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TIETOTURVA
14–15. Tietoturvallisuus omissa käsissä?
Signaalihakkeri Oona Räisänen kuuntelee radiolla erilaisia taajuuksia ja selvittää, mitä signaalidatan sisällä liikkuu. Hän koodaa, rakentaa ja muokkaa elektronisia laitteita. Räisänen varoittaa yrityksiä
siitä, miten helposti tieto voi vuotaa ulkopuoliselle.
16. Varo ilmaisia palveluita ja ohjelmia
”Ei kukaan hyvä hyvyyttään tee ilmaisia palveluja, koska valmistajien pitää saada niistä rahaa. Ilmaisen ohjelman pitäisi aina soida
hälytyskellona”, signaalihakkeri Oona Räisänen painottaa.
16. Signaalihakkerin turvasuositukset
Oona Räisänen antaa kymmenen arvokasta neuvoa yrityksille pitää
tietonsa suojassa.
18. Kansainvälinen kyberrikollisuus ohittaa jo huumebisneksen
Keskusrikospoliisi taistelee kansainvälistä kyberrikollisuutta
vastaan, mutta onnistuminen on kiven takana. Kyberrikoksissa
puhutaan myös rikospaikkatutkinnasta – mutta missä on se paikka?
Krp:n Tietoverkkorikostorjunta-yksikön vetäjä, rikoskomisario Timo
Piiroinen valottaa rikostutkintaa suorasanaisesti.

18.
Timo Piiroinen

TEKNIIKKA
20. Haastavien kohteiden valvontakamerat

27. Pasi Jukon kymmenen vinkkiä varmistaa lopputulos

Haastavan kohteen valvontakameran pitää kestää kovaa pakkasta,
myrskyä, sadetta, kosteutta, tärinää, huojuntaa, hämärää, pilkkopimeää, autojen valokiiloja ja kameraterroria. Teimme kamerakierroksen ja tutustuimme Axisin, Boschin, Mobotixin, Hikvisionin ja Pelcon
uuden sukupolven ratkaisuihin. Kameroissa on jo valtavasti älyä.

Top Turvatekniikka Oy:n toimitusjohtaja, turvaurakoitsija Pasi Jukko
antaa kymmenen hyvää vinkkiä onnistua turvatekniikan laitteiden ja
-järjestelmien asennuksessa ja suunnittelussa.

25. Valvoa voi ilman sähköverkkoakin
Sähkö ei ole ainut tapa saada virtaa valvontakameroille. On muitakin yksinkertaisia keinoja.
26. Asennus, kaapelointi, dokumentointi, testaus, varaosat…
FSM Oy:n avainasiakaspäällikkö, pitkän linjan turvallisuusammattilainen Jouni Hämäläinen on rakentamassa omakotitaloa. Seuraamme talon turvallisuusjärjestelmien toteutusta ja sudenkuoppia,
joihin amatööri voisi omassa omakotitalon rakennusprojektissaan
pudota. Mikä takaa onnistuneet järjestelmäasennukset ja tyytyväisen asukkaan?
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20.

NUORET

28. Turvallisuus syntyy viisaudesta

48. Japanissa turvallisuuskulttuuriin heräillään

Turvallisuus syntyy viisaudesta, tietävät suuret ajattelijat. Entä mitkä
ovat viisauden neljä lajia? Sitä pohtii luodollaan Havukka-ahon ajattelija Kosta Pylkkänen. Entäpä oikeudentunto? Sen valottaa jo sata vuotta
ennen ajanlaskun alkua elänyt filosofi Cicero. Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi piti kiinnostavan esitelmän ja nosti
suuret ajattelijat esiin.

Artikkelin kirjoittaja, opiskelija Riiko Mielonen vietti viisi kuukautta
opiskelijavaihdossa Japanissa. Hän kertoo kiinnostavista havainnoistaan Japanin turvallisuustilanteesta, yritysturvallisuudesta ja
Japanin kansan turvallisuudesta, eikä unohda kertoa paha- ja myös
hyvämaineisista rikollisjengeistä.

30. Oletko varautunut?
Älkää kuvitelko, ettei kidnappaus voi tapahtua teidän henkilöstöllenne,
varoittaa kriisien ehkäisyyn erikoistuneen lontoolaisen NYA Internationalin toimitusjohtaja Alex Kemp. NYA saa joka vuosi vajaan sata uutta
vakavaa tapausta selvitettäväkseen. Maailmalla kidnapataan arviolta
15 000–25 000 ihmistä joka vuosi. Kemp esittelee myös kiinnostavia
kidnappausgrafiikoita eri puolilta maailmaa, myös Euroopasta.

JÄRJESTÖT
50. ”Tulossa on hyviä ja konkreettisia uudistuksia”
Näin muotoilee tulevia uudistuksia Finnsecurity ry:n tuore
puheenjohtaja Arto Kangas ja avaa hieman sitä, mistä on kyse.
Esittelemme myös Finnsecurityn uuden hallituksen.

