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Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on jakanut Finnish Security Awards 2020 -turvallisuuspalkinnot ja käynyt videokuvaamassa kaikki palkitut. Sivut 23 - 45.
Video www. finnishsecurityawards.fi ja www.turvallisuus.com
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