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Hyvät lukijat, kesä lähestyy ja liitto on 
ollut odottavalla kannalla meitä kaikkia 
koskevan lakiuudistuksen suhteen, mut-
ta samalla valmistellut tulevia muutok-
sia. Liiton kevätkokous pidettiin Van-
taalla 22.5., jossa esiteltiin laaja projekti- 
ja koulutussarja, joka on aloitettu osittain 
jo keväällä. Turvaurakka- ja rekrytointi-
projektit yhteistyössä eri tahojen kanssa 
ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja 
myös muuta ajankohtaiskoulutusta ym. 
on tarkoitus viedä eteenpäin tämän vuo-
den aikana. Kaikista projekteista on läh-
dössä tietoa jäsenkunnalle, niistä toi-
menpiteistä, joita hallitus on suunnitel-
lut ja osittain jo toteuttanut tämän ja 
edellisen hallituskauden aikana. Halli-
tuksen kokoonpanoon ei tullut muutok-
sia, vaan kaikki erovuoroiset jäsenet va-
littiin uudestaan seuraavalle hallitus-
kaudelle.

Myös Suomen hallitus on huhtikuus-
sa antanut eduskunnalle lakiehdotuksen 
yksityisistä turvallisuuspalveluista. Asian 
käsittely on kesken hallintovaliokun nas-

sa. Perustuslakivaliokunta antaa lausun-
non esityksestä kesän jälkeen ja asian-
tuntijoita kuullaan syyskuussa, joten 
lain lopullinen muoto ja sisältö ovat vie-
lä hämärän peitossa tätä pääkirjoitusta 
kirjoittaessani.

Esitelleessään lakiehdotusta eduskun-
nalle, sisäministeri Päivi Räsänen pai-
notti turvasuojausalan muutosta, minkä 
johdosta luvanvaraisuus on tul lut entis -
tä tärkeämmäksi. Turvasuojaajille myön-
nettävään turvasuojaajakorttiin esite-
tään merkittäväksi niin veronumero 
kuin merkintä siitä, toimiiko turvasuo-
jaaja työsuhteessa vai itsenäisenä am-
matinharjoittajana. Myös mahdollisen 
työnantajan nimi olisi merkittävä kort-
tiin. Ministeri mainitsi myös mm. Turva-
urakoitsijaliiton hyvän panoksen lakieh-
dotuksen valmistelussa. 

Laki on suunniteltu astuvan voimaan 
2015 alusta kahden vuoden siirtymäajal-
la.

Näillä sanoilla hyvää kesää toivottaen 

Muutoksen tuulissa

Mikael Söderlund
Päätoimittaja
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Näin kesälomien kynnyksellä on kiitoksen aika. On mukava 
nähdä kuinka osa jäsenistöstämme on jo saanut aikaan 
turva urakoita, vaikka itse projekti ja turvaurakkakoulutus 
liitossa ovat vielä kesken. 

Myös kuluneena vuonna on mukavasti  ollut osallistumista 
liiton koulutuksiin, vaikka vielä useampikin olisi tervetullut 
päivittämään tietojaan ajankohtaisissa ja tärkeissä asiois-
sa.

Muistutankin tässä yhteydessä meidän pääkaupunkiseu-
dun rekrykoulutuksesta, johon tarvitaan lisää yrityksiä otta-
maan rohkeasti uusia harjoittelijoita töihin. Vaikka puhetta 
taantumasta onkin, niin tosiasiassa tarvitsemme lisää työn-
tekijöitä alallemme nyt ja tulevaisuudessa, jo pelkästään 
korvataksemme eläkeputkeen me nevät asentajamme ja 
myyntihenkilö kunnan. Koulutuspaikkoja ja -mahdollisuuk-

sia on runsaasti, joten yhteyttä vain rohkeasti liittoon ja uusi 
kaveri esim. oppi sopimuksella töihin. 

