Työtä jäsenten hyväksi jo 50 vuotta
Turvaurakoitsijat ry täytti kunniakkaat 50 vuotta tänä keväänä. Perustamiskokouksessa keväällä 1970
mukana oli 26 innokasta liikettä ja järjestö rekisteröitiin seuraavana vuonna nimellä Suomen
Lukkoseppäliikkeitten Liitto r.y. – Finlands Låssmedsaffärers Förbund r.f. Ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi perustajajäsen Sigurd Wijkman ja häntä seurasi ensimmäisessä varsinaisessa vuosikokouksessa 1973
Leo Ahlbom Espoosta ja liiton varsinainen toiminta alkoi.
Toiminta aloitettiin mm. ottamalla yhteyttä eri tavarantoimittajiin, poliisin neuvontatoimistoon ja
Vahinkovakuutusyhdistykseen. Myös lukitusalan liikevaihtoveroasioita selviteltiin ja solmittiin kontakteja
Ruotsin ja Saksan veljesjärjestöihin.
1970-luvulla käyttölukkoa pidettiin riittävänä kotien suojauksessa, mutta liiton edustajat saivat aikaan sen,
että varmuuslukkoja alettiin asentaa ja niiden merkitseminen vakuutusyhtiöiden suojeluohjeisiin lisäsi
myyntiä merkittävästi.
Liiton toimikunnilla on pitkä historia, jo 1970-luvulla perustettiin murtosuojelutoimikunta testaajineen,
josta myöhemmin muodostettiin tekninen toimikunta, lisäksi tarpeen mukaan nimitettiin muitakin
toimikuntia, myöhemmillä vuosikymmenillä mukaan tulivat myös tutkintotoimikunta, koulutustoimikunta ja
turvaurakkaryhmä.
80-luvulla saatiin paljon aikaan, vaikka työtä tehtiinkin osa-aikaisesti pienteollisuuden keskusliiton
puitteissa ja sen avulla. Liitto oli yhtenä kuudesta kansallisesta liitosta perustamassa Euroopan
Lukkoseppäliittoa, ELF:ia vuonna 1984 ja vuotta myöhemmin aloitettiin neuvottelut Finnsecurityn kanssa
yhteisen lehden julkaisemiseksi. Turvallisuus & Riskienhallintalehden edeltäjä Turvallisuus-lehti ilmestyikin
ensimmäistä kertaa syksyllä 1986.
Koulutus on aina ollut tärkeä osa liiton toimintaa, lukkosepät saivat oman ammattitutkintonsa pitkällisen
työn tuloksena, kun vuonna 1988 lukkosepän ammattitutkinnon teoriaopetus aloitettiin. Tänä päivänä
ammattitutkinnon suorittaneita lukkoseppiä on lähes 500. Vuosikymmenen lopulla aloitettiin myös oma
tiedotus- ja neuvontatoiminta sekä oma koulutustoiminta.
1990-luvun alku toi Turvaurakoitsijoille oman toimiston ja palkatut toimihenkilöt, Tuomas Kajánin ja Sirpa
Korhosen, jotka palvelivat ansiokkaasti yli kaksi vuosikymmentä. Vuonna 1991 laadittiin omat
toimitusehdot (LTT91), joita liikkeet alkoivat käyttää ahkerasti tarjouksissaan.
Lukkoliikkeiden toimenkuva ja työtehtävät laajenivat turvatekniikan kehityksen myötä, kun mukaan tulivat
erilaiset hälytys- ja valvontajärjestelmät, sähköiset lukitusjärjestelmät sekä ovi- ja porttiautomatiikka.
Niinpä syksyllä 1994 päätettiin yksimielisesti vaihtaa nimeksi Suomen Turvaurakoitsijaliitto jäsenten
toimintaa paremmin kuvastamaan.

Lukkosepän koulutusta haluttiin kehittää edelleen ja liiton tutkintotoimikunta alkoi kehittää
opetushallituksen toimeksiannosta lukkoseppämestarin erikoisammattitutkintoa, jonka sisältö suuntautui
omaisuusriskien arviointiin, turvasuunnitteluun ja erityisesti rakenteelliseen suojaukseen ja sähköisten
järjestelmien toteuttamiseen. Ensimmäiset lukkoseppämestarit suorittivat tutkinnon vuonna 1996 ja tähän
mennessä lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon on suorittanut vajaa 40 henkilöä.
Uusi vuosituhat toi mukanaan liiton oman laatujärjestelmän, jota oli kehitetty yhdessä Abloyn kanssa.
Laatujärjestelmää täydennettiin vuonna 2007 ympäristöjärjestelmällä ja vuonna 2013 mukaan tuli työ-,
terveys- ja turvallisuusjärjestelmä.
Jäsenliikkeiden avainhenkilöiden koulutukseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, vuosikymmenen
alkupuolella toistakymmentä liikkeen vetäjää tai avainhenkilöä suoritti yrittäjän ammattitutkinnon ja
vuosikymmenen lopulla käynnistettiin avainhenkilöiden liikkeenjohdon koulutusohjelma Mercuri
Internationalin kanssa. Koulutusohjelma oli menestys ja sai jatkoa toisen ryhmän muodossa vuonna 2012.
Liiton jäsenliikkeiden siirryttyä toimimaan entistä enemmän isoissa urakkakohteissa huomattiin, että
ohjeistusta ja pelisääntöjä luomaan tarvittiin työkaluja. Liittoon perustettiin turvaurakkaryhmä, jonka
tehtävänä on ollut kartoittaa toimialan valmiuksia ja palvelukykyä ja viime vuosina kouluttaa jäsenyrityksiä
toimimaan urakoitsijoina ja laatia erilaisia asiakirjoja ja oppaita turvaurakkaa silmälläpitäen.
Viimeistä kymmentä vuotta voisi kuvailla monellakin tapaa muutosten ajaksi. Muutoksia on tapahtunut niin
liiton toimitiloissa kuin toimihenkilöissäkin ja jäsenliikkeiden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi
ensin ketjuuntumisen ja sitten yrityskauppojen, teknologian kehityksen ja digitalisaation kiihtymisen
muodossa.
Suurena muutoksena koko toimialalle voidaan pitää jo parikymmentä vuotta toivelistalla ollutta alan
luvanvaraisuutta, eli turvallisuusalan elinkeinolupaa, joka astui voimaan siirtymäkauden jälkeen
tammikuussa 2019.
Lähestyvää 50-vuotisjuhlaa ja tulevaisuutta silmällä pitäen toteutettiin laajamittainen brändiuudistus
keväästä 2019 lähtien, jonka yhteydessä nimi, logo ja visuaalinen ilme muutettiin palvelemaan ja
kuvaamaan paremmin jäsenyritysten toimintaa pitemmälläkin aikavälillä.
Jotain pysyvääkin kaiken muutoksen keskellä on, sillä edunvalvonta, koulutukseen panostaminen,
johtamisjärjestelmä ja antamamme muu tuki auttavat jatkossakin jäsenyrityksiämme pärjäämään sisäisen
ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksessa.
Sigurd Wijkmanin lähettämän, 5.3.1970 päivätyn perustettavan yhdistyksen kokouskutsussa päätettiin
perustaa koko Suomen kattava liitto, jonka tarkoituksena on valvoa ja suojella lukkoseppien yhteisiä etuja,
koska he pienyrittäjinä olivat yksinään voimattomia. Peruskivi on vielä tallella, vaikka paljon on muuttunut
noista päivistä. Millainen turvaurakoitsijoitten maailma onkaan 50 vuoden kuluttua, sen kertoo vain aika.
Avataan ovi yhdessä tulevaisuuteen!

