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12. Taistelu terrorismia vastaan
Kansainvälistä turvallisuutta ja kehitysyhteistyötä Aberdeenin
yliopistossa opiskeleva Marikki Rieppola pohtii, kannattaako
terrorismia vastaan taistella kovin vain pehmein ottein.

24. Miten IoT-riskejä voi hallita?
Viiden vuoden päästä esineiden internetissä eli IoT:ssä on jo 50
miljardia esinettä ja asiaa. Rysähtääkö netti kasaan kuin korttitalo.
Miten paljon IoT tuo lisää tietoturvareikiä ja mitä uusia bisnesmahdollisuuksia on tulossa.

14. Hyperspektrimenetelmä torjuu myös terrorismia
Hyperspektrimenetelmällä voi havainnoida, paikantaa ja tunnistaa
vaarallisia kemikaaleja, kaasuja, räjähteitä, räjähdejäämiä ja muita
laittomia aineita.
16. Miten voi varautua laajaan sähkökatkoon
Sähkökatkokset voivat olla äärimmäisen vaarallisia, mutta vaaroista puhutaan liian vähän. Kerromme, miten kuntien pitäisi
varautua pitkiin ja laajoihin sähkökatkoihin.
20. Kokonaisturvallisuus kulminoituu välittämiseen
Syyskuussa Tampereen Messut järjestävät Kokonaisturvallisuus
2015 -messut. Ensitietojen valossa tulossa on suurtapahtuma, jolle
ehkä antaa kunniaa juuri laajasisältöinen sana kokonaisturvallisuus.

28. Kansalaisraati pohti kyberturvallisuutta
Tampereella kokoontui kansalaisraati, joka innovoi kolme iltapäivää, miten maamme kyberturvallisuutta ja muuta turvallisuutta
voisi parantaa. Syntyi 20 kohdan julkilausuma, johon viranomaiset vastasivat.
32. Kyberrikolliset palvelumaailmassa
Kyberrikolliset matkivat liike-elämää ja rakentavat asiakaspalveluitaan kuin mikä tahansa yritys. Kerromme, miten kybervorot
toimivat verkossa ja mikä mahdollistaa heidän toimintansa.
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36. Ulkoalueen tehokas valvonta
Tehokkaan ulkoalueen valvonnan toteuttaminen on vaikeaa, mutta kehävalvonta voi olla ratkaisu. Miten sen voi suunnitella tehokkaaksi. Millaisia erilaisia tekniikoita kehävalvonnassa käytetään.
40. Työmaat – osa haastavaa ulkoaluevalvontaa
Turvallisuuspalveluyritykset ovat kehittäneet palvelukonsepteja
haastavan työmaavalvonnan tehostamiseksi. Kysyimme G4S:ltä ja
ISS Palveluilta, miten heidän ratkaisunsa palvelevat työmaa-asiakkaita.
42. Freelancerin vaarallinen ammatti
Sota-alueilla työskentelee yhä enemmän freelancer-toimittajia
henkensä kaupalla. Kyse on yhdestä maailman vaarallisimmasta
ammatista. Miten jopa rahaton freelancer voi pärjätä sotatantereella?

36.

TEKNIIKKA
44. Mobiilit ratkaisut yleistyvät
Turvatekniikka-, valvonta- ja raportointijärjestelmän voi jo laittaa
povitaskuun. Tutustuimme puolenkymmeneen erilaiseen mobiilisti
toimivaan turvallisuusjärjestelmään.

PALONTORJUNTA
50. Paloturvallisuusjärjestelmän suunnittelu ja asennus
Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa pitää huomioida monta asiaa. Ala odottaa myös pikaisesti sisäministeriöstä
uusia lakeja ja asetuksia, koska nykylainsäädäntö estää hyödyntämästä uutta tekniikkaa.

44.

LAINSÄÄDÄNTÖ
54. Uusi laki paketoi monta muutosta
Esittelemme Eduskunnan hyväksymän uuden yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain. Se tuo merkittäviä muutoksia.

TYÖTURVALLISUUS
56. Työturvallisuutta aterioilla
Terveellisellä aterialla ja rytmittämällä ateriat sopivin välein työntekijän valppaus paranee, ja vuorotyötäkin tekevä pysyy tarkkaavaisena viimeiseen työtuntiinsa asti.

HISTORIA

VAKIOT

60. Kun poliisikin vielä neuvoi
Vuonna 1943 Helsingin poliisi perusti kansalaisia opastamaan
neuvontatoimiston – kaksi vuotta ennen toisen maailmansodan
päättymistä. Vuonna 1990 suosittu neuvontatoimisto lakkautettiin
kuin seinään.
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