15.2.2018

TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 34
30.5. - 1.6.2018 M/S Silja Symphony
Helsinki - Tukholma - Helsinki
(alustava ohjelma)
ILMOITTAUTUMISLINKKI

Keskiviikko 30.5.2018
(ajat paikallista aikaa)
10.30

Ilmoittautuminen alkaa Olympiaterminaalissa
Tervetulokahvit laivalla
Tervetuloa neuvottelupäiville
Mika Susi Elinkeinoelämän keskusliitto

12.00

Neuvottelupäivien avaus
Mr. Bruce Oreck, Yhdysvaltain suurlähettiläs Suomessa 2009−2015

Teema: Tieto liiketoiminnan tukena
OSINT − avointen lähteiden tiedonhankinnan uusi aikakausi ja turvallisuusuhat
Tutkija Veli-Pekka Kivimäki, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Turvallisuus- ja tiedustelutyö liiketoiminnan tukena - kun tilannekuva on
muutakin kuin sanoja
Varapuheenjohtaja Tommi Nyström, ASIS Finland

Tauko
Teema: Turvallinen matkustaminen
Turvallisesti maailmalle – ajankohtaiset matkustusriskit ja niiden hallinta
Country Manager Christoffer Lindroos, Falck Global Assistance Oy
Ulkoministeriön matkustusturvallisuuspalvelut − case Tukholma
Lähetystöneuvos Antti Putkonen, Ulkoministeriö

Tauko ja majoittuminen

15.30

Työpajat aloittavat
Conference, kansi 6

1) Turvallisuuskulttuuria kehittämässä (isäntänä ASIS Finland)
Hyvä turvallisuuskulttuuri tukee toiminnan vastuullisuutta, jatkuvuutta, laatua
sekä varmistaa liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen. Mitä hyvä
turvallisuuskulttuuri tarkoittaa käytännössä ja miksi se on tärkeää? Entä miten
turvallisuuskulttuuri luodaan ja miten sitä voi mitata? Työpajassa kuulet,
miten turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on aidosti onnistuttu. Tule
kuulemaan case-esimerkkejä tosielämästä sekä saamaan aineksia oman
organisaatiosi kehittämisen tueksi.

2) Yritysten rikosturvallisuus (isäntänä Helsingin seudun kauppakamari)
Työpajan asiantuntija-alustukset käsittelevät yritysten rikostorjunnan
nykytilaa, ajankohtaisia haasteita sekä tulevaisuutta. Työryhmät työstävät
vastauksia yritysten rikostorjunnan tilannekuvaan sekä pohtivat, mitä
yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta edellyttää yrityksiltä seuraavan
viiden vuoden aikana.

3) Fyysinen turvallisuus – Multibarrier approach (isäntänä Finnsecurity Ry)
Mitä turvallisuusammattilaisen tulee tietää toimitilojen fyysisen
turvallisuuden kehittämisestä? Entä miten toimitilojen turvallisuuteen liittyvät
ratkaisut tulevat muuttumaan tulevaisuudessa? Työpajassa pääset
tutustumaan toimitilaturvallisuuden viimeisimpiin virtauksiin sekä pohtimaan
yhdessä kollegoiden kanssa, miten suojaat organisaatiosi toimitiloja
tehokkaimmin.

4) Kybervakoilu ilmiönä – perinteinen yritysvakoilu muutoksessa (isäntänä FISC
Ry)
Yritysvakoilu tapahtuu yhä enemmän kyberympäristössä ja yrityksiä pyritään
huijaamaan mitä erilaisimmin keinoin kriittisten tietojen hankkimiseksi.
Työpajassa perehdytään yritysvakoilussa tapahtuneeseen muutokseen sekä
pohditaan käytännössä, miten uhkia on mahdollista torjua tehokkaasti.

(17.00

Laiva lähtee kohti Tukholmaa)

18.00

AfterWork: Tapaa tuttuja ja verkostoidu!
New York -club & Lounge

19.30

Buffet-illallinen (Ravintola Seaport, kansi 6)

Torstai 31.5.2018
(ajat paikallista aikaa)
7.00 −

Meriaamiainen (Buffet, kansi 6)

10.00 - 13.00

YRITYSVIERAILU: Mitä tapahtui Ruotsin suurimmassa rahankuljetusryöstössä?
Käymme erittäin kiinnostavalla vierailulla Nokas -yrityksessä Tukholmassa.
Tutustumme yritykseen sekä saamme kuulla mitä tapahtui Ruotsin suurimmassa
rahankuljetusryöstössä vuonna 2009.

13.00 - 14.00

Lounas laivalla
(Ilmoittautuminen etukäteen. Yritysvierailulta ehtii hyvin vielä lounaalle)

Teema: Encountering international security challenges
14.00

Terrorism in Sweden
Esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin
Iltapäiväkahvit

Changing Face of Piracy
Managing Director Tudor Ellis, Specialized Vessel Service Ltd.

TIETOISKU:

Huoltovarmuuskeskuksen uusi HVO Extranet esittelyssä
Järjestelmäpäällikkö Atte Kokkinen, Huoltovarmuuskeskus

16.00

Työpajojen yhteenvedot

16.45

Palkitsemiset

(16:45

Laiva lähtee kohti Helsinkiä)

20.30

A la carte -Illallinen (Ravintola Seaport, kansi 6)

Perjantai 1.6.2018
(ajat paikallista aikaa)
7.00 -

Meriaamiainen (Buffet, kansi 6)

9.55

Laiva saapuu Helsinkiin (Olympiaterminaali)

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

