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Bart Brandsma
tutkija

Bart Brandsma is a Dutch philosopher, 
independent trainer and consultant who works 
throughout Europe on local and national 
issues. He is author of the book Polarisation: 
understanding the dynamic of us versus them. 
With a small team of dedicated people, he trains 
and advises professionals – such as mayors, 
public prosecutors, policymakers, teachers, school 
heads, prison personnel and prison directors, 
radicalisation experts and counterterrorism 
teams, police professionals, municipality workers, 
youth and social workers, dialogue experts, 
communication advisors, journalists, etc. For more 
information see: www.polarisatie.nl 

Ari Evwaraye
strategiapäällikkö, sisäministeriö
@AEvwaraye

Ari Evwaraye työskentelee strategiapäällikkönä 
sisäministeriössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat 
sisäisen turvallisuuden strategian edistämis-, 
koordinaatio- ja seurantatehtävät. Ennen nykyisiä 
tehtäviään Ari on työskennellyt sisäministeriön 
poliisiosastolla, aiemman sisäisen turvallisuuden 
ohjelmaan liittyvissä tehtävissä sisäministeriössä 
sekä poliisihallinnossa. Arin erikoisaloja ovat 
paikallinen ja alueellinen turvallisuussuunnittelu, 
turvallisuustyö verkostoissa, turvallisuusongelm-
ien ennaltaehkäisy sekä turvallisuuden yhden-
vertaisuuteen liittyvät kysymykset.

Kommentti -puheenvuoro
Tomi Vuori  
poliisipäällikkö, Helsingin poliisilaitos

Tomi Vuori toimii Helsingin poliisilaitoksen 
poliisipäällikkönä. Hän on työskennellyt sisä-
ministeriössä sekä poliisin että Rajavartiolai-
toksen tehtävissä vuodesta 1994 lähtien, sekä 
vuodesta 2010 alkaen sisäministeriöstä erillään 
olevan poliisin ylijohdon,  Poliisihallituksen, 
johtotehtävissä. Koulutukseltaan Vuori on 
varatuomari. Nykyisessä tehtävässään poliisi-
komentajana Vuori vastaa Helsingin poliisilaitok-
sen johtamisesta ja laitoksen toimintalinjoista. 
Helsingin poliisilaitos on poliisin suurin yksikkö 
n. 1 600 virkamiehellään. Poliisilaitos vastaa 
Hel singin turvallisuuden lisäksi myös monista 
poliisin valtakunnallisista toiminnoista.    
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10.00 10.45

Kai Mykkänen 
sisäministeri
@KaiMykkänen

Ministeri Kai Mykkänen nimitettiin sisäministerik-
si helmikuussa 2018. Tätä ennen hän toimi ulko-
maankauppa- ja kehitysministerinä kesäkuusta 
2016. Ministeri Mykkänen valittiin eduskuntaan 
vuonna 2015 Uudeltamaalta kokoomuksen listal-
ta. Hän on eduskuntaryhmän johtavia poliitikkoja 
varsinkin energia-politiikan, Venäjäsuhteiden, 
maahanmuuttopolitiikan sekä työ- ja elinkeino-
politiikan sektoreilla.  

Pekka Vähäkangas 
apulaiskaupunginjohtaja, 
Kuopion kaupunki

Filosofian tohtori Pekka Vähäkangas on Kuo-
pion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja. Hän 
on toiminut aikaisemmin Kuopion kaupungin 
kulttuurijohtajana ja johtavana kuraattorina. 
Sitä ennen Vähäkangas toimi taidehistorian 
professorina ja tutkijana Jyväskylän yliopistossa. 
Vähäkangas vastaa Kuopion kaupungin hyvin-
voinnin ja kasvun ja oppimisen palvelualueista. 
Hän on Terve kunta -verkoston puheenjohtaja ja 
WHO:n Healthy Cities Advisor boardin jäsen.

Ilkka Salmi
kansliapäällikkö, sisäministeriö
@ilkka_salmi

Ilkka Salmi toimii sisäministeriön kansliapääl-
likkönä. Hän on johtanut keskeisiä turvalli-
suusalan toimijoita niin kansallisella kuin euroop-
palaisella tasolla. Hän on aiemmin työskennellyt 
muun muassa Euroopan komissiossa turvalli-
suusjohtajana, Euroopan unionin tiedustelu- ja 
tilannekeskuksen johtajana sekä Suojelupoliisin 
päällikkönä. Hänellä on vahva kansallinen ja 
kansainvälinen kokemus turvallisuusasioista ja 
turvallisuuspolitiikasta.

9.00 9.15 9.25



Bart Brandsma
tutkija

Bart Brandsma is a Dutch philosopher, 
independent trainer and consultant who works 
throughout Europe on local and national issues. 
He is author of the book Polarisation: 
understanding the dynamic of us versus them. 
With a small team of dedicated people, he trains 
and advises professionals – such as mayors, 
public prosecutors, policymakers, teachers, 
school heads, prison personnel and prison 
directors, radicalisation experts and 
counterterrorism teams, police professionals, 
municipality workers, youth and social 
workers, dialogue experts, communication 
advisors, journalists, etc. For more information 
see: www.polarisatie.nl 

Miriam Attias
Yhteistösovittelija, 
Naapuruussovittelun keskus
@attiasmiriam

Miriam Attias (KM, YTM) on ammatiltaan yhteisö-
sovittelija. Vuonna 2014 hän perusti Naapuruus-
sovittelun keskuksen, jonka ammattisovittelijat 
sovittelevat naapuruuskonflikteja ja kouluttavat 
asumisen toimijoita vastakkainasettelua purka-
vaan työotteeseen ja sovitteluun. Tällä hetkellä 
Attias tutkii sitä, mitä Suomessa pitäisi osata 
nähdä ja tehdä kärjistyvälle vastakkainasettelulle 
ja toimivien väestösuhteiden edistämiselle.

