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Maailman edistyksellisimmästä satelliittinavigaatiojärjestelmästä Galileosta kirjoittaa
Liikenne- ja viestintäviraston erityisasiantuntija Tero Vihavainen. Sivut 66–69
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Yllätyksiä! FinnSec-messuilta löydät iLoq Oy:n osastolta Formula 1 -supertähden, ”jäämies” Kimi Räikkösen. Abloy Oy:n osastolla voit testata ajotaitojasi
ajosimulaattorissa ja haastaa toisen supertähden, Valtteri Bottaksen, pohjaajan! Sivut 14–24 ja 46.
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kuun 2–3. päivä pidettävien kansain
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nisaatioille kyselyn, mitä uutta ne
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ennakkoon 45 ratkaisua.
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pidettävää teksti-, numero- ja ku
vatietoa. Tietoturva on ykkösasia.
Tutustuimme Vantaan Tikkurilan Yk
kösapteekille räätälöityyn huippu
turvalliseen valvontajärjestelmään.

Kameravalvonnan tietoturva
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taukseen.
Kameravalvontajärjes
telmät sisältävät lukuisia eri osa
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Havainnollistamme, mitä kannattaa
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vähennä esimerkiksi vain varkauk
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sa on iso ero. Selvitimme kokeneelta
asiantuntijalta, miten radiotekniikoi
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taan.

Vartiointiyritykset tunnetaan var
tioinnista ja järjestyksenvalvonnas
ta. Yhtiöiden palveluportfoliot sisäl
tävät kuitenkin valtavasti muutakin.
Yhtiöt kulkevat turvallisuuspalvelui
den kehityksen kärjessä.
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LähiTapiola ryhtyi sanoista tekoi
hin ja koulutti uusin menetelmin
puhelinpalveluhenkilöstöään koh
taamaan asiatonta käyttäytymistä,
kuten haukkumista ja väkivallalla
uhkailua. Tuoreen koulutuksen tu
lokset ovat erittäin rohkaisevia.

Huippukorkeiden talojen
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Syksy 2019 ja vuosi 2020 tulevat
olemaan erittäin hedelmällistä aikaa
vaikuttamistyölle. Silloin ruvetaan
työstämään yksityistä turvallisuusalaa
koskevaa uutta EU:n laajuista standardiluonnosta, kertovat oikeusoppineet Jyri Paasonen ja Vesa Ellonen.
Sivut 74–75

Securitas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo
Mikkonen on paljon vartija. Hän
luotsaa 3500:n työntekijän Securitasta
turvallisuuspalveluiden kehityksen kärjessä. ”Olemme panostaneet valtavasti
ennakoiviin palveluihin”, hän mainitsee.
Sivut 48–53

LAINSÄÄDÄNTÖ
Oikeuden maailma -palsta:
Tulossa oleva päästandardi
on hyvä asia.....................................74
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IHMISET & TAPAHTUMAT

Entinen huumepoliisi, peitetoimin
tamies, väkivaltarikostutkija, suo
jelupoliisin virkamies, ja nykyinen
LähiTapiola -ryhmän turvallisuus
päällikkö Sami Sallinen antaa vink
kejä hallita kehonkieli. Hän on kir
joittanut Kehokoodi-kirjan.
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huomenna -seminaari.................. 76
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Suomalaisen yhteiskunnan toimi
vuus on tulevaisuudessa entistä
enemmän riippuvainen varman ja
luotettavan aika- ja paikannustie
don käytettävyydestä. Kerromme,
miten toimii maailman edistyksel
lisin satelliittinavigointijärjestelmä
Galileo. Vertaamme Galileota myös
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päälliköllä Sami Sallisella on vakuut
tava kokemus erilaisten ihmisten
kanssa toimimisesta huumepoliisissa,
Supossa ja yritysmaailmassa. Sallinen
antaa vinkkejä kehonkielen hallintaan. Sivut 63–65

Korkeat talot vaativat hisseiltä erityi
siä turvaratkaisuja. Kone Oyj:n his
seillä ja -liukuportailla kulkee miljar
di ihmistä päivässä. Laskennallisesti
koko maapallon väki liikkuu laitteilla
yhden viikon aikana. Teknologiajoh
taja Santeri Suoranta Kone Major
Projects -yksiköstä kertoo, miten
yhtiö toteuttaa hissiturvallisuuttaan.
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