KANSIJUTTU

Dataan pohjautuva päätöksenteko tulee mullistamaan
maailmaa, korostaa turvallisuuden työelämäprofessori Valtteri
Vuorisalo.

sivut 16-19

Kriisisuunnitelma pitää ulottaa koskemaan kriisiin varautumista, kriisinaikaisia toimia ja kriisin jälkeistä aikaa,
alleviivaa kokenut ammattilainen Petri
Launiainen. Sivut 20–22
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YHTEISKUNNAN
TURVALLISUUS
Dataosaamisella on äärimmäisen
tärkeä rooli tulevaisuudessa....... 16
Vuoden 2021 elokuussa Tampereen
yliopistossa aloittanut turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo
korostaa: ”Ne, jotka oivaltavat maailman muuttuvan verkostokeskeisestä maailmasta datakeskeiseen
maailmaan, ovat tulevaisuudessa
hyvin vahvoilla.”
Ole iskukykyinen minkä tahansa
kriisin keskellä................................ 20
Petri Launiainen on toiminut poliisin operatiivisen toiminnan ja
viestinnän johtajana, tutkinnanjohtajana, viestintäpäällikkönä ja
viestintätoimiston johtajana. Launiainen antaa vinkit siihen, mitkä
asiat organisaatioissa ainakin pitäisi
hallita, jotta varautumisessa voidaan
onnistua.

Finnish Security Awards 2021 -juhlavieraat täyttivät Astoria-salin. Palkintosivut 44–57
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Usein puhutaan yleisötapahtumien
turvallisuudelta, muttei juuri puhuta
esittävän taiteen turvallisuudesta.
Kansallisoopperan ja -baletin turvallisuuspäällikkö Samuli Nuutinen
kertoo omakohtaisesti, miten paljon
turvallisuustyötä vaatii esittävän
taiteen turvallisuus, joka on paljon
muutakin kuin yleisöturvallisuutta.

Helsingissä Astoria-salissa oli marraskuussa suuren juhlan tuntua, kun Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakoi yhteistyössä lähes 30 palkintokumppaninsa kanssa vuoden turvallisuuspalkintoja.
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”Olen iloinen että juuri Nalkasta
tuli uusi omistajamme”................ 28
”Olen onneksi janoinen
oppimaan entistä enemmän
uusia asioita.................................... 30
Kysyimme Certego oy:n toimitusjohtajalta Kaarlo Kankkuselta ja
Avarn Security oy:n toimitusjohtajalta Niclas Sacklénilta yhtiöiden
uusista tuulista ja tavoitteista. Certego on äskettäin myyty ruotsalaiselle pääomasijoittajalle Nalka Invest
ab:lle, ja Avarn Security on saanut
uuden toimitusjohtajan.

Kansallisoopperan turvallisuuspäällikön
tehtävät antavat erinomaisen kuvan
siitä, miten monipuolista ja haastavaa
on turvallisuustyö esiintyvän taiteen
parissa. Pyysimme Samuli Nuutista
kertomaan työstään. Sivut 24–26 ja 58

Palvelunopeuden tarve 24/7 tulee
kasvamaan. Samaan aikaan tiedolla
johtamisen tarve lisääntyy, näkee
Certegon toimitusjohtaja Kaarlo
Kankkunen. Sivut 28–30

KOLUMNI
Tarvitsemme vahvempaa
kyberpolitiikkaa..................................
64
Professori Jarno Limnéll korostaa,
miksi kyberpolitiikka on välttämättömyys Suomen positiiviselle tulevaisuudelle.
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Kyberrikollisuuden torjunta on
noussut lukuisten valtioiden turvallisuusstrategioiden keskeiseksi tavoitteeksi. Mutta mitkä rikokset ovat
kyberrikoksia? Kyberrikokset ovatkin tällä hetkellä merkittävä haaste
rikosoikeusjärjestelmälle. Toteutuuko rikosvastuu, kysyy oikeustieteiden tohtori Jyri Paasonen.

Tutustuimme Tiedekeskus Heurekan
Katastrofien keskellä -näyttelyyn.
Yleisö saa kokea audiovisuaalisin
keinoin toteutettuna neljä luonnonvoimaa: maastopalon, tulvan,
myrskyn ja maanjäristyksen. Kokemushuoneissa tulee tunne luonnonvoimien suuruudesta ja ihmisen
pienuudesta.
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viestintärikosten lukumäärissä viitaa
siihen, että valtaosa kyberrikosepäilyistä
ei etene tuomioistuimiin asti, sanoo
oikeustieteitten tohtori Jyri Paasonen.
Häne herättelee miettimään syitä
asiaan. Sivut 32–35
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