Lauri Holmström
erityisasiantuntija, sisäministeriö
@HolmstromLauri

Lauri Holmström vastaa sisäministeriön erityis-
asiantuntijana sisäisen turvallisuuden analysointi- 
ja ennakointityöstä valtioneuvostossa. Sisäisen 
turvallisuuden ennakointityö kattaa yhteis-
kunnan tasolla muun muassa rikollisuuteen, 
turvallisuuden tunteeseen, onnettomuuksiin ja 
tapaturmien sekä yhteiskuntarauhaan liittyviä 
kehityskulkuja.
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TIETOPOHJA, KOKEILUT JA MITTAAMINEN

DEPOLARIZATION IN PRACTICE 
Bart Brandsma, tutkija
Miriam Attias, yhteisösovittelija, Naapuruussovittelun keskus

•  Käytännönläheisiä työkaluja siitä, miten ammattilaiset voivat työssään purkaa toiminta-  
 ympäristöä haastavaa vastakkainasettelua ja polarisoitumista.
  
•  During this workshop you will focus on how to develop an effective depolarisation 
 strategy as a professional. First, we will explore the essential differences between 
 conflict and polarization and confront this with your own workfield. What are 
 the personal positions that we are inclined to hold? What does characterize me and 
 my position? What are effective positions in specific cases and can we develop our 
 own cases and mediative strategies? The latter will involve a lot of experience in the   
 field of communication. We will bring intensive experiences to develop skills 
 and insights that will help in security and policing, be it in preventive as 
 well as in intervention work.

12.30-13.15 

HYVÄ TURVALLISUUS, HUONO 
TURVALLISUUS - TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN
Lauri Holmström, erityisasiantuntija, sisäministeriö

• Sisäisen turvallisuuden ennakointityö kattaa yhteiskunnan tasolla muun muassa
  rikollisuuteen, turvallisuuden tunteeseen, onnettomuuksiin ja tapaturmien sekä 
 yhteiskuntarauhaan liittyviä kehityskulkuja. Ilmiöpohjainen ja väestölähtöinen 
 työ tarvitsee tuekseen konkreettisia mittareita. Tule kuulemaan, miten turvallisuuden  
 mittaaminen ja indikaattorien arviointi on järjestetty sisäisen turvallisuuden 
 analysointi- ja ennakointityössä. 

14.45-15.30 



Marika Tammeaid 
Johtava asiantuntija,
julkisen sektorin johtaminen, Sitra
@MarikaTammeaid
 
Marika Tammeaid on työyhteisö- ja johtamisvalmen-
taja, jolla on pitkä kokemus julkisen sektorin organi-
saatioiden johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on 
erikoistunut lyhyiden ja pitkien oppimisprosessien 
rakentamiseen, muuttuvan työelämän teemoihin sekä 
ratkaisukeskeiseen ja kokeilulliseen toimintatapojen 
uudistamiseen. Marika on toiminut vuosia valtion joh-
taja- ja esimiestehtävissä sekä toiminnan laadun kehit-
tämiseen tähtäävissä konsultointirooleissa Suomessa ja 
kansainvälisesti. 

Hän on rakentanut ja vetänyt Sitran vuosina 2017-18 
toteutetut Uudistuja-koulutuskokonaisuudet, jotka 
keskittyvät julkisen sektorin ylimmän virkamiesjohdon 
kompetenssin kehittämiseen ilmiölähtöisen julkisen 
politiikan ja mahdollistavan johtamiskulttuurin osalta. 
Marika toimii useissa yliopistollisissa täydennyskoulu-
tuslaitoksissa ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan 
kouluttajana 

Timo Kauppinen 
VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Timo Kauppinen on eriarvoisuustutkija, jonka keskei-
simpinä tutkimusteemoina ovat olleet asumisen ja 
alueellisen segregaation eli väestöryhmien alueellisen 
eriytymisen tutkimus. Hän johtaa Suomen Akatemian 
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa 
URMI-konsortiossa (Urbanization, Mobilities and 
Immigration) maahanmuuttotyöpakettia, jossa tutki-
taan erityisesti Suomen suurimpien kaupunkiseutujen 
sisäistä etnistä segregaatiota. 

Juha Kronqvist 
Johtava palvelumuotoilija, Hellon
@wearehellon  

Juha Kronqvist toimii Hellonilla johtavana palvelu-
muotoilijana ja tiiminvetäjänä. Juha on työskennellyt 
muotoilun tutkijana Helsingin yliopistossa ja Aalto-
yliopistossa, jossa hän on kehittänyt uusia palvelumuo-
toilun menetelmiä osana väitöskirjatutkimustaan. 
Juha on vastannut laajoista ja strategisista palvelu-
muotoiluhankkeista ja omaa vahvan asiantuntijuuden 
kompleksisten kokonaisuuksien kanssa työskentelystä 
sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
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TIETOPOHJA, KOKEILUT JA MITTAAMINEN

KOKEILUT TURVALLISUUSTYÖSSÄ
Marika Tammeaid, johtava asiantuntija, Sitra

• Mikä on kokeilukulttuurin tila Suomessa? Entä Millaisia työkaluja kokeilukulttuurin  
 turvallisuustyössä tarvitaan? Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, 
 selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeilui-
 hin ja uudistuksiin. Työn tähtäimessä on reilu ja kestävä tulevaisuus, hyvinvoinnin 
 seuraava erä.

