
 

Hyvä Lähetä Tulosta

ELOKUVAT Suvi Korhonen, 10.12.2014, 14:03

Dokumenttielokuva Snowdenista pakomatkalla
Hongkongissa esitetään Suomessa - katso traileri

Helsingin elokuvafestivaalin DocPointin odotetuimpiin elokuviin kuuluu
Edward Snowdenin haastattelu. Dokumentti on kuvattu Snowdenin
paettua Yhdysvalloista Hongkongiin.

Aiemmin verkkopalvelussa

Snowden paljastaa: NSA on urkkinut tietoja 70 prosentista maailman
mobiiliverkkoja  9.12.2014   »
Edward Snowdenin syytä tämäkin: toimistoissa kuuluu yhä enemmän
menneisyyden nakutusta  13.11.2014   »
Snowdenin paljastusten vaikutus: ihmisten käyttäytyminen verkossa
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Jos sinulla on jo käyttäjätunnus Tietoviikkoon,
kirjaudu sisään.

Rekisteröidy helposti ja maksutta täällä»
Unohtuiko salasana? »
Miksi en pääse haluamalleni sivulle? »

--> JUTTU JATKUU

Talentum Talouselämä Tekniikka&Talous Tivi Arvopaperi M&M MPC Mediuutiset Uratie Summa

