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1) Riskienhallinta 2020 

Isäntänä Suomen riskienhallintayhdistys ry 

Mitä kansainväliset standardit tarjoavat organisaatiosi epävarmuuksien tai tulevaisuuden 

mahdollisuuksien hallintaan? Entä miten voit hallita organisaatiosi verkostoja tunnistamalla 

yhteistyökumppanisi todellisen luonteen sekä tehostaa vastapuoliriskien hallintaa merkittävästi? 

Tämän lisäksi riskienhallinta 2020-työpajassa pääset työstämään alan ammattilaisten kanssa 

ajatuksia riskienhallintatyökalujen parempaan hyödyntämiseen ja kehittämiseen. 

 

Mitä mahdollisuuksia ISO31000 standardi tarjoaa epävarmuuksien hallintaan? 

Tarjoomajohtaja Mikko Valve, riskienhallinta, OP Vakuutus Oy 

CEO Jani Heikkala, IIA Finland 

 

Riskikompassi riskienhallinnan järjestämisessä ja kehittämisessä 

Toiminnanjohtaja Lassi Väisänen, Suomen riskienhallintayhdistys Ry 

CEO Jani Heikkala, IIA Finland 

 

Miten tunnistaa, arvioida ja varautua organisaationi arvonketjun vastapuoliriskeihin? 

Toimitusjohtaja Asko Savolainen, Ratkooma Oy 

Toiminnanjohtaja Lassi Väisänen, Suomen riskienhallintayhdistys Ry 

 

2) Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta 

Isäntänä Huoltovarmuuskeskus 

Miten turvaan liiketoimintani ja varaudun häiriötilanteisiin? Tule mukaan työpajaan, josta saat 

käytännön vinkkejä liiketoiminnan turvaamiseen. Lisäksi pääset vaikuttamaan tulevaisuudessa 

tarjottavien varautumispalvelujen kehittämiseen. 

  

Varautumisen merkitys liiketoiminnalle – Kannattava investointi vai ajanhukkaa? 

Aiheeseen meidät johdattavat Vice President Tarmo Karppinen Patria Oyj:stä ja valmiusasiamies 

Jaakko Pekki Huoltovarmuuskeskuksesta.  

Pienryhmäkeskustelujen kautta luomme näkemyksen varautumisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Saat mukaasi kirjallisen arvion oman organisaatiosi häiriönsietokyvystä verrattuna muihin ja hyvät 

käytännöt tulevat tutuksi. Lisäksi pääset vaikuttamaan tulevaisuudessa tarjottavien 

varautumispalvelujen kehittämiseen. 



 
 

Pienryhmäkeskusteluja luotsaavat alustajien lisäksi turvallisuuspäällikkö Mats Fagerström Helen 

Oy:stä sekä viestintäpäällikkö Katja Ahola, järjestelmäpäällikkö Atte Kokkinen ja varautumispäällikkö 

Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskuksesta. 

 

3) Kyberklinikka  

Isäntänä Finnish Information Security Cluster, FISC 

Askarruttavatko sinua tai organisaatiotasi tietomurrot tai EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet? 

Kyberklinikalla pääset pohtimaan alan huippuammattilaisten kanssa, miten muutoksiin voidaan 

vastata ja mitä ratkaisuja on tarjolla. 

 

Tietomurron anatomia 

Tietoturva-asiantuntija Janne Kauhanen, F-Secure Oyj 

 

Tietosuojariskien hallinta 

Manager Harri Vilander, Information Security Consulting, Nixu Oyj  

 

Strategisen kybertilannekuvan merkitys yritysturvallisuudelle 

CEO, Aapo Cederberg, Cyberwatch Oy 

 

4) Turvallisuustutkimus 

Isäntänä Laurea ammattikorkeakoulu, aluepalvelupäällikkö Anssi Kuusela ja lehtori Reijo Lähde 

Työpajassa pääset perehtymään turvallisuustutkimuksen ja -koulutuksen kuumimpiin aiheisiin. 

Erityisesti pohditaan, miten klusterimainen toiminta voi toimia turvallisuustutkimuksen ja -

koulutuksen tukena ja mitkä ovat klusterimaisen toiminnan edut ja haitat edustamani organisaation 

kannalta? Entä kenen pitäisi olla osa klusteria ja millaisissa asioissa klusterimainen toimintamalli 

tuottaa merkittävää lisäarvoa? 

Työssä koettu väkivalta ja uhkailu: Miten henkilöstö jaksaa ja yritys auttaa? 

Lehtori Mari Koskelainen, Poliisiammattikorkeakoulu  

 

Kokemuksia verkostotoiminnasta turvallisuusalalla ja klusterimainen toimintamalli koulutuksessa 

ja kehittämisessä osana työelämää 

TurvaXX-verkoston vetäjä, turvallisuusasiantuntija ja -päällikkö Jere Peltonen, ulkoasiainministeriö   

 

Klusteritoiminta sisäisen turvallisuuden strategian mukaista koulutusta ja kehittämistä tukemassa 

Erityisasiantuntija Lauri Holmström, Sisäasianministeriö 