9.00-9.45 

• Millainen väestönkehitys ja liikkuvuus tulevaisuuden Suomessa on mahdollista 
 ja todennäköistä? Miten kasvavien kaupunkiseutujen tulisi rakentua? 
 URMI-hankeessa tutkitaan muun muassa maahanmuuton vaikutuksia keskittyen  
 etenkin maahanmuuttajien kotoutumiseen kolmella suurella kaupunkiseudulla.  
 Asumisen etnisen segregoitumisen ja sosioekonomisen jakautumisen piirteitä  
 analysoidaan rekisteripohjaista seuranta-aineistoa käyttäen. Kiinnostuksen 
 kohteena on, miten kaupunkiseudut eroavat toisistaan kotoutumisen suhteen.  
 Millaisia integraatiopolkuja tarjotaan? Miten paikalliset asuntopoliittiset ratkaisut  
 ja väestöryhmien väliset tuloerot korreloivat integraation kanssa? Mitä vaikutuksia  
 tällä kaikella on turvallisuudelle?

ALUEELLINEN SEGREGAATIO JA TURVALLISUUS
Timo Kauppinen, tutkimuspäällikkö, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.00-10.45 

PAREMPIA PÄÄTÖKSIÄ TURVALLISUUDESTA
Juha Kronqvist, lead designer Hellon

• Miten organisaatioiden päätöksentekoa ja vaikuttavuutta voidaan parantaa?   
 Palvelumuotoilun keinoin on mahdollista löytää uusia tekemisen tapoja sekä   
 lisätä toimijoiden osallisuutta yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Hellon on  
 kehittänyt sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmälle ilmiöpohjaisesti   
 yhteen toimivaa ohjausjärjestelmää. Hellonin tavoite on auttaa organisaatioita  
 luomaan parempia palveluita asettamalla ihmisen kaiken tekemisen keskiöön. 

11.00-11.45 



Christopher Rowley
konsultti, Demos Helsinki
@chris_rowley
 
Christopher Rowley (Master of Arts, International 
Conflict Studies) työskentelee ennakointimenetelmiin 
erikoistuneena konsulttina ajatushautomo Demos 
Helsingissä. Hänen vastuullaan ovat erityisesti skenaa-
riomenetelmien soveltaminen sekä uusien teknologi-
den yhteiskunnallisia vaikutuksia tutkivat hankkeet. 
Christopher toimi vastaavana projektipäällikkönä 
Kymenlaakso.ai -hankkeessa, jossa tuotettiin selvitys 
tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja Kymenlaakson 
elinkeinoelämään. Christopherin tausta on turvalli-
suuden tutkimuksessa, ja hän on yksi The Ulkopolitist 
-verkkolehden perustajista. Häntä kiinnostaa erityisesti, 
miten kestävää yhteiskunnallista muutosta saadaan 
aikaan nopeasti kehittyvässä ja haastavassa teknologi-
sessa toimintaympäristössä. 

Sirpa Virta
YTT, dosentti, professori, Tampereen yliopisto
@SirpaVirta

Yhteiskuntatieteiden tohtori Sirpa Virta on Tampereen 
yliopiston turvallisuushallinnon professori ja dosentti 
sekä Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Hän on 
johtavassa asemassa useissa kansainvälisissä turvalli-
suusalan tutkimusohjelmissa ja huippuyksiköissä. Sirpa 
Virta on monitieteisen poliisi- ja turvallisuustutkimuk-
sen uranuurtaja, jonka työn jälki näkyy kansallisessa ja 
paikallisessa turvallisuussuunnittelussa sekä poliisitoi-
minnan arviointi- ja strategiatyössä.

Heikki Laurikainen
tutkija, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
@HeikkiLaurikain  

Heikki Laurikainen toimii tutkijana Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestössä. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat 
varautuminen ja kriisinsietokyky, etenkin kansalais-
yhteiskunnan näkökulmasta. Heikki on maaseudun 
turvallisuuskysymyksiin keskittyvän Harvaturva-
verkoston sihteeri.
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UUSI TURVALLISUUSTIETO JA ENNAKOINTI
Tieto on valtaa! Ohjelmakaistalla saat aimo annoksen turvallisuustietoutta. Kaistalla 
esitellään uusimpien turvallisuustutkimushankkeiden tuloksia, tietoon perustuvia 
konkreettisia työkaluja turvallisuuden edistämiseksi sekä kuullaan alustuksia turvalli-
suuden ajankohtaisista aiheista.

TURVALLISUUSENNAKOINTI VERKOSTOISSA: 
YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ JA TOIMIJUUTTA LUOVAN 
ENNAKOINNIN TYÖKALUJA JA KOKEMUKSIA  
Christopher Rowley, konsultti, Demos Helsinki

• Mitä on luova ennakointi? Entä miten sitä voi hyödyntää turvallisuuden 
 edistämiseen verkostoissa? Sessiossa tutustutaan työkaluihin, joiden avulla on  
 mahdollista rakentaa jaettua ymmärrystä toiminnan tueksi.

12.30-13.15 

• Miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja  
 arvioida sekä minkälaista osaamista sekä valmiuksia turvallisuusympäristön   
 muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden?  
 KOREHA-hankkeen päätavoitteena on luoda malli resilienssin eri tasoista, jonka  
 avulla yksilötason ja yhteiskunnan mukautumisvalmiutta voidaan seurata ja 
 arvioida osana kokonaisturvallisuutta. 

YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN RESILIENSSI (KOREHA-HANKE)
Sirpa Virta, professori, Tampereen yliopisto

13.30-14.15 

TURVALLISUUTTA HARVASSA 
Heikki Laurikainen, tutkija, 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

• Miten harvaan asuttujen alueiden turvallisuus ja alueilla asuvien turvallisuuden  
 tunne on kehittynyt viime vuosina? Mitä on tapahtunut turvallisuuspalveluille?  
 Mikä asukkaita huolettaa? Tilaisuudessa esitellään uusin Turvallisuutta harvassa 
 - raportti harvaan asutun maaseudun turvallisuudesta ja valotetaan mihin 
 suuntaan tilanne on kehittynyt v. 2014 julkaistun ensimmäisen Turvallisuutta   
 harvassa -raportin jälkeen.