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.talentum.com/fi/
http://www.talouselama.fi/
http://www.tekniikkatalous.fi/
http://www.tivi.fi/
http://www.arvopaperi.fi/
http://www.marmai.fi/
http://www.mpc.fi/
http://www.mediuutiset.fi/
http://www.uratie.fi/
http://summa.talentum.fi/
http://adserver.adtech.de/?adlink|360|1705531|0|744|AdId=11695643;BnId=6;itime=68047224;
/
http://www.tivi.fi/
http://summa.talentum.fi/channel/tv/uutiset
http://www.tivi.fi/palaute/
http://www.tivi.fi/keskustelu/
http://www.tivi.fi/cio/
http://www.tivi.fi/blogit/
http://www.tivi.fi/viikonsofta/
http://www.talentumevents.fi/tapahtumat/?keyword=&category=&date=&type=&organizer=Tietoviikko&ascending=true#eventSearchResult
http://www.tivi.fi/videot/
http://summa.talentum.fi/article/tv/tivi250/70463
http://www.tivi.fi/viisaat/
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/
http://www.tivi.fi/parhaat_jutut/
http://summa.talentum.fi/article/tv/tivi250/70463
http://www.tivi.fi/toimitus/
http://www.tivi.fi/lukijapalvelut/
http://www.tivi.fi/mediatiedot/
http://www.tivi.fi/palaute/
http://www.tivi.fi/haku/
http://www.tietoviikko.fi/tilaa
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/dokumenttielokuva+snowdenista+pakomatkalla+hongkongissa+esitetaan+suomessa++katso+traileri/a1035605?v=t
http://tilaukset.talentum.com/services/tivi/online/registration?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.tivi.fi%2fkaikki_uutiset%2fdokumenttielokuva%2bsnowdenista%2bpakomatkalla%2bhongkongissa%2besitetaan%2bsuomessa%2b%2bkatso%2btraileri%2fa1035605&s=r&wtm=-10122014
http://tilaukset.talentum.com/tilaukset/password.jsp
http://www.tivi.fi/info/article386859.ece
http://www.tivi.fi/uutisia/snowden+paljastaa+nsa+on+urkkinut+tietoja+70+prosentista+maailman+mobiiliverkkoja/a1035084
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/edward+snowdenin+syyta+tamakin+toimistoissa+kuuluu+yha+enemman+menneisyyden+nakutusta/a1028442
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/snowdenin+paljastusten+vaikutus+ihmisten+kayttaytyminen+verkossa+muuttui/a1024125
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/tutkija+quotapple+on+osoittamassa+tieteelliset+teoriat+vaariksiquot/a1041502
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/sapopomo+quotkaksi+terroriiskua+estetty+signaalitiedustelullaquot/a1041476
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/korttifirman+tyontekija+mokasi+skauppojen+ostoksista+tuplamaksu/a1041443
http://www.tivi.fi/rss.xml
http://tilaukset.talentum.com/services/tivi/online/registration?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.tivi.fi%2fkaikki_uutiset%2fdokumenttielokuva%2bsnowdenista%2bpakomatkalla%2bhongkongissa%2besitetaan%2bsuomessa%2b%2bkatso%2btraileri%2fa1035605&s=r&wtm=-10122014
http://tilaukset.talentum.com/tilaukset/password.jsp
http://www.tivi.fi/info/article386859.ece
http://adserver.adtech.de/?adlink|360|114184|0|170|AdId=11658342;BnId=1;itime=68048635;
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/yksityisessa+tilassa+surffaajaa+voidaan+kytata+superkekseilla/a1041027
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/yle+haukkasiko+elisa+liian+ison+palan+ndash+lisaselvitys+tarpeen/a1041414
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/nopeat+verkkoyhteydet+koteihin+entista+halvemmalla/a1041393
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/korttifirman+tyontekija+mokasi+skauppojen+ostoksista+tuplamaksu/a1041443
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/google+pahoitti+microsoftin+mielen++quotkaikki+ottavat+takkiinquot/a1041316
http://summa.talentum.fi/article/tv/12-2014/117454
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/itglogit+2014++katso+kuvat/a1039087
http://tyopaikat.uratie.fi/jobs/myyntip��llikk�-ratkaisumyyj�-klaukkala-uusimaa-73302729-d
http://tyopaikat.uratie.fi/jobs/tuotep��llikk�-prosessi-insin��ri-varkaus-northern-savonia-73617530-d
http://tyopaikat.uratie.fi/jobs/ohjelmistoammattilaisia-tampere-pirkanmaa-73241431-d
http://www.tivi.fi/viikonsofta/automatisoi+mobiililaitteen+kayttoa/a1040894
http://summa.talentum.fi/article/tv/12-2014/117442
http://www.tivi.fi/viisaat/accenture/suomalainen+tulevaisuuden+koulu+ndash+millainen+se+voisikaan+olla/a1039249
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108696
http://summa.talentum.fi/article/tv/12-2014/117446
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108877
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108874
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108875
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108693
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108694
http://www.tivi.fi/viisaat/accenture/tyssaako+tulevaisuutemme+asenteeseen/a1038510
http://summa.talentum.fi/channel/tv/magazines
http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2014/108695
http://www.tivi.fi/blogit/uutiskommentti/tahtain+muualle+kuin+omaan+jalkaan+hollywood/a1041345
http://www.tivi.fi/blogit/uutiskommentti/kybervarautuminen+on+kyberturvallisuutta/a1040288
http://summa.talentum.fi/article/tv/10-2014/97785
http://summa.talentum.fi/article/tv/9-2014/89528
http://summa.talentum.fi/article/tv/9-2014/89497
http://summa.talentum.fi/article/tv/10-2014/97754
http://summa.talentum.fi/article/tv/10-2014/97783
http://summa.talentum.fi/article/tv/10-2014/97779
http://www.facebook.com/tietoviikko#!/tietoviikko
http://www.tivi.fi/viisaat/trend_micro/tietoturvan+palikkaleikki/a1033183
http://adserver.adtech.de/adlink|360|103582|0|82|AdId=11695643;BnId=1;itime=68049729;nodecode=yes;link=https://jetpak.com/fi/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


KOMMENTOI ARTIKKELIA

Re: Dokumenttielokuva Snowdenista pakomatkalla Hongkongissa esitetään Suomessa - katso traileri

Nimi / nimimerkki

Sähköposti (ei pakollinen)

Kirjoita kommentti

Lähetä
Lähettämällä viestin hyväksyn keskustelun ehdot.
Palaute toimitukselle

Hyvä Lähetä Tulosta

Rekisteröidy ja näe, mitä kaverisi suosittelevat.SuositteleSuosittele

muuttui  29.10.2014   »
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Microsoft ja W indows olivat ajaneet Applen
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Korttifirman työntekijä mokasi: S-kauppojen
ostoksista tuplamaksu

Viime viikon lopulla kävi ilmi, että S-ryhmän kaupoista
tehtyjä ostoksia on laskutettu asiakkailta tuplana.
Ongelma saattaa olla kerrottua laajempi.  »
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13:53 Korttifirman työntekijä mokasi: S-kauppojen
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13:34 Karkaussekunnista ei it-kaaosta - Torvalds:
"Juokaa mieluummin känni ja juhlistakaa"

