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TURVALLISUUS 2.0 

Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 23.-24.1.2019 

Finnkino Scala, Ajurinkatu 16, Kuopio 

 

Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Turvallisuus 2.0 järjestetään 23.–24.1.2019 Kuopiossa.  Seminaarin 

toteuttaa sisäministeriö yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Vuonna 2019 seminaarin teemana ovat 

tietopohja, kokeilut ja mittaaminen, uusi turvallisuustieto ja ennakointi, digitaalinen verkostotyö sekä 

turvallisuussuunnittelu ja varautuminen. 

Seminaari ja sen teemasisällöt ovat osa vuonna 2017 päätetyn sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa. 

Seminaarissa tullaan esittelemään strategian toimeenpanoon liittyviä uusia palveluja ja kokonaisuuksia, kuten 

sisäisen turvallisuuden yhteistyöportaali TUOVI, sisäisen turvallisuuden analysointi- ja ennakointityöhön 

perustuva sisäisen turvallisuuden tilaa kuvaava raportti sekä turvallisuussuunnittelun kansallisiin linjauksiin 

liittyviä asioita. 

Seminaari on tarkoitettu kaikille paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen turvallisuus- ja siihen liittyvään 

hyvinvointityöhön osallistuville viranomaisille, tutkijoille sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajille. 

Valtakunnallisia turvallisuusseminaareja on järjestetty vuodesta 2006 lähtien ja niiden tavoitteena on edistää 

yhdessä tekemistä sekä levittää tietoa, hyviä käytäntöjä ja kokemuksia.  

Seminaarin aikana esityksiä voi kommentoida ja teemaan liittyviä huomioita jakaa Twitterissä lisäämällä 

kommenttiin #sisäinenturvallisuus. Seminaarissa on käytössä viestiseinä, johon voi lähettää kysymyksiä esiintyjille 

sekä osallistua yleisöäänestyksiin. 

Olemme tehneet kiintiövarauksen Scandic Atlakseen (Haapaniemenkatu 22, Kuopio). Osallistujat hoitavat itse 

majoitusvaraukset (www.scandichotels.fi). Huoneiden hinnat: 96 EUR/1hh ja 116 EUR/2hh. Mainitse kiintiötunnus 

"Turvallisuusseminaari" varausta tehdessäsi. Teethän varauksen mahdollisimman pian varmistaaksesi huoneen.  

Molempina seminaaripäivinä yhteisen ohjelman lisäksi osallistujat voivat valita ohjelmakaistoista kiinnostavimmat 

ohjelmat. Ohjelmakaistojen esitysten ja työpajojen välillä on 15 minuutin tauko ja osallistujilla on mahdollisuus 

siirtyä halutessaan toiseen saliin seuraamaan toista ohjelmaa. 

Ohjelmakaistat ovat:  

1. Tietopohja, kokeilut ja turvallisuuden mittaaminen 

 2. Ennakointi ja uusi turvallisuustieto 

 3. Digitaalinen verkostotyö 



  
  

   

 

 

 4. Turvallisuussuunnittelu 2.0 

Seminaariin osallistuvilla organisaatioilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa Finnkinon 4.kerroksen pääsalin 

edessä olevassa lämpiössä, johon mahtuu yhteensä noin 15 esittelypöytää. Turvallisuusständit avautuvat 

seminaarin taukojen aikana. Mikäli organisaationne on kiinnostunut esittelemään toimintaanne 

turvallisuusständillä, ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus ilmoittaa pöytätoiveesta. Pöydät varataan 

siinä järjestyksessä kuin varauspyynnöt vastaanotetaan. 

Ensimmäisen päivän päätteeksi seminaarivieraat voivat osallistua Turvallisuustreffeille. Turvallisuustreffit ovat 

uudenlainen mahdollisuus jatkaa keskusteluja paikalla olevien alustajien sekä mahdollisten, uusien tai vanhojen 

yhteistyökumppanien kanssa. Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy Kuopion kaupungin järjestämään 

iltatilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistumisesta tulee ilmoittaa etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Julkaisemme lähiaikoina lisää tietoja ohjelmakaistojen sisällöstä sekä Turvallisuustreffeistä. Ilmoittautuminen 

seminaariin https://www.webropolsurveys.com/S/C32C3D3464F2212F.par viimeistään 11.1.2019. 

 Seminaarialueen kartan sekä parkkipaikan sijainnin löydät täältä: https://www.finnkino.fi/teatterit/scala. 

Lisätietoja antavat tarkastaja Sari Samula sisäministeriöstä, sähköposti sari.samula@intermin.fi ja 

turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa Kuopion kaupungilta, sähköposti lauri.holappa@kuopio.fi.     

TERVETULOA KUOPIOON! 
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