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Vastaajien profiili



Tutkimuksen tulokset
Turvallisuutemme on hyvällä tasolla, mutta tulevaisuus huolestuttaa



Suomi koetaan turvalliseksi
sijaintipaikaksi



Turvallisuus on yrityksille merkittävä arvo



Suomen turvallisuusympäristön kehitys on yrityksille
tärkeää



Turvallisuus luo kilpailuetua Suomelle ja yrityksille



Suomen turvallisuuden tulevaisuus huolestuttaa
yrityksissä



Missä olemme onnistuneet?



Missä emme ole onnistuneet?



Merkittävimmät huolenaiheet Suomen turvallisuudessa



Yrityspäättäjien keskeisimmät viestit päättäjille



Yrityksiltä odotetaan
turvallisuudessa yhä enemmän

• Asiakkaiden odotukset
• Sidosryhmien odotukset
• Yhteiskunnan odotukset
• Vastuukysymykset ja vastuullisuus
• Brändi ja mainekysymykset

• Sääntelyn, asiakkaiden ja henkilöstön odotusten
täyttäminen?



Yritysturvallisuuden ajankohtaisia
kysymyksiä

• Teknologian nopea kehitys
• Datakeskeinen talous
• Verkottuminen ja keskinäisriippuvuudet
• Työelämän ja työn tekemisen muutokset
• Operatiiviset riskit – toimimattomat prosessit,

järjestelmät tai ihmiset
• Yritysturvallisuudella yhä vahvempi strateginen

kytkös koko yhteiskunnan tasolla



Mitä teemme?
Johtopäätöksiä tutkimuksesta



TURVALLISUUS
Huolehdimme, lisäämme, hyödynnämme −

yhdessä!



Suomi on turvallinen paikka yrityksille −
siitä on pidettävä kiinni

• Suomen sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta on
huolehdittava nopeastikin muuttuvassa
turvallisuusympäristössä

• Kohdennamme oikein: turvallisuusviranomaisten resursseista
ja toimivaltuuksista on huolehdittava ja niiden tulee vastata
tämän päivän toimintaympäristöä

• Lainsäädännössä laatua määrän sijaan − turvallisuutta
koskevan sääntelyn on oltava selkeää ja tasapainoista

• Turvallisuusympäristön muutoksista ja Suomen toimenpiteistä
on tärkeää viestiä aktiivisesti yrityksille



Turvallisuus on Suomelle
kilpailukykytekijä − sitä on
hyödynnettävä täysimääräisesti

• Luomme yhdessä turvallisuusbrändiä − kerromme Suomen
turvallisuudesta viestinnässämme

• Työ luo turvaa − yritysten työllistämisen mahdollisuuksia on
parannettava työelämää joustavoittamalla ja byrokratiaa
karsimalla

• Turvallisuus syntyy avoimuudella ja aitoa tilannekuvaa
tuottavalla viestinnällä

• Julkisen sektorin panostuksia ohjataan turvallisiin hankintoihin
ja yhteiseen kehittämiseen. Siten mahdollistetaan yrityksille
yhteistyöstä syntyvien referenssien hyödyntäminen
markkinoilla.



Turvallisuus lisää laatua ja luottamusta

• Turvallisuus osana laatua − se on sitä asiakkaille,
sidosryhmille ja yhteiskunnalle

• Turvallisuus lisää luottamusta ja mahdollistaa uusien
liiketoimintojen syntymisen

• Luottamusta viranomaisten toimintaan on ylläpidettävä ja
viranomaisten toiminnan on edistettävä turvallisuutta
parantavien rakenteiden syntymistä

• Panostetaan turvallisuuteen ymmärtämällä
turvallisuustilanteen kehitystä ja vastaamalla siihen
konkreettisin teoin esimerkiksi henkilöstön koulutuksen
keinoin.



Turvallisuus tehdään yhdessä −
tarvitsemme yhteisen näkemyksen
ja tahtotilan
• Yritysten näkökulma otettava vahvasti mukaan lainsäädäntöä

ja säännöksiä laadittaessa alusta alkaen
• Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö on paras keino

saavuttaa kestävää turvallisuutta − yksin sitä ei saavuta
kumpikaan

• Yrityksillä on kykyä ja halua ratkoa yhteiskunnallisia haasteita
− annetaan siihen mahdollisuus

• Yrityksille on tarpeellista jakaa tietoa mahdollisimman
aktiivisesti ja avoimesti erilaisista turvallisuusasioista sekä
oman toimintansa sietokyvyn kehittämisen toimenpiteistä.