13:18 Limnéll vastaa oikeusoppineille: kyberturvan
kehittäminen ei ole pois ihmisoikeuksista
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Kehittäkää suomalainen turvaälypuhelin

Teollisuusvakoojien ja tiedustelupalvelujen
tärkeimpiä tavoitteita on pääsy kiinnostavien
henkilöiden älypuhelimiin, kirjoittaa Petteri
Järvinen.
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Tivin IT-Glögit 2014 -tapahtuma keräsi joulukuun
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saman katon alle. Näin arvioitiin kulunutta vuotta ja
katsottiin tulevaan.
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Voiko fi-tunnukseen kohta enää luottaa? "Miksi
rikollinen kunnioittaisi lakia nykyäänkään"  »
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helpottaa auton tuontia  »

Piileekö tässä kasvun siemen? Santa Monica
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"Yksi parhaista projekteista" – Proactin työläs urakka
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Blogi: Kyberturva tarvitsee mangon - ei
kookospähkinää  »

ILMOITUS: ACCENTUREN KUMPPANIBLOGI

Niina Drachman, Accenture

Suomalainen
tulevaisuuden koulu –
millainen se voisikaan
olla?
Kaksi tuntia Instagram-
suunnistusta, englanninkielen suullisen lausumisen
koe WhatsAppin kautta, matikkatalkoot netissä,
italiankielen tunti verkko-opettajan johdolla ja
uuden käsityön aloitus Youtubessa olevan ohjeen
avustuksella.  »

SUMMASSA

Apotti itsessään ei ole kallis, nykyiset
järjestelmät ovat

Niiden kustannukset hajautuvat kuitenkin pieniksi
puroiksi, joiden laskeminen on vaikeaa, eikä media
siksi osaa kiinnostua asiasta, kirjoittaa Petteri
Järvinen kolumnissaan.
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SUMMASSA

Kukaan ei ole diginatiivi

Suomessa elää väärä uskomus, että 1990-luvulla ja
2000-luvulla syntyneet osaavat käyttää
tietotekniikkaa luonnostaan, kirjoittaa Otso Kivekäs.
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Ddr4 ei nopeuta arkikäyttöä

Useimmissa käyttötilanteissa ddr3-muistitkaan eivät
tule tietokoneen pullonkaulaksi.

Lue juttu  »

SUMMASSA

Tökkiikö kirjoittaminen? Kokeile näitä
näppäimistöjä

Oletusnäppäimistön voi vaihtaa sopivampaan sekä
Android-laitteissa että iPhonessa ja iPadissä.

Lue juttu  »

SUMMASSA

Näin suojaat sähköpostisi

Sähköpostiviestit kulkevat pääsääntöisesti
salaamattomina ja selkokielisinä.

Lue juttu  »

SUMMASSA

Tietotekniikkaa pitää hehkuttaa

Vaikeisiin paikkoihin kannattaa hakeutua. Niissä
syntyy timantteja, kirjoittaa Turkka Keskinen.

Lue juttu  »

KOLUMNI

Älykello sopii parhaiten vilkaisuun

Jos kellon valikoissa pitää räplätä syvälle, on
helpompi ottaa kännykkä taskusta ja käyttää sitä,
kirjoittaa Kenneth Falck.

Lue juttu  »

ILMOITUS: ACCENTUREN KUMPPANIBLOGI
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Frank Korsström, Accenture

Tyssääkö tulevaisuutemme
asenteeseen?
Suomi voi huonosti. Syitä on
monia, ja sopivista lääkkeistä
käydään vilkasta keskustelua.
Yhteen asiaan voimme kuitenkin
kaikki vaikuttaa itse: asenteeseemme. Suunnataan
katse eteenpäin ja palautetaan ylpeys omaan
ammattitaitoon.  »

TÄLTÄ NÄYTTÄÄ UUSIN TIVI

Internetin sheriffi

Valitsimme vuoden Tivi-
vaikuttajan. Hän on Mikko
Hyppönen.

Lue Summassa  »
Tilaa Tivi  »

KOLUMNI

Käyttöliittymä on viimeinen maili

Viimeinen kilometri tai viimeinen maili on termi,
jota käytetään operaattorimaailmassa kuvaamaan
sitä pätkää, jolla piuha tulee kuluttajalla porstuaan
asti, kirjoittaa Kim Väisänen.

