SISÄLTÖ

10.

26.

Turvallisuus

4/2015

& Riskienhallinta

RISKIENHALLINTA

LAINSÄÄDÄNTÖ

10. Vesihuolto – varautumisen suuri haaste
Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kuuluu vesihuolto. Jos se
pettää, moni voi menettää henkensä. Vesihuolto on monimutkainen ja lukuisia riskejä sisältävä kokonaisuus, joka ulottaa lonkeronsa lähes kaikkialle yhteiskuntaan.

26. Turvallisuusselvitykset yhdessä laissa
Kenet yritys uskaltaa palkata? Jos työntekijä sittenkin kähveltää
yrityssalaisuudet ja paljastaa asiakastiedot? Luotettavuuskysymyksiä on lukuisia, ja niistä selviämistä tukee vuoden 2015 alussa
voimaan astunut uusi laki turvallisuusselvityksistä.

14. Turvallisuusjohtamisen kehitysideat
Miten ammattikorkeakouluissa voidaan jatkossa tunnistaa uusia
riskejä ja kehittää turvallisuustyötä johtamisen ja riskienhallinnan
keinoin? Asiaa pohdittiin ensimmäistä kertaa AMK-päivillä.
18. Miten jatkuvuussuunnitelma laaditaan?
Hyvän jatkuvuussuunnitelman avulla yritys voi kohottaa kriisivalmiuttaan ja toiminta voi jatkua äkillisenkin kriisin toteutuessa.
Suunnitelma kannattaa laatia askel askeleelta. Annamme hyvät
neuvot.

TIETOTURVA
20. Tietoturvavakuutus korvaa verkkorikoksia
Verkkorikoksen varalle kannattaa harkita tietoturvavakuutusta.
Mitä se sisältää, millaiset vahingot vakuutus korvaa ja kenen vakuutus kannattaisi ylipäätään hankkia?
23. Laadi hyvä kyberturvallisuusstrategia
Yhteiskunnan digitalisoituminen lisää verkkoriskejä entisestään.
Siksi yrityksiin tarvitaan hyvä strategia kyberriskien varalle.
Annamme strategian suunnittelemista varten arvokkaat neuvot.

TEKNIIKKA
30. Ovipuhelintekniikka harppoo eteenpäin
Nyt voi esimerkiksi jo kaukosäätimellä aukaista oven suoraan
vaikkapa makuuhuoneen sängystä makaamalla, tai voi kaukosäätimellä otetuista tallenteista tarkistaa, kuka soitti ovikelloa eilen.
Ja paljon muuta.

MESSUT
33. Kokonaisturvallisuus 2015: messuliite
Kerromme kaiken olennaisen Tampereen Kokonaisturvallisuus
2015 -messujen ohjelmasta näytteilleasettajatietoineen.

PALVELUT
40. Graffitien torjunta
Graffitit hävitetään seiniltä nopeasti, mutta graffitimaalareiden
nettisivustoilla maalaukset jatkavat elämäänsä ja kasvattavat
tekijänsä mainetta. Kyse on usein myös kansainvälisestä
rikollisesta liiketoiminnasta.
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SISÄLTÖ
PELASTUS
42. Opasta hyvin
Palotarkastuksissa havaitaan usein puutteita turvaopasteissa.
Havainnolliset ja oikein sijoitetut opasteet parantavat
paloturvallisuuden lisäksi työturvallisuutta.

KRIISINHALLINTA
47. Uudet keinot hallita pakolaiskriisiä
Tänä vuonna jo 140 000 ihmistä on paennut Afrikasta ja
Lähi-idästä Välimeren kautta Eurooppaan. Nyt Euroopan
Unioni torjuu pakolaiskriisiä EUNAVFOR MED -nimisen
merioperaation avulla.

40.
TAPASIMME
50. ”Saisinpa säilymään pienen yrityksen sielun”
Suomalainen Flexim Security on pian osa jättiläismäistä ja
monikansallista Assa Abloy Groupia, jonka liikevaihto on yli
6,5 miljardia euroa. Jukka Laakson unelma on toteutumassa.

NUORET
52. Hollanti opetti ulkomaisia käytäntöjä
Vantaan ammattiopiston Varian turvallisuusalan opiskelija Sonja
Liimatainen vietti maalis-huhtikuussa työssäoppimisjaksostaan
kuusi viikkoa opiskelijavaihdossa Emmeloordissa Hollannissa.
Hän kertoo kokemuksistaan.

TUTKIMUKSET
54. Mitä vain voi sattua
Elämässä voi sattua ihan mitä vain. Siksi kaikkeen on syytä
varautua – mutta ei liioittelevasti. Hallintotieteiden tohtori
Jukka Helttula pohtii sattuman ja turvallisuuden yhteyttä.
56. Väitös koulukiusaamisen luonteesta
Teemu Kauppi on väitöskirjassaan tutkinut, miten oppilaat kiusaavat opettajia ja miten opettajat kiusaamisen kokevat. Tutkimus
on harvinainen, sillä siinä tutkitaan vertaisrajat ylittävää kiusaamista.

HISTORIA

VAKIOT

57. Lännestä se saapui
Kerromme, miten ja milloin riskienhallinta saapui Suomeen.
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erilaista mallia selvitä
KRIISISTÄ sivut, 18-19 ja 23-24.
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