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FSA-FINALISTIT
12. Finnish Security Awards -finalistit valittu
Suomen kaikkien aikojen ensimmäisten Finnish Security Awards
-turvallisuuspalkintojen finalistit on valittu. Lue, keitä he ovat.
Yksi kunkin palkintokategorian finalisteista julistetaan palkinnon
voittajaksi FinnSec-messujen Finnish Security Awards -gaalassa
marraskuussa.

TURVALLISUUDEN TULEVAISUUS
16. Se iso trendi: muutos, nopeus, arvaamattomuus
Kyberturvallisuusprofessori ja kyberturvallisuusjohtaja Jarno
Limnéll piti Kokonaisturvallisuus-messuilla poikkeuksellisen kiinnostavan esitelmän turvallisuuden tulevaisuudesta. Mitä yllätyksellistä
tapahtuu seuraavaksi, jota emme vielä tällä hetkellä näe? Katastrofit tapahtuvat useimmiten yllättäen.

TIETOTURVA
21. Kaksi erilaista keinoa piilottaa tietoliikenne
saalistajilta
Suomalainen F-Secure ja yhdysvaltalainen Unisys on tuoneet
markkinoille ratkaisut, joiden toimintatavat eroavat toisistaan,
mutta tarkoitus on sama: piilottaa oma tietokone ja sen tietoliikenne hakkereilta ja eri tahojen – kuten mainostajien, tiedustelupalveluiden ja verkkorikollisten –ylläpitämiltä urkintaroboteilta.

LAINSÄÄDÄNTÖ
25. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista – kolme
näkemystä
Laki astuu voimaan vuoden 2017 alussa. Turvaurakoitsijat ovat
lakiin tyytyväisiä. Turvallisuussuunnittelijat ovat kummissaan.
Mitä mieltä on vartiointiala? Granlund Oy:n Janne Helenius, Turva-alan yrittäjien ex-toiminnanjohtaja Timo Rasimus ja Suomen
Vartioliikkeitten Liiton Jarmo Mikkonen kertovat näkemyksensä.

RISKIENHALLINTA
28. Ennakkoluulot pois – matkaan!
Madventures-matkailuohjelmasarja on myyty lähes kaikkiin maailman noin 200 valtioon. Madventuresin Riku ja Tunna tekevät
matkustusturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä ulkoministeriön
kanssa. Tässä artikkelissa he kertovat matkustusturvallisuudesta
tavalla, joka taatusti jää mieleen
34. Turvakorttikoulutus opastaa perustaidoissa
Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuustaitoihin on panostettu
jo vuosien ajan. Suomen Palopäällystöliiton Veera Heinonen
kirjoittaa, miten työnantaja voi varmistaa, että kiireessä apuun
hälytetty keikka- ja vuokratyöntekijä hallitsee vähintäänkin turvallisuuden perusteet.
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FINNSEC ENNAKKOKATSAUS

TAPASIMME

36. FinnSec-tarjonta ennakkoesittelyssä
Kysyimme kaikilta FinnSec-näytteilleasettajilta syys- ja
lokakuussa, mitä uutta ne aikovat esitellä messuilla. Esillä on
huikeita uutuuksia sekä myös perinteisempää tuotekehitystä.
Ennakkoesittelyssä 63 eri ratkaisua.

NUORET

FINNSEC-MESSUT
43. FinnSec-liite
FinnSec-messuliite: näyttelykartta, näytteilleasettajat, tuoteryhmät,
ohjelma.

PALVELUT
65. Turvatarkastajien rooli korostuu matkustajille
Kansainvälisyys näkyy Helsinki-Vantaa-lentoasemalla, jonka kautta kulkee vuodessa lähes 15 miljoonaa matkustajaa. Mitä vähemmän lentokentällä on perinteistä kenttähenkilöstöä, sen enemmän
korostuu turvatarkastajan rooli. G4S:n Jussi Virtanen ja Jarno
Lemmetyinen kertovat, mitä turvatarkastajilta jo vaaditaan.

