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Toimintaympäristö 
•  Turvallisuuden politiikka 

–  Turvallisuuden toiminnan tasot, rajattomuus: 
turvallisuuspolitiikka – kenen näkökulmasta: valtio, 
liittovaltio, valtiosopimus, globaali toimija  

–  Vastakkainasettelutarve  intressi 
–  Turvallisuuskonseptit globalisoituvat (vrt. global commons) 

•  Sodankäynti 
–  Ei-kineettistä ”sotaa” käydään koko ajan 
–  Kineettinen vaikutus säilyy keinovalikoimassa 
–  Miehittämättömät aselavetit ja kyborgit sietävät tappioita 

•  Logistiikka 
–  JOT – made in? – ketä kiinnostaa? 
–  Varmuusvarastoinnista varmuuskopiointiin (3D) 

•  Talous 
–  Kriisiherkkyyden hyödyntäminen 
–  Keskinäisriippuvuus 
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Yhteiskunta 
•  Turvallistaminen 

–  Perustarpeena tulevaisuudenkin myyntituote 
–  Turvallisuus eriarvoistuu 
–  Kansalaisista turvallisuustoimija  turvallisuuspalveluista nauttija 

•  Turvallisuuspalveluiden tuotanto 
–  Kova turvallisuus 
–  Ostoturvallisuus 
–  Kansan turvallisuus 

•  Turvallisuustiedon jakaminen 
–  Reaaliaikaisuus 
–  Salattava ja kaikille kuuluva tieto – rajanvedon tarve ja toteuttaminen 
–  Sosiaalinen media ja tapahtumatiedon hallinta (viranomainen laittaa 

verkon kiinni? vahingollisen tiedon kontrollointi?) 
•  Turvallisuus viestinnän aseena 

–  ”turvattomuus” ja ”turvallisuus” – tunne ja toiminta 
vastakkainasetteluna (vrt. kyber) 

–  Turvallisuuden tunteella luodaan hyvinvointia 
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Teknologia 
•  Teknologia mahdollistaa ennakoivan turvallisuuden 

–  Sensorit ja hälytinjärjestelmät ohjaavat ennakoivia pelastus- / 
turvallisuustoimia 

–  Kansalaisten ohjaus ”sisäänrakennettu” (vaatteet, implantit 
jne.) 

•  Teknologia mahdollistaa epäsuoran vaikuttamisen 
–  Vaikuttaminen turvallisuusautomaatioon ja toimintojen 

ohjaamiseen (”jääkaappi osallistui kyberhyökkäykseen”) 
–  Kehitysnopeus, taloudellinen intressi, turvallisuusintressi 
–  Turvallinen teknologia? 
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•  Toimintaympäristö 
1.  Turvallisuuden politiikka pirstaloituu mediassa 
2.  Sodankäynti pelillistyy 
3.  Logistiikka  
4.  Talous ja turvallisuus kietoutuvat 

•  Yhteiskunta 
5.  Turvallistaminen on median tehtävä 
6.  Turvallisuuspalvelujen tuotanto  
7.  Turvallisuustiedon jakaminen  
8.  Turvallisuus viestinnän aseena 

•  Teknologia 
9.  Teknologia mahdollistaa ennakoivan turvallisuuden 
10.  Teknologia mahdollistaa epäsuoran vaikuttamisen 

myös mediassa 
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