Meille räätälöity Lukkoliike Leader- koulutus kaipaa lisää 
osallistujia, jotta kurssi saadaan toteutettua, lisää tietoa  ai-
heesta sivulla 7.

Haluan myös tässä yhteydessä kiittää toimitusjohtajaam-
me sekä järjestökoordinaattoria hyvästä ja tehokkaasta 
työstä jäsenkuntamme hyväksi.

Liiton ja sen hallituksen henki on ollut todella hyvä. Tästä 
lähdemme nyt uudelle kaudelle liiton ja hallituksen kanssa 
pelkäämättä uusia haasteita ja näin teemme alastamme 
parempaa, joten suuri kiitos myös hallitukselle ja toimikun-
nille. 

Hyvää ja rentouttavaa kesälomaa kaikille!

Taas on vuosi kulunut Turvaurakoitsijaliitossa ja vuosikokous 
pidetty Vantaalla 22.5.2014. Kokous meni mallikkaasti ja hyviä 
keskusteluja käytiin pitkin kokousta. 

Jouni Vesanto

Puheenjohtaja
Lukkoseppämestari

Hyvät lukijat
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BLC Turva Oy 
on valittu Suomen Turvaurakoitsijaliiton 

Vuoden 2014 turvaurakoitsijaksi

BLC Turva Oy:ssä on viime vuosina panostettu vahvasti ja 
ennakkoluulottomasti yrityksen kasvuun, näkyvyyteen ja toiminnan laatuun.

Yritys on laajentanut palvelu- ja tuotetarjontaansa sekä panostaa jatkuvaan henkilöstönsä 
koulutukseen niin sisäisten koulutusten kuin päämiesten järjestämien koulutusten 
puitteissa. BLC Turva Oy on myös uudistanut visuaalisen ilmeensä sekä nimensä 

palvelemaan paremmin tämän päivän ja varsinkin tulevaisuuden tarpeita ja haasteita. 
Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Nevalainen iloitsee tästä tunnustuksesta 

ja sen mukanaan tuomasta positiivisesta palautteesta. Palkinto on hieno tunnustus 
koko henkilökunnallemme hienosta työstä yrityksemme ja alan eteen. 

Toimitusjohtaja Nevalaisen sanojen mukaan valittu strategia toimii ja kantaa hedelmää.
Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet toimintaamme nopeasti 
muuttuvalla toimialalla.  Näin olemme onnistuneet kasvamaan yhdeksi Suomen 

suurimmista turvallisuusalan yrityksistä.

Suomen Turvaurakoitsijaliiton Vuoden 
Yhteistoimintajäseneksi 2014 on valittu 

iLOQ Oy Oulusta

iLOQ Oy on ennakkoluulottomasti ja rohkeasti käyttänyt teknologiaa 
innovatiivisesti toiminnassaan ja tuotteissaan. Yritys on tehnyt vuosien 

ajan hedelmällistä yhteistyötä liiton jäsenyritysten kanssa ja auttanut yrityksiä saamaan 
kauppoja ja ollut mukana edistämässä toimialan kehitystä erilaisissa projekteissa. 

Palkinnon vastaanottanut myyntipäällikkö Toni Päivinen esitti lämpimät kiitokset
 iLOQ Oy:n saamasta tunnustuksesta ja kertoi, kuinka on mukava kokea, että yritys 

nähdään positiivisesti alaa eteenpäin vievänä kumppanina. Päivinen totesi, että useat 
liiton jäsenliikkeet ovat yritykselle tärkeä jakelu- ja asiakaspalvelukanava. 
Suuri kiitos iLOQin kasvusta ja menestyksestä kuuluu ammattitaitoisille 

iLOQ partnereille ja heidän henkilöstölleen.
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Yrityksen tarina alkoi 68 lukkosepänliikkeen pe-
rustaessa Osuuskunta Mestarilukkosepät vuonna 
1984. Lukkosepänliikkeet halusivat tuolloin avata 
suoran ostokanavan Abloyn suuntaan ilman kes-
kusliikkeitä välikätenä. Vuonna 1997 osuuskunnas-
ta tuli osakeyhtiö nimeltä AM Security (Advanced 
& Modular Security). Kasvutarina oli alkanut.