PALONTORJUNTA
66. Palokatkot kuntoon
Palokatkot estävät liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta palo-osastoivasta rakenteesta toiseen.
Palotarkastajat huomaavat usein puutteita palokatkoissa ja antavat
korjausmääräyksiä. Miten puutteet pääsevät syntymään?

TEKNIIKKA
68. Uuden ajan kulunhallintajärjestelmät
Kulunhallinnan rintamalla tapahtuu vauhdilla. Vetomoottorina
toimivat tehokkaat älypuhelimet ja tabletit, joiden avulla järjestelmien kulkuoikeuksia voi hallita mistä vain. Uusien tulokkaiden
ohella myös perinteisiä kulunvalvontajärjestelmiä sovitetaan toimimaan mobiileilla päätelaitteilla. Tustuimme puolenkymmeneen
uuteen ratkaisuun.

TUTKIMUKSET
74. Lähdössä turvallisuuden ja kriminologian maailmaan
Tohtori Jyri Paasonen ja dosentti Mikko Aaltonen aloittavat
turvallisuustutkimuspalstan. Avausartikkelissaan he käsittelevät
kahta tutkimusta, joissa on tarkasteltu Security Journal -lehden
julkaisuprofiilia eli sitä, minkä maan tutkijat julkaisevat lehdessä
eniten? Millaisia tutkimusmenetelmiä, aineistoja ja avainsanoja
tutkijat käyttävät?
77. Mikä vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen –
lähivuosien uhkakuvat
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksessa tarkasteltiin,
millaisten asioiden kansa kokee vaikuttavan turvallisuuden tunteeseensa seuraavan kolmen vuoden aikana ja miten turvallisena ja
oikeudenmukaisena kansalaiset kokevat suomalaisen yhteiskunnan.
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80. Tämä on hyvä ala
Hedengren Securityn toimitusjohtajan paikalta juuri eläkkeelle
siirtynyt Kauko Pirskanen on nähnyt uransa aikana turvallisuuskentän muutoksen ja tekniikan huiman kehityksen. Artikkelissa
hän kertoo, mitä ajattelee menneistä vuosikymmenistä.
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82. Turvallisuutta ja energiaa
Kurikan Sedussa turvallisuusalaa opiskelevien nuorten naisten perustama Dinemo NY valittiin Nuori yrittäjyys – Uskalla yrittää -kisassa
Suomen parhaaksi toisen asteen opiskelijoiden yritykseksi. ”Ei
me poikia tarvita”, nauravat 17-vuotiaat nuoret yrittäjät Noora
Latvanen ja Meri Lehtonen sekä 19-vuotias Dita Nyman.
85. Hong Kongin pyörteissä
Laurean turvallisuusalan opiskelija Guoxi Yu vietti neljä kuukautta opiskelijavaihdossa Hong Kongin Hang Seng Management
Collegessa opiskellen liiketaloutta. Tässä artikkelissa Guoxi kertoo
kokemuksistaan, joissa yllätys seurasi toistaan.

IHMISET & TAPAHTUMAT
87. Kokonaisturvallisuus veti väkeä
Tampereella syyskuussa järjestetyssä Kokonaisturvallisuus-suurtapahtumassa vieraili noin 20 000 kävijää. Tungos oli välillä melkoinen. Mukaansatempaava ohjelma ja esimerkiksi puolustusvoimien
kaikki kahdeksan taistelunäytöstä esitettiin täysille katsomoille.
Kuvareportaasi messuista.

KOLUMNI
98. Tehdään digitaalisesta turvallisuudesta
kilpailuetu ja brändi
Digitaalisen turvallisuuden tunnetuimpiin puolestapuhujiin kuuluva professori Jarno Limnéll aloittaa kolumnisarjan, jossa hän
tällä kertaa pohtii digitaalisen turvallisuuden tuomia kilpailumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

HISTORIA
92. Tiirikoinnin historia
Markku Vuorela kertoo mukaansatempaavasti suomalaisen
tiirikoinnin historiasta, rikollisista ja miten legendaarinen tiirikka
eli Vempain löysi tiensä rikollisten ja poliisin maailmaan.
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