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Tunne huominen - kyberturvallisuutta ja 
tietoturvaa huippuseurassa

Tunnistatko kyberuhkat? Onko organisaatiossanne 
varmasti riittävästi tietoa miten toimia uuden EU:n 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti? Miltä näyttää ver-
kon tulevaisuus F-Securen tutkimusjohtaja Mikko 
Hyppösen silmin? Entä kuka on Suomen mitatuin 
mies ja mitä voimme oppia häneltä?

Seminaarimme tarjoilee viiden huippupuhujan väli-
tyksellä ainutlaatuisen ja tuhdin kattauksen kybertur-
vallisuuden ja tietoturvan ajankohtaisia sisältöjä. Osal-
listuminen avaa sinulle ikkunoita sekä kyberuhkien 
maailmaan että organisaatiosi kyberturvallisuuden ja 
uuden tietosuoja-asetuksen väliseen rajapintaan. 

Tervetuloa oppimaan ja verkostoitumaan!

Tilaisuuden järjestää Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun hallinnoima Kyberturvallisuus ja liiketoi-
mintaosaamisen kehittäminen -hanke, jossa mukana 
ovat Xamk, Cursor, LUT, Elisa ja Goodlife Techno-
logies. Hankkeen rahoittajana toimii Kymenlaakson 
liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ilmoittaudu mukaan 7.2. mennessä!

Ilmoittaudu osoitteessa:

  bit.ly/kyberturvallisuusprojekti

Lisätietoa hankkeesta:
www.xamk.fi/cyberpros

Ilmoittautuminen ja päiväkahvit

Henkilökohtainen data, tietoturva, 
vaikutukset yksilöön ja yhteis- 
kuntaan
Pekko Vehviläinen, “Suomen mitatuin 
mies”, toimitusjohtaja, Digital Health 
Solutions Oy

Miksi organisaatioiden 
kyberturva epäonnistuu
Janne Tägtström, teknologiajohtaja, 
Cisco Systems Finland Oy

Tauko

Verkon tulevaisuus 
Mikko Hyppönen, tutkimusjohtaja, 
F-Secure

Tauko

Yrityksen tietoturvan kehittämis-
kokemuksia käytännön esimerkein
Juhana Suurnäkki, konsultti,  
Relator Oy 
 
Tiedä ja hallitse, kuka saa liikkua 
yrityksesi tiloissa ja verkossa -  
samalla säästät kustannuksissa
Tomi Hautala, operatiivinen johtaja,  
Propentus Oy

Loppuyhteenveto ja keskustelu

12.00–12.30

12.30-13.05

13.05-13.35

13.35-13.50

13.50-14.35

14.35-14.45

14.45-15.15

15.15-15.40

15.40-16.00
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MIKKO HYPPÖNEN
TUTKIMUSJOHTAJA, F-SECURE

Tietotekniikan ja tietoturvan arvostettu 
huippuasiantuntija 

Mikko Hyppönen on Suomen tunnetuimpia ja ky-
sytyimpiä tietotekniikan asiantuntijoita. Hänen eri-
koisalueensa on tietoturva. Hän on tutkinut tuhansia 
virustapauksia viimeisen 20 vuoden aikana ja hänen 
tiiminsä on pysäyttänyt kaikki historian tärkeimmät 
haittaohjelmaepidemiat. 

Kuva: mikko.hypponen.com

JANNE TÄGTSTRÖM
TEKNOLOGIAJOHTAJA, CISCO SYSTEMS 
FINLAND OY

Tietotekniikan ja tietoturvan arvostettu 
huippuasiantuntija 

Janne Tägtström on tehnyt mittavan uran Ciscolla 
älykkään IT-infrastruktuurin ja loppukäyttäjän käyt-
täjäkokemusta parantavan arkkitehtuurisen lähesty-
mistavan puolestapuhujana. Ciscon keräämien tie-
tojen (Cisco Annual Cybersecurity Report) mukaan 
yli viidennes onnistuneen kyberhyökkäyksen koh-
teeksi joutuneista yrityksistä arvioi menettäneensä 
asiakkaita hyökkäyksen seurauksena. Cisco on yksi 
maailman johtavista IT- ja tietoturvaratkaisuiden 
tarjoajista. Tavoitteena on asiakkaan tukeminen 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan hahmottamisessa 
sekä palveluiden perusrakenteiden standardoinnin ja 
automatisoinnin rakentamisessa.

PEKKO VEHVILÄINEN
TOIMITUSJOHTAJA, DIGITAL HEALTH 
SOLUTIONS OY

Digitaalisten terveyspalveluiden 
asiantuntija 

Pekko Vehviläinen on Suomen johtava digitaalisten 
terveyspalveluiden konsultti. Ensimmäisen terveys- 
teknologian mittalaitteen, sykemittarin, hän osti 
vuonna 1997. Vehviläinen on käyttänyt ja tutkinut 
omakohtaisesti terveysteknologiaa lähes 20 vuoden 
ajan. Hän esiintyy julkisuudessa tittelillä Suomen 
mitatuin mies, ja käyttää aktiivisesti yli 30 mittalai-
tetta ja 130 sensoria.

TOMI HAUTALA
OPERATIIVINEN JOHTAJA, PROPENTUS OY

Ydinosaamisena tietoturva

Tomi Hautala on Kouvolassa toimivan Propentus 
Oy:n perustaja ja johtaja (COO) sekä Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulun alumni. Propentus on 
keskitetyn identiteetin- ja käyttövaltuushallinnan 
palvelutalo, jonka ydinosaamista on tietoturva ja 
riskienhallinta sekä kyberturvallisuuden toteutta-
minen. Yrityksellä on 55 työntekijää ja sen palveluita 
käytetään yli 30 maassa. 

JUHANA SUURNÄKKI
KONSULTTI, RELATOR OY

Ratkaisuja ICT-haasteisiin 

Juhana Suurnäkki on kokenut ICT-alan ammatti-
lainen, jonka erikoisosaamisena on erityisesti sosi-
aali- ja terveysalan ICT-ratkaisut ja toimintamallit. 
Relator on teknologia- ja toimittajariippumaton 
ICT-asiantuntijayritys, jonka asiantuntijat toimi-
vat tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä näin  
auttaen löytämään asiakkaille parhaimmat ratkaisut 
erilaisiin ICT-haasteisiin.