Kokonaisnäkemys turvallisuuteen
AM Securityn laajaan projektikokemukseen kuu-
luu mm. meriteollisuuden, terveydenhuoltoalan 
ja kaupan alan kohteita. Osaaminen kattaa koko 
kaaren aina hankesuunnittelusta ja asennukses-
ta ylläpitoon ja huoltoon. Yritys tekee myös kor-
keimman turvallisuusluokituksen töitä. 

Alan kehityssuuntia seurataan aktiivisesti ja 
muuttuviin tarpeisiin tarjotaan ratkaisut. Esimer-

kiksi kuluvalvonnan hallittavuus korostuu raken-
nusalan tiedonantovelvollisuuden myötä, kun 
urakan toteuttajan on raportoitava kaikkien työ-
maalla työskennelleiden tiedot. Hallintaa helpot-
tavat AM Securityn siirrettävät työmaaportit. 

Katse tulevaisuudessa
Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Turussa, Helsin-
gissä, Lohjalla, Nokialla, Raumalla, Tampereella 
ja Valkeakoskella. Henkilöstöä on 110, joista noin 
puolet on asentajia. Kumppaniverkostossa on 55 
liikettä. 

AM Securityn menestys perustuu ammatti-
laisten vahvaan työpanokseen, yhteistyöverkos-
toon sekä innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin. 
Aika näyttää, mitä tämä kolmekymppinen seu-
raavaksi keksii.  

30 vuotta 
turvallisuutesi 
asialla
Suomen suurin turvaurakoitsija 

AM Security Oy viettää nyt 30-vuotis-

juhlaansa. Osuuskunnasta osake-

yhtiöksi kasvanut yritys on nähnyt 

alan monet muutokset ja kasvanut 

niiden mukana palvelemaan sekä 

yrityksiä, julkista sektoria, taloyhtiöitä 

että kuluttajia kattavilla turvallisuus-

ratkaisuilla ja lukkosepänpalveluilla.
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Torben klindt
Tanskan Lukkoseppä-
liiton DLF:n puheen-
johtaja Torben Klindt 
valittiin ELF:n (European 
Lock smith Federation) 
pohjoisen aluejärjestön 
Nordkeyn puheen-
johtajaksi Firenzessä 
edellisen puheen-
johtajan Håkan Svens-
sonin jäätyä eläkkeelle.

Benny Jansson från Göteborg utsågs på SLR kongress i Stockholm den 5 e april 
till ny förbundsordförande för SLR.

Benny med ett långt förflutet inom branschen, innehavare av Mästarbrev och bland 
annat verksam i Åkes Lås och Säkerhet i Göteborg sedan 1978, har under lång tid 
varit engagerad i olika branschfrågor och insåg tidigt vikten av kompetensutveckling 
och affärsplaner. 1995 var till exempel Åkes Lås & Säkerhet det första säkerhets-
företaget i Sverige med ett certifierat ledningssystem för kvalitet. 

Benny satt även under många år i Copiax ABs styrelse. Efter några år i företaget 
Marindesign är han åter beredd att leda det framtida arbetet inom SLR.

SVERIGES LÅS OCH 
SÄKERHETSLEVERANTÖRERS

RIKSFÖRBUND

PRESSMEDDELANDE
2014-04-11

Ny ordförande i 
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR

Benny Jansson 
ny förbundsordförande i SLR

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund
Tel: 08-721 40 55
Transportvägen 9
117 43 Stockholm
E-post: kansli@slr.se
www.slr.se

Håkan Svenssonin 
jäädessä eläkkeelle 
SLR:n (Sveriges Lås och 
Säkerhetsleverantörers 
Riksförbund) uudeksi 
puheenjohtajaksi on 
valittu Benny Jansson 
Göteborgista.