14.45-15.30 



Mika Susi 
Johtava asiantuntija, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 
Mika Susi työskentelee johtavana asiantuntijana 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. Hänen tehtäviinsä 
lukeutuvat yritysturvallisuuden, riskienhallinnan ja 
turvallisuusjohtamisen kokonaisuudet. Aiemmin 
Mika on työskennellyt Suojelupoliisissa mm. henkilö- ja 
yritysturvallisuuden tehtävissä. Erityisinä painopiste-
alueina Mikan työssä ovat tällä hetkellä kyberturvalli-
suus sekä organisaatioturvallisuuden kokonaishallin-
nan ja riskienhallinnan kysymykset. 

Tiina Ristikari
YTT, tutkimuspäällikkö, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tiina Ristikari on yhteiskuntatieteiden tohtori, ja hän 
työskentelee tutkimuspäällikkönä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksella, jossa hän johtaa Kansallinen 
syntymäkohortti 1987 ja 1997 -tutkimushankkeita. 
Tiina Ristikarin työryhmä on tutkinut lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja yhteiskuntaan kiinnittymistä laajoja 
rekisteriaineistoja hyödyntäen. 

Tom Pakkanen
PsM, oikeuspsykologi

Tom Pakkanen on tutkinut vakavaa väkivaltaa jo toista 
vuosikymmentä.  Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä 
poliisin kanssa rikostutkinnassa ja opettaa 
mm. Poliisiammattikorkeakoululla ja yliopistoilla 
oikeuspsykologian soveltamista rikosprosessin eri 
vaiheisiin.  Viimeaikaisiin kiinnostuksen kohteisiin 
ovat lukeutuneet väkivaltariskin ja uhan arviointi, 
sekä kuulustelustrategiat.
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UUSI TURVALLISUUSTIETO JA ENNAKOINTI

• Suomi menestyy nykyisin erinomaisesti kansainvälisissä turvallisuutta mittaavissa  
 tutkimuksissa. Turvallisuus myös luo yrityksille kilpailullista hyötyä ja edistää 
 Suomeen kohdistuvia investointeja. Mitä yrityksissä ajatellaan Suomen turvallisuu- 
 desta ja mitkä ovat yrityspäättäjien suurimmat huolenaiheet? Tule kuulemaan  
 ja keskustelemaan missä olemme Suomessa onnistuneet ja mitä voisimme tehdä  
 yhdessä vielä paremmin turvallisen Suomen tulevaisuuden eteen.     

TURVALLISUUDESTA KILPAILUETUA
Mika Susi, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

9.00-9.45 

• Ota tiedolla johtamisen haaste vastaan, ja tule tutustumaan Me-säätiön ja THL:n  
 kehittämään poikkeukselliseen työkaluun, joka osoittaa millaisia yhteyksiä 
 erilaisilla syrjäytymisen tekijöillä on toisiinsa. Työkalu tarjoaa ensimmäistä kertaa  
 maailmassa mahdollisuuden tarkastella yli 20 syrjäytymistekijän yhteyksiä sekä  
 tunnistaa kymmenen merkittävintä syrjäytymisen riskitekijää ennen kolmea-
 kymmentä ikävuotta.     

MISSÄ ELÄMÄNVAIHEESSA SYRJÄYTYMINEN SYNTYY?
Tiina Ristikari, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.00-10.45 

TURVALLISUUDEN JA TURVATTOMUUDEN TUNNE
Tom Pakkanen, oikeuspsykologi

• Turvallisuuden tunteesta ja sen merkityksestä puhutaan paljon - erityisesti nyt,  
 kun elämme ajassa, jolloin olemme monin tavoin paremmin turvassa kuin   
 koskaan, mutta silti pelkäämme. Turvallisuuden tunteen on sanottu jopa olevan  
 turvallisuuden keskeisin osa-alue. Jos näin on, miten paljon työstämme 
 kohdistuu turvallisuuden tunteen varmistamiseen vai onko oletuksemme, että  
 tunne paranee suoraan konkreettista turvallisuutta parantamalla? 
 Mistä turvallisuuden tunne muodostuu ja miten voimme paremmin suunnitella  
 toimintaamme, että se parantaa myös tunnetta?

11.00-11.45 



Keskiviikko 23.1.2019                     ja Torstai 24.1.2019 

Jari Taponen
ylikomisario, VTM, Helsingin poliisilaitos
@JMTaponen
 
Jari Taponen on toiminut 24 vuotta erilaisissa poliisitehtävissä 
Helsingin poliisilaitoksessa. Vuodesta 2012 hän on johtanut 
poliisilaitoksen ennalta estävää toimintoa.

Ismo Parviainen 
Johtava asiantuntija, sisäministeriö
@ismoparv
 
Ismo Parviainen on työskennellyt sisäisen turvallisuuden 
palveluiden parissa kohta 24 vuotta. Ismon vastuulla on ollut 
useita operatiivisia ja hallinnollisia turvallisuusasioihin liittyviä 
tehtäviä ja kehittämishankkeita. Taustaltaan hän on pelastaja 
ja evp. rajavartiomies. Operatiivisten pelastus, rajavartiolaitoksen 
ja poliisin (rikostorjunta, -analyysi, turvapaikkatutkinta, PTR, 
lupahallinto) tehtävien kautta Ismo siirtyi hallinnolliselle puolelle 
vuonna 2007. Nykyisen tehtävän hän aloitti sisäministeriön tietohallin-
nossa v. 2012 vastaten sisäministeriön hallinnonalan kokonaisarkkiteh-
tuurista, digitalisaation edistämisestä ja tietoturva-asioista sekä EU:n 
tietohallintoviraston (eu-LISA) kansallisesta koordinoinnista. 

