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LAINSÄÄDÄNTÖ
10. Hankintalaki muuttuu
Todennäköisesti vielä tänä vuonna voimaan astuva uusi hankintalaki tulee vaikuttamaan monin tavoin myös turvallisuustoimijoihin.
Kerromme, mikä tulee muuttumaan.
14. Turvallisuuspalveluita kevennetyn säännöstelyn
piiriin
Osa turvallisuuspalveluista kuuluu uudistuvassa hankintalaissa
liitteen E mukaisiin palveluihin. Niitä koskevat kevennetyt kilpailuttamissäännöt.

TIETOTURVA
15. Osaako Suomi kyberturvallisuuden?
Kuinka Suomi on varautunut kyberturvallisuuden ylläpitoon, mitä
jatkossa pitäisi tehdä ja mistä maasta ottaa oppia.

FINNISH SECURITY AWARDS
18. Lähetä ehdotuksesi jo tänään!
Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintojen ehdokasasettelu
on käynnissä. Ketkä esimerkillistä turvallisuustyötä tekevät ansaitsevat palkinnot? Vaikuta ja ehdota!
20. Tietoturvallisuuden kaksi maailmaa
Pienet ja keskisuuret yritykset investoivat tieto- ja kyberturvallisuuteen aivan liian vähän. Pk-yritykset voisi kuitenkin saada investointihalukkaiksi, jos osaa perustella asian hyvin.
22. Kankaan kaupunginosaan kyberturvallisuuden
mallikylä
Jyväskylässä rakenteilla olevaan Kankaan kaupunginosaan on
luotu ensimmäisenä Suomessa kyberturvallisuusstrategia ja sille
toimeenpanosuunnitelma.
22. Kiinteistöautomaatioon tietoturvaa yksinkertaisin
keinoin
Automaatiolaitteiden ja niiden välisen kaapeloinnin päälle rakennetaan uutena kerroksena ip-verkko. Se tekee turvallisuusjärjestelmistä haavoittuvamman.

PLUS TEEMASIVUT

HIGH TECH - TURVALLISUUSTEKNOLOGIA,
SIVUT 26-45

26. Teknologian tulevaisuus
Suomen johtaviin tulevaisuustutkijoihin kuuluvan Risto Linturin
ajatuksia on kiinnostava kuunnella. Hänellä on vahvoja näkemyksiä siitä, mitä jo lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
29. Robotiikka osaksi turvallisuuspalveluita
Robotiikka ja automaatiotekniikka saattavat muuttaa turvallisuuspalveluita jo lähitulevaisuudessa. Millaisia muutokset voisivat olla?
31. IoT-teknologia mullistaa lukituksen
IoT-älylukkojen ideologia lähtee siitä, että lukko tuntee käyttäjänsä. Onko se mahdollista?
34. Mikä paloilmaisin mihinkin käyttöön?
Videovalvonta-, paloturva- ja kulunseurantajärjestelmät voidaan
sulauttaa täysin integroiduiksi kiinteistöhallintajärjestelmäksi.
Ilmaisinpuolella kehitys painottuu tarkkoihin monikriteeri-ilmaisimiin.
39. Yksi käyttöliittymä hallitsee monta eri turvallisuusjärjestelmää
Integroitavia järjestelmiä ovat muun muassa kulunvalvonta-,
hälytys-, paloilmaisin-, kassa-, äänitunnistus-, tutka-, CBRN-,
pysäköinti-, logistiikan ohjaus- ja punnitusjärjestelmät. Suuntaus
on, että yksi käyttöliittymä hallitsee kaikkia järjestelmiä.
44. Hälytysten siirto hallintaan
ST-kortistoa ollaan päivittämässä hälytystensiirron osalta.
Keromme nykykäytännön pullonkaulat ja mitä asioille pitäisi
tehdä.
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SISÄLTÖ
AJASSA
53. Opiskelijat uusiksi omistajiksi!
Laurea-ammattikorkeakoulussa yliopettajana toimivan Antti
Sekin neuvot ovat tarpeen myös lukuisille turvallisuusalan yritykselle, joissa sukupolvenvaihdos on pian edessä.

KANSAINVÄLINEN TURVALLISUUS
56. Viron turvallisuusala teknistyy vauhdilla
Tutustuimme Viron ainoaan viralliseen turvallisuusyhdistykseen
Eesti Turvaettevõtete Liitiin ja Viron suurimman
turvallisuuspalveluiden tuottajan G4S:n toimintaan.

29. Tämä japanilainen robotti pyyhkii pölyt.

PALVELUT
46. Palvelulla on arvo
Millaisista asioista turvallisuuspalvelujen arvo muodostuu, miten
arvoa voi mitata ja mitkä asiat ovat tärkeitä asiakassuhteiden ylläpidossa. Kysyimme asiasta kolmelta toimijalta.

58. Talousrikosten torjunta vaatii yhteistyötä
Tallinnassa järjestettiin maaliskuussa konferenssi Julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyö talousrikostorjunnassa. Ennalta ehkäisy vaatii
monipuolista yhteistyötä.
59. Digitalisaatio lisää haastetta
Tallinnassa järjestettiin maaliskuussa konferenssi Julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyö talousrikostorjunnassa. Ennalta
ehkäisy vaatii monipuolista yhteistyötä.

HISTORIA

49. Pako Jemenistä
Trilleriksi muodostuneiden tilanteiden jälkeen suomalaisen turvallisuuspäällikön onnistui lopulta paeta terroristeja ja päästä pois
Jemenistä. Mistä on kyse ja mitä oikein tapahtui?

65. Mestarit työssä
Koiria on hyödynnetty turvallisuusalalla jo vuosikymmeniä.
Nykyään koirat tekevät turvallisuustyötä monipuolisesti ja laajalla
kentällä ympäri maailman.

TUTKIJOIDEN MAAILMA

KOLUMNI

51. Porttikielto vai ei?
Jalkapallo-otteluihin liittyvä väkivalta on puhuttanut maailmalla
pitkään. Voisiko porttikieltojärjestelmä olla ratkaisu väkivaltaongelmaan?

66. Etiikan iso rooli
Teknologia tulee vaikuttamaan koko ihmislajin tulevaisuuteen.
Etiikan on oltava kaiken pohjana, kirjoittaa Jarno Limnéll.

42.

44. Kari Niskanen

30. Hannu Kankkunen
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