BENNY JANSSON

Euroopan Lukkoseppäliitto, ELF on 
saavuttanut 30 vuoden rajapyykin 
ja juhlavuoden konventio pidettiin 
Firenzessä, Italiassa. ELF:n hallitus 
kokoontui 24.5.2014 vuotuiseen 
kokoukseensa ja paikalla oli edus-
tus 14 jäsenmaasta ja kokoukseen 
osallistui yhteensä yli kolmekym-
mentä henkilöä. Portugalin lukko-
seppäliitto, APECSS hyväksyttiin 
jäseneksi, näin ELF:ssä on nyt 20 
jäsenmaataan edustavaa kansallis-
ta järjestöä sekä muutamia henki-
löjäseniä sekä 16 yritystä kanna-
tusjäsenenä.

ELF
30 VUOTTA
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Paranna osaamistasi 
– tehosta toimintaasi
Mercuri International on järjestänyt yhdessä Turvaurakoitsijaliiton kanssa jo kaksi, 
osanottajilta erittäin hyvän palautteen saanutta, liikkeenjohdolle suunnattua Lukkoliike 
Leader -koulutusohjelmaa. 

Tämä johtamisen kehittämisohjelma antaa aivan uudenlaisen näkökulman lukkoliikkeen 
johtamiseen ja ihmisten johtamistaidon kehittämiseen. Koulutusohjelma on tarkoitettu 
niin liikkeen tai toimipisteen vetäjille, sellaiseksi aikoville sekä muille liikkeen avain-
henkilöille.

Kehittämisohjelma antaa hyvät työkalut liikkeen ammattimaiseen johtamiseen, mikä 
edellyttää vetäjältä oman yrityksen strategiaprosessin toteuttamista, liiketoiminnan       
kehittämissuunnitelman laatimista, myynti- ja asiakastyöskentelyn johtamista sekä      
päivittäistä oman yrityksen johtamista.

Koulutusohjelman tavoitteena on tukea lukkoliikkeen avainhenkilön taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista, varmistaa paras mahdollinen asiakastyytyväisyys ja asiakas-
uskollisuus sekä kehittää ihmisten johtamisen taitoa. Koulutusohjelman käyneet 
lukkoliikkeiden avainhenkilöt ovat olleet todella tyytyväisiä koulutuksen antiin, jakso-
kohtaiset arvioinnit ovat olleet joka kerta huippuluokkaa.

  Varmista paikkasi ja 

lisää osaamistasi tässä ainutlaatuisessa, 

juuri meille suunnatussa koulutuksessa 

viimeistään 24.6.2014 

lähettämällä ilmoittautumisesi 

sähköpostitse 

ona@lukkoliikkeet.fi
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ELF:ssä on nyt 20 jäsenmaataan edusta-
vaa kansallista liittoa, Portugalin APECSS 
uusimpana jäsenenä. Matkalle lähti yh-
teistoimintajäsenet mukaan lukien yli 
neljäkymmentä henkilöä. Liiton järjeste-
lytoimikunta oli suunnitellut hyvän ja 
kiinnostavan matkaohjelman konvention 
näyttelyn ja gaalaillallisen lisäksi.

Ensimmäinen aamu Firenzessä valkeni 
suhteellisen harmaana, mutta lämpimä-
nä. Päivä alkoi messualueella seminaaril-
la yhdessä yhteistoimintajäsenten kans-
sa ja jatkui näyttelyyn tutustumisella ja 
sen avajaisiin osallistumisella. Järjestely-
toimikunta toteutti kilpailun, jossa koko 

ryhmä jaettiin kymmeneen pienryhmään, 
jotka nimettiin eri pastalajien mukaan. 
Ryhmien tehtävänä oli ottaa ryhmäsel-
fieitä valituilla osastoilla.