Sari Samula
tarkastaja, sisäministeriö
@sarisamu

Sari Samula on työskennellyt sisäministeriössä vuodesta 2000 
lähtien ensin aluehallinto-osaston kansainvälisessä yksikössä ja 
siirtyi vuonna 2006 sisäisen turvallisuuden sihteeristöön. 
Sari toimii sisäisen turvallisuuden portaalin valmistelun 
projektipäällikkönä ja jatkossa sivuston pääkäyttäjänä.  
Valtakunnallisen turvallisuusseminaarin järjestelyt ja valmistelu 
on kuulunut hänen tehtäviinsä vuodesta 2006 lähtien

Saila Kurtti 
käyttöliittymäsuunnittelija, Ambientia

Ambientialla käyttöliittymäsuunnittelua tekevä Saila Kurtti 
on työskennellyt yli 10 vuotta web-suunnittelun parissa. 
Sailalla on pitkä kokemus verkkopalveluiden konseptoinnista, 
visuaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ja hänen osaamisensa 
kulminoituu käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Tuovi-portaalin 
kehityksessä hän on ollut mukana alusta lähtien palvelumuotoilun, 
käyttöliittymäsuunnittelun ja teknisen toteutuksen äärellä.
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DIGITAALINEN VERKOSTOTYÖ

TURVALLISUUSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 
TEKNOLOGIAN AVULLA  
Jari Taponen, ylikomisario, Helsingin poliisilaitos

• Nettialustojen ja mobiilisovellusten hyödyntäminen kansalaisten kanssa 
 tehtävässä yhteistyössä. Case: Poliisin ja monikulttuuristen toimijoiden välisen  
 turvallisuusyhteistyön kehittäminen teknologian avulla.

12.30-13.15

Torstai 24.1.2019 

DIGITAALINEN VERKOSTOTYÖ

• Digitaalisuus osana sisäisen turvallisuuden palveluiden ekosysteemiä. 
 Pohdinnassa haasteet ja mahdollisuudet sekä muutos tekemisen kulttuuriin.   
 Case: nuorille suunnattu STOP- opetuspeli.

SISÄISEN TURVALLISUUDEN PALVELUT; 
DIGITALISAATIO JA CASE STOP-PELI
Ismo Parviainen, johtava asiantuntija sisäministeriö

9.00-9.45 

• Sisäministeriö on valmistellut sisäisen turvallisuuden digitaalista yhteistyöalustaa  
 turvallisuuden asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille. TUOVI- sisäisen 
 turvallisuuden portaalin työtila -toiminto julkaistaan valtakunnallisessa 
 turvallisuusseminaarissa. Tule katsomaan ja kuulemaan, mikä on TUOVI ja 
 mitä sillä voi tehdä. 

Portaalityöpaja
• TUOVI-portaali on työtila kaikille turvallisuuden verkostoille ja sidosryhmille. 
 Tule mukaan vaikuttamaan TUOVIn jatkokehittelyyn portaalityöpajassa, jossa   
 tutustutaan olemassa oleviin toimintoihin a luodaan yhdessä  visio, miltä 
 TUOVIn pitäisi näyttää kahden vuoden kuluttua.

TUOVI-PORTAALIN ESITTELY & KOKEILU
Sari Samula, tarkastaja,  sisäministeriö
Saila Kurtti, käyttöliittymäsuunnittelija, Ambientia

11.00-11.4513.30-14.15



Projektipäällikkö Marjo Lindgren, Oma Häme
Palvelupäällikkö Riihimäen kaupungin sote-toimiala ja 
turvallisuustoimijoiden yhteistyön valmistelu 
maakunta- ja sote-uudistuksen osalta
Marjo Lindgren on toiminut sosiaali- ja terveydenhuollossa 
erilaisissa johto- kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä 
noin 20 vuoden ajan. Marjo on työskennellyt pitkään Helsingin 
kaupungin sosiaalivirastossa ja tämän jälkeen Riihimäen kau-
pungilla. Viime vuodet hän on toiminut Kanta-Hämeen maa-
kunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa eri tehtävissä. 

Petri Talikka
Pelastuspäällikkö, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Petri Talikka toimii maakuntauudistuksen valmistelussa 
pelastustoimen vastuuvalmistelijana. Petri on toiminut pelas-
tustoimen eri tehtävissä noin 30 vuoden ajan. 

Ville Leinonen
Paloinsinööri, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
@leinovil
Ville Leinonen on työskennellyt eri miehistö ja päällystöteh-
tävissä pelastustoimessa vuodesta 2003. Hänen vastuualuee-
seen kuuluu varautuminen ja jatkuvuudenhallinnan suunnit-
telu pelastuslaitoksella, kuntien ja yhteistyökumppaneiden 
valmiussuunnit telun tukeminen, maakuntauudistuksen varau-
tumisen valmistelu Pohjois-Karjalan maakunnassa ja pelastus-
laitoksen viestinnän koordinointi. Ville toimii säännöllisesti 
pelastuslaitoksen operatiivisen yleisjohtajan roolissa. Lisäksi hän 
on antanut asiantuntemustaan yhteiseen hyvään esim. kaivos-
turvallisuusneuvottelukunnassa ja sisäministeriön poikkeusolo-
jen riski analyysityössä.

Markus Alanko
erityisasiantuntija, Rikoksentorjuntaneuvoston 
sihteeristö, oikeusministeriö
Markus Alanko on toiminut paikallisen rikoksentorjunnan 
parissa vuodesta 2002 lähtien oikeusministeriössä rikoksentor-
juntaneuvoston sihteeristössä. Markuksen tehtäviin on liittynyt 
mm. paikallisen rikoksentorjunta- ja turvallisuustyön kehittämi-
nen, rakennetun ympäristön mahdollisuudet rikoksentorjunnas-
sa, rikosten tilannetorjunta, ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset 
ja petosrikollisuus. Hän tukee myös kuntia mm. paikallisten 
turvallisuuskyselyiden toteuttamisessa ja erilaisissa rikoksen-
torjuntahankkeissa.