Lue juttu  »

YKKÖSIÄ JA NOLLIA

Tähtäin muualle kuin
omaan jalkaan, Hollywood!
Netflixistä levisi viikko sitten
maailmalle huhu, jonka mukaan
sen käyttöä vpn-palveluiden
kautta oltaisiin rajoittamassa.
Yhtiöstä kiirehdittiin kiistämään
huhun todenperäisyys, mutta
todettiin samaan hengenvetoon
vpn-palvelun käytön tai
maarajoitusten kiertäminen muilla tavoin olevan
palvelun käyttöehtojen vastaista.   »

TEKNINEN ANALYYSI

Kybervarautuminen on
kyberturvallisuutta
Tietoturva, kyberturvallisuus ja
erilaiset hyökkäykset olivat viime
vuoden kuumimpia
puheenaiheita. Miten sinä voisit
varautua ongelmiin?  »

SUMMASSA

Ict-maailmassa sinä testaat

Vanhan Kummeli-sketsin mukaan se on artisti, joka
maksaa. Ict-maailmassa loppukäyttäjä testaa –
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eikä tämä valitettavasti ole sketsi, kirjoittaa Ari
Karkimo.

Lue juttu  »

SUMMASSA

Mobiili unohtui työpaikoilta

Harvalla työpaikalla on tarjota sähköpostin lisäksi
käyttäjilleen muita mobiilipalveluita, kirjoittaa Aki
Antman.

Lue juttu  »

KOLUMNI

Mitä seksuaalisuustilastot kertovat
digitalisaatiosta?

Jos ei usko, että kaikki mikä voidaan digitalisoida,
tullaan digitalisoimaan, kannattaa viettää tovi
viimeisempien seksuaalisuustilastojen parissa,
kirjoittaa Kim Väisänen.

Lue juttu  »

SUMMASSA

Some-kaaokseen järjestystä

Sosiaalinen media voi olla yritykselle taakka tai
voimavara. Työkalun avulla läsnäolosta voi tehdä
järjestelmällisempää.

Lue juttu  »

SUMMASSA

Suomesta maailman datavarasto?

Google, Microsoft ja venäläinen Yandex ovat jo
lyöneet korttinsa pöytään ja rakentaneet omat
keskuksensa, kirjoittaa Petteri Järvinen.

Lue juttu  »

SUMMASSA
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Tieto luo turskaa

"Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku",
lukee paasikivesten jalustassa, kirjoittaa Kauko
Ollila.

Lue juttu  »

SOME

Tivi Facebookissa

Seuraa Tietoviikon uutisia ja keskustele
Facebookissa.

facebook.com/tietoviikko  »

SUOSITUKSET

Rekisteröidy Luo käyttäjätili tai Kirjaudu sisään
jotta näet, mitä kaverisi tekevät.

Taas uusi suomitabletti: Eve T1 vain 159 euroa
2 henkilöä suosittelee tätä.

Androidista löytyi yleisavain - &quot;ilmeinen
kohde haittaohjelmille&quot;
11 henkilöä suosittelee tätä.

Automatisoi mobiililaitteen käyttöä
2 henkilöä suosittelee tätä.

Facebookin yhteisöliitännäinen

AFTERDAWN

The Pirate Bayn salaviesti
ratkesi – YouTube-video
vihjaa tulevasta  »

Netflixin House of Cards
jatkuu helmikuussa -
katso traileri  »

Spotify-käyttäjät suosivat
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nyt mobiilia  »

Samsung valmistautuu
Galaxy S6:n julkaisuun  »

Samsung haastaa iPhonet
uudella designia
korostavalla
älypuhelimalla  »

ILMOITUS: TREND MICRON KUMPPANIBLOGI

Kimmo Vesajoki

Tietoturvan palikkaleikki
Konesali on murroksessa.
Perinteisen tietoturvan
soveltaminen ympäristöön on
neliskulmaisen palikan takomista
pyöreään reikään.  »

UUSI SUOMI

Amerikkalaispappi
hämmentää: Löi lasta
"niin kovaa kuin pystyin" 
»

Nigerian iskut
tyrmistyttävät: ”Yli 200
kaapattua tyttöä edelleen
kadoksissa”  »

Subarulta uudet
urheilulliset
konseptiautot  »

Harvinainen varoitus
Suomeen: ”Nousee
paikoin korkealle”  »

Työsuhdeautoissa
keskimääräistä
pienemmät päästöt  »
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