Ryhmät lähtivät innolla suorittamaan 
tehtävää ja paras ryhmä palkittaisiin lauan-
tain gaalaillallisella. 

Itse ELF:n messuilla oli esillä monta 
suomalaisillekin tuttua yritystä ja tuotet-
ta, kuten ASSA Abloy, Kaba ja Silca. Suo-
situin osasto oli kuitenkin Scuola Serra-
turierin eli ’lukkoseppäkoulun’ osasto, 
jossa oli esillä toinen toistaan kauniimpia 
vanhoja lukkoja ja avaimia sekä heloituk-
sia. 

FIRENZE 
22.–25.5.2014 
Turvaurakoitsijaliitto järjesti jäsenilleen 
matkan Euroopan Lukkoseppäliiton, 
ELF:n 30-vuotisjuhlakonventioon Firenzeen 
vuosikokouksen jälkimainingeissa.

Ryhmäselfiekisan voittaneen 
Farfalle-joukkueen taidonnäyte
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Kun messut oli käyty läpi, lähdimme yhdes-
sä Chiantin-retkelle. Bussissa saimme ihailla 
Toscanan kauniita maisemia ja kuunnella Cla-
rissa-oppaan mielenkiintoisia tarinoita histo-
riasta ja nykypäivästä. Kenellekään ei jäänyt 
epäselväksi, että Firenze on ehdottomasti Tos-
canan hienoin ja paras kaupunki. Lounas oli 
pienellä viinitilalla nimeltään Fattoria delle Cor-
ti, joka tuottaa useita punaviinejä sekä oliiviöl-
jyä. Lounaan lomassa saimme maistella tilan 
hyviä punaviinejä. Sää parani lounaan aikana 
ja lähdimme tutustumaan Chiantin alueen 
pääkaupunkiin Greve in Chiantiin, joka on vie-
hättävä pieni kaupunki, ja jonka keskusaukio 
on toiminut aikoinaan alueen päätoripaikkana. 

Viimeinen retken etappi oli viininmaistelu 
Castello il Palagion viinitilalla, joka on ollut sa-
man suvun hallussa 1200-luvulta lähtien. Tilan 
päärakennus on upea linna, joka on rakennet-
tu vuonna 1252 ja joka oli saksalaisten hallin-
torakennuksena sodan aikana. Saimme mie-
lenkiintoisen kiertokäynnin viinikellarissa, jos-
sa oli paljon viiniä kypsymässä isoissa, jopa 
8 000 litran vetoisissa tammitynnyreissä. Tällä-
kin tilalla saimme maistaa tilan tuottamia vii-
nejä, jotka maistuivat pienen suolapalan kans-
sa erittäin hyvin.

Lauantaina oli vuorossa ELF:n hallituksen 
kokous ja Nordkeyn (ELF:n pohjoismaiden 
muodostama aluejärjestö) kokous, johon liiton 
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä järjestö-
koordinaattori osallistuivat muiden viettäessä 
ansaittua lepopäivää ja kerätessä voimia mat-

kan kohokohtaa, gaalaillallista varten. Konven-
tion gaalaillallinen pidettiin Palazzo Borghe-
sessa, joka toimi myös Napoleon Bonaparten 
siskon Paolinan Firenzen kotina silloin, kun 
hän vieraili Firenzessä miehensä Camillo Borg-
hesen kanssa. Ilta alkoi aperitiivien ja pienen 
purtavan merkeissä palatsin eri huoneissa, 
joissa pystyi aistimaan myös kasinotunnelman, 
koska palatsi toimi vuosikymmeniä 1850-luvul-
ta lähtien yksityisenä kasinona.  Gaalaillallinen 
pidettiin palatsin peilisalissa, joka on loistelias 
tila lukuisine kattokruunuineen ja seiniä peittä-
vine peileineen. Illallisen lisäksi saimme nauttia 
upeasta oopperalaulajan esityksestä ja myö-
hemmin orkesterin musisoinnista. 