Jani Voutilainen
projketipäällikkö, Smart & Wise, Turvallisuus.
Jani Voutilainen toimii projektipäällikkönä Turun kaupungin 
Smart and Wise kärkihankkeessa. Turvallisuus painopiste on 
jaettu neljään osa-alueeseen: tilannekuva, data-analytiikka, 
kaupunkilaisten osallisuus sekä kyberturvallisuus.
https://www.turku.fi/sawt-turvallisuus
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TURVALLISUUSSUUNNITTELU 2.0

• Julkinen hallinto on viimeiset vuodet kiihtyvällä vauhdilla valmistautunut maakunta-  
 uudistukseen. Maakunnille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastus- 
 toimen lisäksi paljon turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, kuten alueellisen yhteisen varautu- 
 misen yhteensovittaminen. Lisäksi maakunta vastaa alueen yleisestä strategisesta 
 kehittämisestä, mihin poikkihallinnollinen turvallisuuden parantaminen selkeästi kuuluu.  
 Miten työ on järkevä organisoida maakunnan ympäristössä, jossa eri toimijoilla on eri   
 roolit ja toimintamahdollisuudet?

MAAKUNTIEN TURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI
Marjo Lindgren, projektipäällikkö, Oma Häme
Petri Talikka, pelastuspäällikkö, Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

12.30-13.15 

• Kansallisen riskiarvion tarkoituksena on, että Suomessa kyetään ennakoimaan äkillisiä
 tapahtumia, joiden todennäköisyys ja vaikutukset ovat sellaisia, että niiden toteutuessa
 tapahtuu merkittäviä ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja.
  Riskiarvio toimii laajamittaisiin uhkiin ja häiriöihin varautumisen työkaluna. Ensim-
 mäinen kansallinen riskiarvio tehtiin vuonna 2015 ja se on päivitetty vuoden 2018 lopussa.
 Mitä varautumisen kansallinen riskiarvio tarkoittaa käytännön työssä paikallistasolla?

KANSALLINEN RISKIARVIO 
ALUE- JA PAIKALLISTASON TYÖSSÄ
Ville Leinonen, paloinsinööri, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 

13.30-14.15 

• Turvallisuus on ennen kaikkea tunne. Keskeisimpiä turvallisuusuhkia ja sitä
  kautta turvallisuustyön painopisteitä ei voida määrittää ottamatta huomioon,   
 mistä ihmiset ovat huolissaan. Turvallisuustyö on myös vaikuttavampaa, kun   
 hyödynsaajat – alueen asukkaat – ovat päässeet osallistumaan siihen. 
 Kunnallinen turvallisuuskysely on Rikoksentorjuntaneuvoston kehittämä työkalu  
 asukkaiden osallistamiseen turvallisuustyöhön ja tiedon keräämiseen.

ASUKKAAT MUKANA TURVALLISUUSTYÖSSÄ 
– TURVALLISUUSKYSELYJEN TEKEMINEN 
JA JALKAUTTAMINEN
Markus Alanko, erityisasiantuntija, Rikoksentorjuntaneuvoston 
sihteeristö, oikeusministeriö 
Jani Voutilainen, projektipäällikkö Smart & Wise, Turvallisuus

14.45-15.30 



Merja Kaija
kyläasiamies, Pohjois-Savo Kylät ry
@merjakaija 
@PSkylat 
 
Merja Kaija  toimii Pohjois-Savon Kylät ry kyläasiamiehe-
nä ja työssään hän edistää niin kylien kuin maaseudun 
elinvoimaisuutta ja asuttuna pitämistä. Merja on työs-
kennellyt viitisen vuotta kyläasiamiehenä, joten kylät 
Pohjois-Savossa ja niiden olot ovat tulleet hänelle tutuiksi. 
Kyläturvallisuuden edistäminen yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa on tärkeää Pohjois-Savon Kylät ry:lle. Yhdistys 
haluaa edistää kylällä asuvien omien varautumistaitojen ja 
turvallisuuden tunteen lisäämistä sekä  olla linkkinä kylien, 
kuntien ja viranomaisten välillä turvallisuusasioissa.  

Ari Evwaraye
strategiapäällikkö, sisäministeriö
@AEvwaraye

Ari Evwaraye työskentelee strategiapäällikkönä sisä-
ministeriössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat sisäisen turval-
lisuuden strategian edistämis-, koordinaatio- ja seuranta-
tehtävät. Ennen nykyisiä tehtäviään Ari on työskennellyt 
sisäministeriön poliisiosastolla, aiemman sisäisen turvalli-
suuden ohjelmaan liittyvissä tehtävissä sisäministeriössä 
sekä poliisihallinnossa. Arin erikoisaloja ovat paikallinen ja 
alueellinen turvallisuussuunnittelu, turvallisuustyö verkos-
toissa, turvallisuusongelmien ennaltaehkäisy sekä turvalli-
suuden yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset.

Aki Pihlaja
projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto
@PihlajaAki

Aki Pihlaja työskentelee Kuntaliitossa projektipäällikkönä 
KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta 
-projektissa. Hän toimii myös valtakunnallisen Turvalli-
nen ja kriisinkestävä kunta -verkoston koordinaattorina. 
Aiemmin Aki on toiminut mm. Imatran kaupungin riski-
enhallintapäällikkönä. Aki on koulutukseltaan sotatietei-
den maisteri viranomaisyhteistyön koulutusohjelmasta ja 
tradenomi turvallisuusalan koulutus ohjelmasta.
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• Turvallisuussuunnittelua ja yhteistä varautumista ei aina ole helppo toteuttaa edes  
 alueilla, joissa kaikki resurssit ja toimijat ovat lähellä toisiaan, kuten taajamissa. 
 Miten tässä sitten voidaan onnistua kylissä, joissa viranomaiset ovat monesti kaukana?

