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Kun kriisi konkretisoituu......12
Mitä Turun puukotukset
opettivat kriisiviestinnästä?
Miten Turku onnistui?
Tietoturvallisuuden
asiantuntija Matti Nätynki otti
yhteyttä Turun kaupunkiin ja
teki opinnäytetyönsä Turun
kriisiviestinnän onnistumisista
ja epäonnistumisista.

Matti Nätyngin tutkimus antaa paljon pohdittavaa siitä, mitä
kaikkea käytännön kriisiviestinnässä tulee ottaa huomioon.
Sivut 12–16

Capitis
Control Oy:n
turvallisuus
asiantuntija
Petri
Tomperi
neuvoo
välttämään
paloilmoitin
järjestelmien
suunnitte
lussa
yleisimmät
suden
kuopat.
Sivut 17–21

”On vaikea saada
tekijää kiinni
vakoilusta, ja vielä
vaikeampaa on
saada henkilöä kiinni
teosta, jota ei ole
edes kriminalisoitu”,
korostaa tietoturvaasiantuntija Pasi
Eronen ja viittaa
ainutlaatuiseen
hybridivaikuttamisen
tutkimukseen.
Sivut 52–54
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Kriisiviestinnän viisivaiheinen
prosessi ja jälkihoito ............14
Kriisiviestintäprosessi jakautuu
viiteen eri vaiheeseen, ja niitä
yhdistää jatkuva vaiheittainen
tilannekuvan muodostaminen
ja päivittäminen.

TEKNIIKKA
Paloilmoittimet yhdistyvät
taloautomaatioon.................17
Paloilmoitinkeskusten
integraatio taloautomaatiojärjestelmiin yleistyy, ja
uudessa roolissa on IoT.
Tutustuimme eri tyyppisiin
ratkaisuihin ja kartoitimme
niiden etuja ja mahdollisuuksia
taloautomaatiossa.
Näin paloilmoitinjärjestelmä
kannattaa suunnitella ..........21
Kokenut turvallisuus
asiantuntija Petri Tomperi
Capitis Control Oy:stä
antaa vinkit siihen, miten
paloilmoitinjärjestelmän
suunnittelun, hankinnan ja
toteutuksen pullonkaulat voi
välttää.
Kuusi fiksua
lukitusinnovaatiota ..............22
Lukitus kehittyy koko ajan.
Esittelemmekin kuusi
erilaista lukitukseen liittyvää
innovaatiota. Kaikissa
innovaatioissa avainasia on
älykännykkä.
Automaattinen tilannekuva
tehostaa toimintaa ...............28
Palmia Oy on päättänyt
digitalisoida kaiken kentällä
tapahtuvan liiketoimintansa

tilannekuvien tehostamiseksi.
Selvitimme, mitä tämä
tarkoittaa käytännössä.
Turvallisuuden ja
riskienhallinnan
suurtapahtuma kovassa
nosteessa .............................30
Tampereella pidetään 11.–
13.9. turvallisuustoimijoiden
suurmessut. Esittelemme
monipuolista
ohjelmatarjontaa.

RISKIENHALLINTA
Nopea toiminta pelastaa
paljon ..................................39
Jälkivahingot on osattava
torjua nopeasti ja
ammattitaitoisesti. Kysyimme
neuvoja Suomen JVT- ja
Kuivausliikkeitten liitto ry:n
toiminnanjohtajalta KirsiMarja Kuusistolta.
Modernit opetusmenetelmät
tukevat toisiaan ...................41
Harjoitusalueella oppii
käytännössä
Näin työturvallisuutta
harjoitellaan Pelastusopiston
tuoreella harjoitusalueella
Kuopiossa.
Verkkokoulutuksella
ja tietokonepeleillä
työturvallisuutta,
vastuullisuutta ja
viestintätaitoja .....................42
Esittelemme kolme erilaista
tietoverkoissa tapahtuvaa
opetustapaa. Kullakin saadaan
tehoa vastuullisuuden,
vuorovaikutustaitojen
ja oikeiden työtapojen
hallintaan.

TIETOTURVA
Kyberturvallisuus kuuluu
johdon agendalle .................46
Kyberturvallisuuden täytyy olla
hallituksen ja organisaation
ylimmän johdon agendalla
– ei siis pelkästään it:n
agendalla, painottaa KPMG
Suomi Oy:n tietoturvajohtaja
Mika Laaksonen.

Ulkoministeriön
turvallisuustyö
kasvaa kaiken
aikaa, selvittää
ministeriön
turvallisuusjohtaja
Jussi Aarnio.
Sivut 56–58

IGA-ratkaisut tehostavat
identiteettien hallintaa ........48
Esineiden internet,
pilvipalvelut, hybridiratkaisut
ja lohkoketjut tuovat suuria
muutoksia tietojärjestelmiin ja
liiketoiminnan jatkuvuuteen.
Selvitimme, miten IGAratkaisut auttavat tässä.

TUTKIMUKSET
Suomessa tehdään
identiteettivarkauksia jo
enemmän kuin murtoja .......50
mySafety on julkistanut
uusimman tutkimuksensa
identiteettivarkauksista. Se
osoittaa, että taloudelliset
menetykset jatkavat kasvuaan.
Myös uhrien lukumäärä kasvaa
huolestuttavasti.
Näin hybridivaikutetaan
suomalaiseen elinkeino
elämään ...............................52
Helsingin seudun
kauppakamari on tehnyt
laatuaan ensimmäisen
hybridivaikuttamisen
tutkimuksen Euroopan –
jollei koko maailman tasolla.
Tutkimuksesta käy ilmi, miten
hybridivaikuttajat toimivat
ja ketkä ovat vaikuttajien
tulilinjoilla.

KANSAINVÄLINEN
TURVALLISUUS
Eduskunnan turvallisuusjohtajan Jukka Savolan 40-vuotinen
ura valtion turvallisuustehtävissä lienee maamme pisimpiä, eikä
Savolan huumori ole matkan varrella karissut. Sivut 62–67

Sertifioitu
petostutkija Tytti
Saarinen antaa
erinomaisia
vinkkejä siitä, mitä
organisaatiot voivat
tehdä estääkseen
henkilöstöä tekemästä
väärinkäytöksiä.
Sivut 68–69

Ulkoministeriön iso
turvallisuuskenttä ................56
Henkilöstö-, kyber- ja
hybriditurvallisuutta,
ydinterrorismin torjuntaa,
asevalvontaa, kriisinhallintaa,
matkailijan turvaa ja
kriisipäivystystä. Nämä
ovat esimerkkejä siitä,
mitä ulkoministeriö tekee
turvallisuuden eteen.
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Ylen A-studion teki kokeen,
joka osoitti maamme kriittisten
yritysten kulunvalvonnan
haavoittuvuuden. Oikeuden
maailma -palstamme pitäjät,
varatuomari Vesa Ellonen
ja oikeustieteitten tohtori
Jyri Paasonen ottavat kantaa
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parantaa.
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turvallisuusjohtaja Jukka
Savola. Hänen pitkälle,
jo 40 vuotta kestäneelle
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Saarinen kertoo, miten
työntekijöiden väärinkäytökset
tulevat ilmi ja mitä asialle
pitäisi kiireesti tehdä.

HISTORIA
Uskomaton petturi ..............74
Markku Vuorela kertoo
hämmästyttävän tarinan
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