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Timo Rajala ja Jouni Perttula edistivät
yhteistyötä.

Axis Communications Oy:n
avainasiakaspäällikkö Patrik
Westerlund.
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10. Hälytyskeskusten uudet palvelut
Turvallisuuspalveluiden tuottajat palvelevat jo kriisinhallinnassa,
tarkistussoitoissa, puhelinvaihteina, vikailmoitusten vastaanottajina, turvapuhelinpäivystäjinä, toimivat tilannekeskuksina ja seuraavat nestesäiliöiden pinnan nousua. Kartoitimme viiden suuren
palveluntuottajan uutta tarjontaa.

22. Tietoturvatyön ytimessä
Kysyimme Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtajalta
Kirsi Karlamaalta, mitkä ovat Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävät, millaisia tietoturvaloukkauksia keskus on selvittänyt ja voiko
tavallinen yritys ja kansalainen saada keskuksesta apua.

LAINSÄÄDÄNTÖ

FINNISH SECURITY AWARDS

14. Rahanpesulaki uudistuu – Poliitikot ja omistajat
luupin alle
Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista yritetään saada kuriin
uudella rahanpesulailla. Nyt lakiluonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Selvitimme, mitä uutta on ehdotettu.

33. Turvallisuuspalkintojen voittajat esittelyssä
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakoi FinnSec-messuilla yhteistyössä yli 25 organisaation kanssa kaikkien aikojen ensimmäiset Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot. Esittelemme
kaikkien palkintokategorioitten voittajat.

TIETOTURVA

45. Finnish Security Awards -tapahtumassa jaettiin
muitakin palkintoja
Finnish Security Awards -tapahtumassa Finnsecurity ry jakoi perinteiset palkintonsa, Turvallisuuspalkinnon ja Opinnäytetyöpalkinnon. Suomen Vartioliikkeitten Liitto jakoi Vuoden ansioituneen
vartijan palkinnon.

18. Tietoturvan tilannekuva & tilanteen johtaminen
Kun kyberhyökkäys tapahtuu, tilanteen johtaminen vaatii tilannekuvan hallintaa, tilanteen jämäkkää johtamista ja tarkkaa ennustamista tulevista hetkistä. Elisa Oyj:n turvallisuusjohtaja Jaakko
Wallenius antaa hyvät neuvot.
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56. Radio kriisinhallinnan välineenä
Eila Romo-Murphy nosti vuoden 2014 lopun väitöstyössään esiin
sen, että radio voisi toimia kriisi- ja katastrofivalmiuden kasvattajana. Väitöstutkimuksessa on erinomaisia ideoita.
57. Rikollisuus laskee länsimaissa – Mistä se juontaa?
Suomessa poliisin tietoon tulleiden rikosten lukumäärä suhteutettuna asukaslukuun on laskenut vuoden 1990 huippuvuoden noin
tuhannesta rikoksesta 10 000 asukasta kohden vuoden 2014 alle
800 rikokseen 10 000 asukasta kohden.

22.
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen
johtaja Kirsi Karlamaa

59. Huoneistopaloissa ovien aukenemissuunta vakava
riski?
Huoneistopaloissa sisäovet eivät välttämättä aukea ensi minuutteina sisäänpäin, ja se on valtava paloturvallisuusriski.

IHMISET JA TAPAHTUMAT
TEKNIIKKA
24. Lukitusalan hillitön kuhina
Lukitusalalla puhaltaa jopa hillitön kuhina. Avain voidaan jo
korvata älypuhelimella tai avaimen voi asentaa ihonalaiseksi
tunnisteeksi käteen. Selvitimme puolenkymmentä huikeaa uutta
lukitusinnovaatiota.
29. Avain on ihon alla
Futuristi Elina Hiltunen on tiettävästi ensimmäinen ihminen
maailmassa, jonka ihon alle on asennettu siru. Se toimii kotiavaimena.
30. Mitä vaaditaan hyvältä pimeänäkövalvonnalta
Millaisia ovat hyvät pimeänäkökamerat? Minkälaista lisävalaistusta tarvitaan? Mitä muita oheislaitteita on saatavissa pimeävalvonnan avuksi? Kysyimme usealta valmistajalta neuvoja.
46. Kun valvontakamera ei riitä, avuksi
maavalvontatutka
Lyhyen kantaman maavalvontatutka soveltuu hyvin pimeävalvontakameran oheislaitteeksi. Katsastimme, mitä 100–1300 metrin
kantosäteen antava Spotter RF -uutuustuote tarjoaa.
48. Portit, puomit ja paniikkipuomit
Modernit elektroniset portit ja puomit integroituvat hyvin sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin ja toimivat erilaisten alueiden hyvänä
suojamuurina.

KÄYTTÄYTYMISEN RISKIENHALLINTA
50. Päättele oikein
Maailmanhistoria osoittaa kiistattomasti, että virheellisesti tehty
päättely on kautta vuosituhansien saanut aikaan merkittävää
tuhoa – ja saa edelleen. Päättelytaitoa kannattaakin harjoitella.
Se on tehokas riskienhallintakeino.
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60. FinnSec päivitti tiedot
Kiersimme FinnSec-messuilla osastolta osastolle ja kokosimme
kiinnostavia innovaatioita yhteen laajaan messuraporttiimme.
66. Miten turvallisuutta voi tehdä?
Abloy piti lokakuun lopulla valtakunnallisen Turvallisuus 360°
-seminaarinsa. Tarjolla oli runsaasti tietoa ja kotiin viemisinä myös
pohdittavana, miten tulevaisuutta voi tehdä.
67. Tutkimuksia pohdittiin uhkien ja mahdollisuuksien
kautta
Viidennessä Kansallisessa turvallisuustutkimuksen seminaarissa
käsiteltiin turvallisuutta maantieteellisestä, taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta, poliittisesta ja ideologisesta näkökulmasta
uhkien ja mahdollisuuksien kautta.

HISTORIA
68. Turvallisuussuunnittelun historia
Liiketoiminta-alana turvallisuussuunnittelu ja -konsultointi oli
pitkään marginaalista. Markku Vuorela kertoo, mistä se johtuu.

KOLUMNI
74. Kyberturvallisuus on myös fyysistä turvallisuutta
Jarno Limnéll nostaa esiin vakavia turvallisuusuhkia – joista
puhutaan vielä hyvin vähän edes maailmalla.
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