KYLÄTURVALLISUUS OSANA TURVALLISUUS-
SUUNNITTELUA JA VARAUTUMISTA
Merja Kaija, kyläasiamies, Pohjois-Savon kylät 

9.00-9.45

• Turvallisuussuunnittelua on tehty Suomessa jo lähes 20 vuotta. Toiminta on kuitenkin  
 hyvin paikallista. Eteen tulee erilaisia tilanteita päätöksentekoon, kumppaneihin, 
 resursseihin tai johtamiseen liittyen, joita koordinaatiosta vastuussa oleva joutuu 
 usein yksin ratkomaan. 

• Mitä viheliäisiä ongelmia turvallisuussuunnittelusta vastaavat ovat viime aikoina  
 kohdanneet? Ryhmätyöosioon on kerätty ennakkoaineistoa seminaari-
 ilmoittautumisen yhteydessä ja tämän perusteella on valittu muutama keskeinen  
 ongelma yhdessä ratkottavaksi ja keskusteltavaksi. Ohjelmaosio on avoin kaikille, 
 mutta on tarkoitettu erityisesti kylän, kunnan, seutukunnan tai maakunnan turvalli- 
 suussuunnittelun koordinaatiosta vastaaville henkilöille.

RYHMÄTYÖ: TURVALLISUUSSUUNNITTELUN 
VIHELIÄISET ONGELMAT
Ari Evwaraye, strategiapäällikkö, sisäministeriö
Aki Pihlaja, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto 

10.00-10.45 



Kostas Tassopoulos
toiminnanjohtaja, 
Lyömätön Linja Espoossa
@LyomatonLinja
 
Kostas Tassopoulos aloitti vuonna 
2006 Lyömätön Linja Espoossa ry:ssä 
Miehen Linja -hankkeen hanketyöntekijänä. Hän on 
koulutukseltaan sosiologian ja psykologian maisteri. 
Ennen nykyistä työpaikkaanssa hän on toiminut lasten-
suojelun työntekijänä sekä sijaisena rikosseuraamuslai-
toksella. Vuodesta 2010 Kostas on toiminut vastaavana 
väkivaltatyön asiantuntijana ja syyskuusta 2018 hän 
toimi Lyömätön Linja Espoossa ry:n toiminnanjohta-
jana.  

Heidi Huuskonen
Projektipäällikkö; 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
@HuuskonenHeidi  @EKpelastus

Heidi Huuskonen on filosofian tohtori ja 
pedagogisesti pätevöitynyt opettaja, jolla on monipuo-
linen työhistoria tutkimuksen asiantuntijatehtävistä 
Rajavartiolaitoksessa, sisäministeriössä ja pelastustoimi-
alalla. Toimenkuvansa kautta hän on perehtynyt muun 
muassa tiedolla johtamista tukevien arviointikäytäntei-
den kehittämiseen ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
keskinäisriippuvuuden tarkasteluun. Nykyisessä tehtä-
vässään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallin-
ta-vastuualueen KAT- eli kotona asumisen turvallisuus 
3-hankkeen projektipäällikkönä hän vastaa verkosto-
pohjaisen yhteistyömallin kehittämisestä asumisen 
turvallisuusriskeihin, joiden ominaisuuksia on identi-
fioitu laaja-alaisten data-analyysien perusteella. Kehit-
tämisellä vastataan toimintaympäristön muutokseen, 
jossa ikääntyvän väestön asumisen turvallisuusriskejä 
on kyettävä ehkäisemään ennalta riskiprofiilianalytiikan 
ja monitoimijayhteistyön kautta.

Tytti Oksanen
palotarkastusinsinööri, 
Pirkanmaan pelastuslaitos
@TyttiOksa

Tytti Oksanen on valmistunut vuonna 
2011 Tampereen teknilliseltä yliopistolta 
ympäristötekniikan diplomi- insinööriksi pääaineenaan 
turvallisuustekniikka. Hän on toiminut Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella palotarkastusinsinöörinä vuodesta 
2015 lähtien. Tehtävänkuvaan kuuluu asumisturvalli-
suuden parantaminen Pirkanmaalla etenkin kotona 
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• Sisäministeriö julkaisi sisäisen turvallisuuden stra -
 tegiaan pohjautuvat kansalliset linjaukset alueelli-
 selle ja paikalliselle turvallisuussuunnittelulle 
 tammikuussa 2019. Turvallisuussuunnittelun 
 linjauksissa on erilaisia painopisteitä, joihin turval-
 lisuussuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota   
 maanlaajuisesti.. Showroomissa esitellään muu-
 tamaa näihin painopisteisiin liittyvää toimintamallia.  
 Osallistujat voivat vapaasti liikkua tilassa, haasta-
 tella esittelijöitä ja keskustella toimintamalleihin
 liittyvistä asioista. Seminaarin showroomissa 
 esitellään:

·     Lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma 
 – toiminnanjohtaja Kostas Tassopoulos,    
 Lyömätön Linja Espoossa

·     Ikääntyneiden kotona asumisen 
 turvallisuushankkeet (KAT & IKAT) 
 – projektipäällikkö Heidi Huuskonen, 
 Etelä-Karjalan pelastuslaitos, 
 sekä palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen, 
 Pirkanmaan pelastuslaitos

·     Julkisten tilojen turvallisuus 
 – poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö

·     Turvallinen ja kriisinkestävä kunta –verkosto 
 – projektipäällikkö Aki Pihlaja, Suomen Kuntaliitto

SHOWROOM: TURVALLISUUSSUUNNIT-
TELUN PAINOPISTEET 

Torstai 24.1.2019 
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asuvien ikäihmisten ja muiden erityisryhmien parissa. 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on asumisturvallisuus-
tiimi, jonka vetäjänä Tytti toimii. Isona osana työssä on 
ollut valtakunnallisiin ja maakunnallisiin hankkeisiin 
osallistuminen ja vetäminen. Tuoreimpina EVAC-mittari 
– RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistu-
misturvallisuuden arviointiin –hankkeen vetäminen sekä 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston alaisuudessa 
toimivan Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus –työ-
ryhmän puheenjohtajana toimiminen.

