelo kertoo,
miten kauppakeskusten tulisi varautua onnettomuus-, uhka- ja
vaaratilanteisiin.
18. Hallitse asiakasriskit
Vianor-ketjun hämmästyttävän nopea laajentuminen ympäri
Euroopan ja Pohjois-Amerikan on tarkasti harkitun
Safe Journey – Turvallista matkaa -ajattelun tulos.
22. Portaali riskien hallintaan
Takavuosina pienten ja keskisuurten yritysten avuksi tuotettiin
riskienhallintatietoa tuottava PK-RH-työväline. Nyt siitä on
tulossa koko kansan riskienhallintaportaali.

TEKNIIKKA
26. Haasteet ja uusi tekniikka
Tulevaisuudessa vain biometriikan avulla voi tehdä luotettavan
tunnistamisen. Näin väittää tietokonetieteen tutkija, kouluttaja ja
standardoinnin asiantuntija, professori Christoph Busch.
29. Käytätkö aitoa vai väärennettyä komponenttia
Mistä elektroniikkakomponenttien väärennöksissä on kyse?
Väärennysbisnes kukoistaa varsinkin netissä.
32. Avainten hallinta kuntoon
Mitä oikeasti tapahtuu, jos työntekijä kadottaa työpaikan avaimen,
eikä katoamista havaita heti – tai edes lähipäivinä? Missä avain on
juuri nyt? Kenen vastuulla avain on?
36. Uudet valvontakamerat puntarissa
Mitä pitäisi ajatella vuoden 2014 kansainvälisillä messuilla
julkaistuista uusista valvontakameroista. Pohdimme mitä hyötyä
innovaatioista on ja kenelle.
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SISÄLTÖ
PALONTORJUNTA
42. Hoitolaitosten paloturvallisuus
Joissakin päin Suomen tilanne hoitolaitosten paloturvallisuudessa
on jopa karmea.

TIETOTURVA
46. Hajotan ja hallitsen
Teollisuuden tietoturvallisuus toteutetaan usein lokeroimalla
toiminnalliset kokonaisuudet omiksi järjestelmikseen. Saman
idean voi toteuttaa kotikoneilla.
47. Suomen NSA huolehtii tietoturvavelvoitteista
Suomessakin toimii NSA, mutta se tarkoittaa aivan eri asiaa kuin
Yhdysvaltojen NSA. Mikä on Suomen NSA?

42.

TUTKIMUKSET
48. Kehen kansa luottaa
Jos Suomea uhkaisi sotilaallinen kriisi, moniko pakenisi Ruotsiin?
Kuka jäisi kotikonnuilleen? Kuka on luotettava viranomainen?
Miten maamme puolustuskykyä kannattaisi kehittää?

HISTORIA
54. Salapoliisit – varjostamisen mestarit
Suomessa on ollut salapoliiseja eli yksityisetsiviä jo yli seitsemänkymmenen vuoden ajan. Nyt he tekevät rajat ylittävää kansainvälistä yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa.
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