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YRITYSTURVALLISUUS
10. Mitä yrityssalaisuudet ovat?
Itella Oyj:n Markku Rajamäki opastaa askel askeleelta, miten
yrityssalaisuudet kannattaa määritellä, luokitella ja salata.
12. Minne viestisi tallentuvat, kuka niitä lukee?
Kyberturvallisuuskeskuksen Jarkko Saarimäki kuvailee,
miksi yrityssalaisuudet voivat päätyä vieraiden valtioiden
tiedusteluorganisaatioille, yrityksen pahimmille kilpailijoille tai
oikeastaan minne vain – jopa täysin automatisoidusti.
15. Tietokoneen hajasäteily hallintaan 			
Tietokoneiden sähkömagneettista säteilyä voidaan hyödyntää
vakoilutarkoituksissa, ja tiedot kaapata näyttöruudulta jopa 30
metrin etäisyydeltä. Finnturva Oy:n Jaakko Kylmä avaa ilmiötä ja
siihen liittyviä suojausmahdollisuuksia.

16. Tempest-standardi neuvoo: Näin tietovuodot voi suojata
Tietoteknisisten ja elektronisten laitteiden tyypillisimpiä vuotokohtia
ovat näppäimistöt, näytöt, suorittimet ja lisäkortit. Vuoto voi liittyä
myös puhelin- ja datakaapeleihin tai rinnakkaisten johtojen väliseen
induktioon.
12.

15.

Jaakko Kylmä

TIETOSUOJA
18. Oletko selvillä tulossa olevista tietosuojamääräyksistä?
EU:ssa vireillä oleva tietosuoja-asetus on tulee koskemaan kaikkia
yrityksiä EU:n alueella ja määräämään yrityksille merkittäviä uusia
velvollisuuksia.

20. S-ryhmä kehittää tietosuojaansa määrätietoisesti		
S-ryhmä lähti kehittämään tietosuojakäytäntöjään määrätietoisesti ja
uudenlaisin keinoin. Nyt S-ryhmä on yksi Suomen kärkiyrityksiä tietosuojan huomioimisessa. Vesa Tupala kertoo, miten on edetty.

PALVELUT
22. Opiskelu tehostaa osaamista				
Turvallisuusosaamistaan kehittäville on tarjolla runsaasti eritasoista
koulutusta. Selvitimme yhdeltätoista merkittävältä koulutuksen
tarjoajalta, millaista koulutusta ne tarjoavat.

26. Tiesitkö tämän vartiointiliikkeiden tarjonnasta?		
Turvallisuuspalveluyritykset tarjoavat erilaisia lisäpalveluja, joista asiakkaat eivät välttämättä osaa kysyä. Kysyimme muutamalta isommalta ja
pienemmältä vartiointiliikkeeltä, mitä vähemmän tunnetut lisäpalvelut
ovat ja mitä hyötyä niistä asiakkaille on.

PALO JA PELASTUS
28. Lähes aito tilanne opettaa pelastustekniikkaa
Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella Porissa voi harjoitella
aidoissa oloissa ojaan katolleen kolaroineen auton pelastustyötä tai
vaikkapa huoneistopalon sammuttamista. Vierailimme alueella ja
hämmästyimme sen monipuolisuutta. Alueen käyttäjiksi toivotaan
myös yrityksiä.
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30. Ehkäise tulipalot ja muista alkusammutus			
Miten tulipaloja voi ehkäistä yrityksen omissa tiloissa tai kotona? Millaisia paloja ennaltaehkäiseviä varusteita ja laitteita kannattaa hankkia?
Mikä on tärkeää alkusammutuksessa?

TEKNIIKKA

HISTORIA

32. Biometria tuo tehokkuutta kulunvalvontaan			
Biometrisen tunnistuksen markkinat nousivat viime vuonna puoleentoista miljardiin dollariin. Suomessakin alan markkinat kasvavat
vauhdilla. Mihin käyttöön biometristä tunnistusta voidaan jo soveltaa?

50. Käsijarrukäännöksiä ja salaisia salkkuja - Arvokuljetusten
kikat 1980-luvulla
Markku Vuorela muistelee Suomen ammattimaisen arvokuljetuksen
ensimmäisiä koulutuksia 1980-luvulla.

SISÄLTÖ

35. Ohjelmisto on videovalvonnan ydin			
Selvitimme, millainen on hyvä videovalvontaohjelmisto. Se on videovalvonnan ydin.
36. Hyvä kamerajärjestelmä joustaa				
Mitä vaaditaan hyvältä kameravalvontaohjelmalta, tallentimilta ja monitoreilta? Miten valvontakuvaa ja -kameroita kannattaa hallita?
38. Liiketunnistustallenteiden käyttö vaatii suunnitelmallisuutta
Valtaosa kameravalvonnasta tapahtuu automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Tapahtumat myös haetaan tallenteesta vasta rikoksen
tapahduttua. Mitä tämä edellyttää kameroilta, laitteistolta ja rikostapahtumien tallenteiden katselulta?
Veli-Matti Luukkanen
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50.

TAPASIMME
51. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki - Spekin osaaminen kiinnostaa
kansainvälisesti
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on 1990-luvulta lähtien ollut
mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Tärkein foorumi on globaali
Palontorjuntayhdistysten liitto Confederation of Fire Protection
Associations, CFPA.

36.

VAKIOT
YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS
40. Säästöjä ilman heikennyksiä – Poliisin uusi organisaatio
tehostaa toimintojaan
Poliisilla on kova haaste: toiminnan taso on pyrittävä säilyttämään
ennallaan 25–30 miljoonan euron säästöistä huolimatta.
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43. Varaudu CBRN-riskeihin realistisesti
Mikäli CBRN-riski toteutuu, ratkaisevassa roolissa on vastuullinen
työntekijä, kuten turvatarkastaja, vartija, ensihoitaja, poliisi tai
esimerkiksi pelastaja. Tilanteessa on toimittava nopeasti ja järkevästi
ensi hetkestä alkaen.

TUTKIMUKSET
45. Useat puutteet vesittävät onnistumista
Jyri Paasosen väitöstutkimus Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn
toimivuus – empiirisiä oikeustutkimuksia yksityisestä turvallisuusalasta
tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa helmikuussa. Tutkimus nostaa
esiin useita puutteita vireillä olevassa yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön valmistelutyössä.
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Etelävartiointi Oy

Matti Orrainen

47. Turvallisuusjärjestelmien ja -tuotteiden kauppa käy
Yksityinen turvallisuusala on yksi maamme nopeimmin kasvavia
toimialoja. Lyhyen ajan suhdannevaihtelut eivät alan tuotteiden ja
-järjestelmien kysyntää liiemmin heiluttele. Tämä käy ilmi Finnsecurity
ry:n Suhdanne- ja toimialaraportista 2013.
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