Jari Pajunen
poliisitarkastaja, sisäministeriö
@pajunen_jari

Poliisitarkastaja Jari Pajunen on 
toiminut vuodesta 2010 asiantuntijana 
sisäministeriön poliisiosastolla valvonta- ja 
hälytystoimintaa koskevissa asioissa sekä liikenne-
asioissa. Sitä ennen hän työskenteli yli 15 vuoden ajan 
Liikkuvassa poliisissa eri tehtävissä. Jari on koulutuksel-
taan valtiotieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut 
poliisin päällystötutkinnon, insinöörin ja liikenneopetta-
jan tutkinnot.

Aki Pihlaja
projektipäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto
@PihlajaAki

Aki Pihlaja työskentelee Kuntaliitossa 
projektipäällikkönä KUJA2: Kuntien ja 
maakuntien jatkuvuudenhallinta -projektissa. 
Hän toimii myös valtakunnallisen Turvallinen ja kriisin-
kestävä kunta -verkoston koordinaattorina. Aiemmin 
Aki on toiminut mm. Imatran kaupungin riskienhal-
lintapäällikkönä. Aki on koulutukseltaan sotatieteiden 
maisteri viranomaisyhteistyön koulutusohjelmasta ja 
tradenomi turvallisuusalan koulutusohjelmasta.

11.00-11.45 
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Elsa Paronen / kuva ok
Muutosjohtaja, 
Pohjois-Savon liitto
fi.linkedin.com/pub/elsa-paronen/8b/728/501/

Elsa Paronen on koulutukseltaan filosofian toh-
tori ja fysioterapeutti. Kehittäminen, johtaminen, 
toiminta kyky ja työhyvinvointi ovat asioita, joiden 
parissa hän on tehnyt uraansa. Lisäksi Elsa on  
toiminut fysioterapiayrittäjänä kymmenen vuo-
den ajan. Elsalle tärkeitä asioita ovat hyvinvointi 
ja terveys, liikunta, oppiminen ja ihmissuhteet.

14.15

Heli Hätönen 
Neuvotteleva virkamies, 
sosiaali- ja terveysministeriö
@HeliHatonen
 
Heli Hätönen on toiminut monipuolisissa tehtä-
vissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tutkimuksen 
alueella. Hänen aiemmat tehtävänsä ovat aut-
taneet rakentamaan osaamista laaja-alaisessa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä 
poikkihallinnollisessa yhteistyössä osana kun-
tien, alueellisten toimijoiden ja valtionhallinnon 
toimintaa. Heli toimii tällä hetkellä sosiaali- ja ter-
veysministeriössä neuvottelevana virkamiehenä. 
Koulutukseltaan hän on terveystieteen tohtori.

Janne Leskinen
projektisuunnittelija, 
Kotimaan valmiuden yksikkö
Suomen Punainen Risti
@laserlede

Janne Leskinen on Savon ja Itä-Helsingin kautta 
maailmalle lähtenyt turvallisuudesta kiinnos-
tunut valtiotieteilijä. Janne on ollut Punaisen 
Ristin kanssa tekemisissä vuodesta 2011 alkaen. 
Kotimaan valmiuden yksikkö on hänen neljäs 
työpaikkansa tässä organisaati ossa. Aiemmin 
hän on työskennellyt SPR:ssä mm. luotta-
musvapaaehtoisten, maahanmuuttajien ja 
vastaanottokeskusten parissa, sekä koulu-
tussuunnittelijana. Vapaa-aikanaan Janne on 
järjestömoniottelija, ahkera itseni kehittäjä, har-
rasteurheilija, sekä kirjallisuuden suurkuluttaja.

Jussi Korhonen 
varautumisjohtaja, 
sisäministeriö
@KorhonenJussi

Jussi Korhonen (HTM, johtamisen erikoisam-
mattitutkinto) on toiminut Pelastusopistossa 
varautumiskoulutuksen eri tehtävissä v. 2004-
2016, mm. yliopettajana ja yksikön päällikkönä.
Tehtäviin kuuluivat valtion ja kuntien henkilöstöl-
le suunnattujen varautumiskoulutusten suun-
nittelu ja toteutus, pelastustoimen ammatillinen 
koulutus, lähiesimiehen tehtävät ja Pelastusopis-
ton johtoryhmän jäsenyys. Vuosina 2005-2006 
hän toimi Puolustusvoimissa/SKJA, sotilaallisen 
kriisinhallinnan tehtävissä. Sisäministeriössä hän 
on toiminut eri tehtävissä pelastustoimen uudis-
tukseen, sote- ja maakuntauudistukseen sekä 
varautumiseen liittyen vuosina 2016-2018. Nykyi-
sin hän on varautumisjohtaja ja pelastusosaston 
siviilivalmius yksikön päällikkö.

12.45 13.15 13.45



https://www.webropolsurveys.com/
S/45E3C7CCFCE68A2F.par

ANNA PALAUTETTA

Liittymislinkki: 
https://next.brella.io/join/Turvallisuus2019

Liittymiskoodi: Turvallisuus2019

SISÄISEN TURVALLISUUDEN PORTAALI

TUOVI


