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Markku Rajamäki 
Johtava asiantuntija, varatuomari, RIMAP, JET 

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 
 

Rajamäki työskentelee EK:ssa johtavana asiantuntijana, vastuullaan yritysten 

edunvalvonta ja tuki yritysturvallisuuteen, riskienhallintaan sekä varautumiseen 

liittyvissä asioissa. Tätä ennen hän toimi 20 vuotta kansainvälisten 

suomalaiskonsernien riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden johtotehtävissä.  

EK:n lisäksi Rajamäki vaikuttaa mm. Työturvallisuuskeskus Ry:n, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Ry:n ja 

Suomen Riskienhallintayhdistys Ry:n hallituksissa, sekä useissa pysyvissä ja vaihtuvissa sisäisen turvallisuuden ja 

puolustushallinnon neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Hän on suorittanut eurooppalaisen riskienhallinnan 

henkilösertifikaatin ja johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä kirjoittanut suositun kirjan riskienhallinnasta 

yhdessä kollegoidensa kanssa.  

 

 

Hanna Smith 
Research Director, Research & Analysis 

Hybrid CoE 
 

Hanna Smith, Director of Research and Analysis at the Centre of Excellence for 

Countering Hybrid Threats and visiting professor for the academic year 2020–2021 at 

the College of Europe, Bruges. Dr Smith is an expert on hybrid threats, Russia and 

Eurasia and Great Power identity, with research interests including security studies, 

international relations and institutions as well as regional and Nordic cooperation. Her latest publication is 

Strategic Culture in Russian Neighbourhood (Lexington 2019) with Katalin Miklossy (eds.).  

She has published numerous articles in books, academic journals and newspapers, and has taught courses at the 

University of Helsinki and the University of Eastern Finland. She comments on hybrid threats, Russia and 

international affairs in both the Finnish and the international media. 
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Antti Nyqvist 
Valmiuspäällikkö, Digipoolin poolisihteeri 

Digipooli 

 

Antti Nyqvist toimii Teknologiateollisuus ry:ssä valmiuspäällikkönä ja vastaa myös 

Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin toiminnasta pääsihteerinä. Digipooli on 

Huoltovarmuuskeskuksen kyljessä toimiva yritysten verkosto, joka toimillaan 

edistää kotimaisen yrityskentän jatkuvuudenhallintaa ja varautumista 

Digitaalisen turvallisuuden aiheissa. 

Antilla on pitkä tausta ohjelmistotuotannosta, ohjelmistoprojektien ja palveluiden hallinnasta, sekä hankesalkun 

liiketoiminnasta. 

 

 

Urmas Ruuto 
Head of Technology Branch 

Nato Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, Tallinn, Estonia 

 

Urmas Ruuto is the Head of Technology Branch and joined the Centre in January 

2021. He takes care of group of researchers and sees over all activities Tech Branch 

carries out: exercises, training and research.  The main focus of the Tech Branch is on 

technical aspects of cyber defence, including monitoring, penetration testing, 

malware analysis, digital forensics and industrial control systems. 

Urmas has more than 20 years of experience in telecom sector and acquired his Master of Science degree in 

Telecommunication at the Tallinn Technical University. 

 

The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) in Tallinn, Estonia, brings together a diverse 

group of experts from 34 nations. Our mission is to support NATO, our member nations, and the international 

community with wide-ranging cyber defence expertise. We are proud of our tradition of offering a unique 

interdisciplinary approach to the most relevant issues in cyber defence. This NATO-accredited cyber defence hub 

conducts research, trainings and exercises in 4 core areas: technology, strategy, law and operations. 
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