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Kyber-ene-hankkeessa merkittävässä
roolissa ovat luottamus, vertaistuki,
asiantuntemus ja motivaatio, korostaa
johtava tutkija Pasi Ahonen VTT:ltä.
Sivut 50–52

Kanteletar Ida Elina villitsi Finnish Security Awards -juhlavieraat illan edetessä.
Sivu 18

Vuoden turvallisuuspalkittujen tarinat, sivut 22–43. Yksi palkituista oli valkohattu
hakkeri Iiro Uusitalo.
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Lauri Kotilainen ottaa voimakkaasti
kantaa uudella Tolkkua? -palstallaan
tekoälyn haittavaikutuksiin. Sivu 66

Kaupunkiekosysteemeissä äly lisääntyy. Esimerkiksi Espoossa on jo koekäytössä
älykkäitä valaisinpylväitä, jotka tehostavat testialueen turvallisuutta. Sivut 10–11
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Stanley Securityn Pohjoismaiden johta
ja Kettil Stenberg kertoo turvallisuuden
megatrendeistä. ”Ala kasvaa globaalisti
kymmenisen prosenttia vuodessa ai
nakin seuraavat viisi vuotta”, hän sanoo.
Sivut 53 - 57.

Energia-ala kehittää yhteistyössä
kyberturvaosaamistaan.
Merkittävässä roolissa ovat luottamus,
vertaistuki, asiantuntemus ja motivaatio.

Lauri Kotilainen sanoo suoraan
Tolkkua? -palstallaan, että tekoälyn
algoritmit voivat tehdä meistä rasisteja ja sovinisteja – kysymättä meiltä
yhtään mitään.
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Juhani Kartano on Suomen kärkiosaajia
valvontakameroissa ja antaa tarkat
neuvot, miten ip-kameroiden tietoturva
saadaan kuntoon. ”Ip-valvontakameroi
hin kohdistuvia kyberhyökkäyksiä
on jo alkuvuonna 2019 raportoitu
tehdyn yli miljoona kertaa. Ja kyse on
pelkistä raportoinneista, eli luku on
jäävuoren huippu”, Kartano sanoo.
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