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Amerikkalainen Vickie Miller
antaa Chris Foglen kanssa
arvokkaita neuvoja alihankkijariskien hallintaan. Sivut
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SISÄLTÖ

Harri Wahlroosia kannattaa kuunnella, jos aikoo hankkia turvallisuuspalveluita ja -teknologiaa
järkevästi. Sivut 20–22
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PLUS TEEMASIVUT
TIETOTURVA & TURVALLISUUSPALVELUT

FINNISH SECURITY AWARDS

10. Näin hallitset alihankkijariskit tietoturvallisesti
Amerikkalaiset kyberturvallisuuden huippuasiantuntijat Vickie
Miller ja Chris Fogle kertovat, miten verkottuneessa maailmassa voi hallita alihankkijariskit.

29. Finnish Security Awards 2016 -voittajat
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakoi 28 kumppaninsa kanssa
lokakuussa yksitoista Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintoa.

15. Rikostutkinta bittimaailmassa
Suomessa on vain yksi it-alan yritys, Opsec Oy, joka on saanut
viranomaisilta luvan toteuttaa rikosten paljastamiseen johtavaa
rikostutkintaa tietoverkoissa. Bittisalapoliisin toiminta on tarkkaa
työtä.
16. Oulu sykkii turvallisuusinnovaatioita
Oulusta on muutamassa vuodessa syntynyt jo parikymmentä
maailmanluokan innovatiivista, rohkeaa ja ketterää turvallisuus- ja
tietoturvayritystä. Kaupungin strategia tukee yritystoimintaa.
20. Järkevämpi hankintaprosessi
Turvallisuuspalveluiden ja -teknologioiden järkevässä hankinnassa
on kolme nyrkkisääntöä, jotka pitää hallita. Seclion Oy:n toimitusjohtaja Harri Wahlroos antaa arvokkaat vinkit hankintaprosessiin.

PALKITTUJA
42. Turvallisuuspalkintoja kotimaasta ja kansainvälisesti
Suomalaiset ovat saaneet arvostusta myös muualla kotimaassa ja
kansainvälisesti. Esittelemme viisi turvallisuuspalkittua.

RISKIENHALLINTA
43. Näin lasket turvallisuusinvestointien kustannukset ja
hyödyt
VTT on kehittänyt menetelmän, jolla yritykset ja kaupungit voivat
laskea turvallisuusinvestointien hyödyt ja kustannukset. Esittelemme menetelmän.

24. ”Uudet liiketoimintamallit luovat kasvua”
Avarn Securityn toimitusjohtaja Juha Murtopuro on asettanut
yhtiölleen kovan tavoitteen: kasvaa viidessä vuodessa Suomen suurimmaksi turvapalveluiden tuottajaksi. Toimitusjohtajalla on visiot
tavoitteen saavuttamiseksi.

LAINSÄÄDÄNTÖ
26. Uusi laki asettaa ehtoja toiminnalle
Uudistettu laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astuu voimaan
1.1.2017. Turvallisuustoimijoiden kohdalla moni asia muuttuu.

Oulu tuottaa maailmalle turvallisuus- ja
tietoturvallisuusalan huikeita osaajayrityksiä. Sivut 17–18
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SISÄLTÖ

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista vaikuttaa turvallisuustoimijoihin monella tapaa. Sivut 26–27

Jussi Lehtonen on kehittänyt tehokkaan
sähköpalojen arviointimenetelmän.
Sivut 46–48

PALONTORJUNTA & PELASTUS

Susanna Kunttu ja Minna Räikkönen
opastavat, miten voi laskea turvallisuusinvestointien hyödyt ja kustannukset.
Sivut 43–45

KOLUMNI

46. Sähköpaloriskien tehokas arviointi
Sähköpaloriskien arviointimenetelmä perustuu 24 000 sähkönjakelukeskuksen komponenttien lämpökameramittausten ja kokemusperäisten lämpövaikutusten tilastoaineistoon.
50. Käyttäytymismallien tärkeä rooli kodin paloturvallisuudessa
Ihmisten luontaisten käyttäytymismallien huomioiminen lisää kotien
paloturvallisuutta. Esittelemme viisi suositusta ja kaksi hyvää innovaatioita, joilla paloturvallisuus nousee ison harppauksen eteenpäin.

66. Pilkahduksia tulevaisuuteen
Jarno Limnéll näkee positiivisena valtiovarainministeriön tuoreen
raportin Pilkahduksia tulevaisuuteen, jossa pohditaan rohkeasti tulevaisuutta ja teknologian kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia.
Pääkirjoitus........................5
Toimiala.............................6
Turvamarkkinat..................14
Järjestöt..............................60

TUTKIJOIDEN MAAILMA
54. Koneoppiminen tulee rikosennusteisiin
Äskettäin julkaistu yhdysvaltalais-brittiläinen tutkimus paljastaa, että
algoritmit tekevät jo tarkempia ennusteita tulevista rikoksista kuin
perinteiset ihmisvoimin tehdyt analyysit.

IHMISET JA TAPAHTUMAT
56. FinnBuildissa riitti tungosta
Helsingin Messukeskuksessa pidetyt kansainväliset rakennus- ja
talotekniikka-alan FinnBuild-messut olivat vilkkaat. Kiersimme 16
turvallisuustoimijan osastolla kysymässä, mitä uutta ne esittelivät.
58. Skydd-messujen seminaaritarjonta uudistui
Tukholman Skydd-messut uudistivat seminaaritarjontaansa: ensi
kerran tietoa tarjottiin turvallisuusalan ulkopuolelta alan sisälle,
eikä perinteiseen tapaan vain alan sisältä ulos. Tutustuimme myös
kahdeksan suomalaisten näytteilleasettajien osastoihin.

HISTORIA
64. Henkivartiointi ennen ja nyt
Henkivartiointi alkoi Suomessa 1940-luvulla, kun Liikkuva Poliisi
määrättiin suojelemaan presidentti Carl Gustaf Mannerheimia.
Nyt henkivartiointia suorittaa myös yksityinen turvallisuusala.
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Skydd-messut, sivut 58-59

Algoritmit tarjoavat jo
tarkkoja rikospaikkaennusteita.
Sivut 54–55