32. Mitä yrityksen kidnappaustyökalupakissa tulisi olla?
Kidnappaustilannetta kannattaa harjoitella pöydän ääressä – kidnappausneuvottelut ovat psykologiaa. Tilanteet kidnappaustilanteessa
voivat muuttua nopeasti, mikä myös pitää osata huomioida, kokenut
kidnappausneuvottelija Alex Kemp opastaa ja antaa tärkeitä neuvoja.
34.Turvallisuusjohtamisen kautta arjen turvaa
Viestimme on, että turvallisuusjohtamisen kautta voi rakentaa turvallisen koulun, vakuuttavat Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Soili Martikainen ja Laurean turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta. He ovat tutkineet
vajaan sadan oppilaitoksen turvallisuusjohtamista ja kertovat, miten
sitä kannattaa lähteä rakentamaan. Neuvot sopivat kaikille Suomen
oppilaitoksille.

HISTORIA
52. Teräksenlujaa osaamista läpi vuosisadan
Kassakaappien valmistaja Kaso Oy täytti marraskuussa 70 vuotta,
mutta yhtiön juuret ulottuvat jo 123 vuoden taakse vuoteen 1891.
Tuolloin rikoksia alkoi ratkoa myös maailmankuulu yksityisetsivä
Sherlock Holmes. Kason historia osoittaa rohkeaa toimintaa läpi
toisen maailmansodan viimeisen vuoden ja läpi lukuisten erilaisten
käänteiden.

36. ”Lähtökohtamme on yhteinen varautumisen tahtotila”

VAKIOT

Lauren rehtori Jouni Koski on täysillä mukana oppilaitoksensa sisäisen
turvallisuuden kehittämisessä ja turvallisuusjohtamisessa. ”Työpajamallin kautta olemme löytäneet uusia ideoita varautumiseen, yhteistä
tekemistä ja ymmärrystä”, Koski vakuuttaa ja kertoo avoimesti, mitä
asioita hänen oppilaitoksensa työpajoissa on käsitelty.

3. Pääkirjoitus
AJANKOHTAISTA:
6. Vuoden turvallisuus- ja sankaripalkinnot jaettu
10. Positiivisuutta ilmassa

37. Hyvä kello kauas kantaa

Finnsecurity ry:n vuoden 2014 suhdanne- ja toimialaraportin
mukaan turvallisuusalan yritysten asiakkaat odottavat turvallisuusyrityksiltä laatua, osaamista ja joustavuutta. Turvallisuusyritykset puolestaan kertovansa panostavansa kumppanuuksiin ja
asiakkuuksiin. Yritykset uskovat kasvuun pienestä notkahduksesta huolimatta.

Kilpailluilla turvallisuusmarkkinoilla on bisnesriskejä, jotka voivat
jarruttaa liiketoiminnan etenemistä. Turvakolmio Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen listaa yksitoista arvoituksellista sudenkuoppaa ja
paljastaa avoimesti, millaisella strategialla Turvakolmio on kasvattanut
liikevaihtonsa neljässä vuodessa 1,2 miloonasta eurosta noin viiteen
miljoonaan euroon, ilman yritysostoja.
40. Uusi arkkitehtuuri vaarojen havaitsemiseen

51. Turvamarkkinat
54. Tuoteuutiset

Ydin- ja muita radioaktiivisia aineita voi käyttää teollisuuden ja lääketieteen lisäksi rikoksiin, terrorismiin, ilkivaltaan, uhkailuun ja häiriköintiin.
Kyse voi olla myös psykologisesti pelon aikaansaamisesta, toisin
sanoen ihmisen lamaannuttamisesta. Äskettäin kehitetty uudenlainen
havaitsemisarkkitehtuuri pyrkii havaitsemaan vaarat ajoissa.

IHMISET JA TAPAHTUMAT
42. SecurityCity FinnBuild 2014 -messuilla
Kolmetoista turvallisuusyritystä muodostivat ensimmäistä kertaa
yhteisosaston, SecurityCityn rakennus- ja talotekniikka-alan kansainvälisille FinnBuild-messuilla. Vierailimme tällä Finnsecurity ry:n organisoimalla osastolla ja raportoimme highlightit.
45. EuroSafety 2014 kokosi turvallisuusväen yhteen
Tampereen perinteiset Eurosafety 2014 -messut (aiemmalta nimeltään
Turvallisuus-messut) keräsivät paikoitellen hallit täyteen. Myös seminaarit vetivät väkeä. Kiersimme vajaalla parillakymmenellä osastolla
ja kysyimme, mitä uutta yritykset esittelevät. Raportistamme löydät
kohokohdat.

36.
Rehtori Jouni Koski on
sitoutunut turvallisuusjohtamiseen.

50.
Finnsecurity ry:n uusi
puheenjohtaja Arto Kangas.
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