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TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 33
31.5. - 2.6.2017 M/S Silja Symphony
Helsinki - Tukholma - Helsinki
(alustava ohjelma)

Keskiviikko 31.5.2017
(ajat paikallista aikaa)
10.30

Ilmoittautuminen alkaa Olympiaterminaalissa
Tervetulokahvit laivalla

12.00

Tervetuloa neuvottelupäiville
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies
Neuvottelupäivien avaus
Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg

Teema: Suomen muuttuva turvallisuusympäristö
Turvallisuuspoliittinen ympäristö muutoksessa – minne menet Suomi?
Ohjelmajohtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti
Mikä on hybridiosaamiskeskus?
Projektijohtaja Matti Saarelainen, Valtioneuvoston kanslia

Tauko

Teema: Pienten ja suurten yhteistyö turvallisuusalalla
Kamera verkossa todistaa mitä tapahtui, miten ja koska!
Toimitusjohtaja Juhani Kallio, CySec Ice Wall Oy
VP, Cyber Security Sales, Maria Nordgren, Tieto Oyj

Eyes of the industrial internet − Teollisen internetin silmät
Toimitusjohtaja Antti Laine, Asan Security Technologies Oy
Teknologiajohtaja Pekka Holopainen, Securitas Oyj

Tauko ja majoittuminen

Työpajat aloittavat
Conference, kansi 6

Työpajat
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.

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.

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.

4) Turvallisuustutkimus ja -koulutus
Isäntänä Laurea ammattikorkeakoulu
Työpajassa pääset perehtymään turvallisuustutkimuksen ja -koulutuksen kuumimpiin
aiheisiin. Erityisesti pohditaan, miten klusterimainen toiminta voi toimia
turvallisuustutkimuksen ja -koulutuksen tukena.

(17.00

Laiva lähtee kohti Tukholmaa)
Buffet-illallinen

Torstai 1.6.2017
(ajat paikallista aikaa)
7.00-

Meriaamiainen

12.00 – 13.15

Lounas laivalla

Vierailijaluento Ruotsista
Myndigheten för sammhällsskyd och beredskap (MSB) esittäytyy
MSB:n edustajan esitys

Teema: Turvallisuuden johtaminen vaativassa kansainvälisessä ympäristössä

Fraud & Protection in a Digitized World – how do we tackle the new
threats?
Jan Persson, Head of Group Security, SEB

Leadership in high-pressure and hostile environments
A talk based on the actual real life experiences gained from years of selecting,
training and deploying soldiers and civilian contractors to some of the most
dangerous parts of the world. Fighting the World’s most savage organisations,
our presenter was at the forefront of British Counter Insurgency Operations (COIN)
operations. Now retired from the military, he shares his insight into what it takes
to select, motivate and lead teams in dangerous and challenging environments.
Iltapäiväkahvi
Työpajojen yhteenvedot
Palkitsemiset

Illallinen

Perjantai 2.6.2017
(ajat paikallista aikaa)
7.00 -

Meriaamiainen

9.55

Laiva saapuu Helsinkiin (Olympiaterminaali)

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 17.5.2017. Parhaiten ilmoittautuminen onnistuu internetissä
osoitteessa: www.ek.fi/kurssit.
Vahvistus
Osallistujille lähetetään seminaarista sähköinen vahvistusviesti. Tarkemmat saapumisohjeet lähetämme
noin viikkoa ennen seminaaria.
Osallistumismaksu
Hinta sisältää seminaarin luennot, ohjelmaan merkityt tarjoilut sekä hyttipaikan Elinkeinoelämän
keskusliitto EK:n jäsenyrityksille (suluissa oleva hinta koskee ei-jäseniä). Seminaarimaksu on alv-vapaa.
A-luokka
1 hh 580 € (630 €)
2 hh 480 € (530 €)
Promenade
1 hh 570 € (620 €)
2 hh 470 € (520 €)
B-luokka
1 hh 540 € (590 €)
2 hh 440 € (490 €)
Laskutus
Seminaarimaksu laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. Peruutusten laskutuksessa noudatamme
laivayhtiön peruutusehtoja.

Lämpimästi tervetuloa
EK-Tieto Oy
Lisätiedot
Marjo Martin, puh. (09) 4202 3370/ Anne Neuvonen, puh. (09) 4202 3246
tai sähköpostitse: kurssit@ek.fi