Järjestelytoimikunta oli valinnut loistavista 
ryhmäselfieistä voittajaotoksen ja joukkue pal-
kittiin nimensä mukaisella farfalle-pastalla sekä 
kuohujuomalla illallisen aikana. 

Sunnuntaina saimme nauttia upean aurin-
koisesta päivästä, mutta kotiinlähdön aika koit-
ti suurimmalle osalle alkuillasta. Jäljelle jääville 
yritimme saada jääkiekon MM-loppuottelun 
näkymään, mutta muutaman tunnin yrityksen 
jälkeen oli pakko todeta, että tehtävä oli mah-
doton kaikesta tekniikasta ja kymmenistä ur-
heilukanavista huolimatta.

Aamuyöllä Suomeen palasi väsynyt, mutta tyy-
tyväinen ja monta kokemusta rikkaampi ryh-
mä Firen zen-matkalaisia. Ensi vuonna näh-
dään – Dublinissa!  

Maistiaisia odotellessa Castello il Palagion viinitilalla

Palazzo Borghesen peilisalissa gaalaillallisen tunnelmaa
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Suomalaisen iLOQ Avaimen kopiointisuojaus ei perustu patentin voimassaoloaikaan, 
vaan vahvaan elektroniseen salaukseen, aivan kuten kulunvalvontatunnisteissa. 
Pääsyoikeudet ohjelmoidaan digitaalisesti salattuina avaimen mikrosiruun.

www.iLOQ.com

Koska näistä avaimista päättyy suojaus?

Suojaus ei perustu patenttiin, 
vaan elektroniseen salaukseen.

http://www.iloq.com/fi/


11KOULUTUS
Numero.02 | Kesäkuu 2014

SLR:llä on lähes 200 jäsenyritystä ja toimi-
pistettä pohjoisen Kiirunasta aina eteläi-
simpään Trelleborgiin. Suurimmaksi osaksi 
jäsenyritykset työllistävät 5 – 10 henkilöä, 
mutta muutama jopa yli sadan hengen yritys 
on jäsenenä. SLR:n kolme henkilöä työllistä-
vä toimisto sijaitsee Tukholmassa palvellen 
jäseniään monin eri tavoin.

SLR järjestää runsaasti koulutustapahtumia, 
tärkeimpinä ovat vuosittaiset SLR:n kolmipäi-
väiset koulutuspäivät, joilla noin 250 jäsentä 
voivat valita osallistumisensa yli 30:lle erilai-
selle kurssille. Koulutusta pidetään esim. laeis-
ta ja säädöksistä, uusista standardeista, liik-
keenjohtamisesta sekä moninaisista teknisistä 
aiheista. Tärkeitä ja suosittuja kursseja järjes-
tetään myös maakunnissa vuoden mittaan, 
jotta mahdollisimman moni saisi mahdollisuu-
den osallistua niihin.

SLR:llä on myös oma lukio-ohjelma lukko-
sepiksi haluaville ja liitto laatii myös oppikir-
joja. Mekaanisesta ja  elektromekaanisesta 
lukituksesta sekä hälytysjärjestelmistä on jo 
tehty oppikirjat ja kulunvalvontaa koskeva        

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, 

SLR, Ruotsin sisarjärjestö esittäytyy
kirja on suunnitteilla.

SLR:n sisällä on auktorisoi-
tujen lukkoseppien lisäksi kaksi 
muutakin sektoria, hälytyssektori 
ja kolmannen osapuolen serti-
fioimat kassakaappi- ja holvi-
teknikot, joita on jäsenenä noin 
kuusikymmentä ja myös heille 
järjestetään erilaisia kursseja.

Kotisivuille kerätty paljon tie-
toa, joita jäsenyritykset pystyvät 
hyödyntämään kirjautumalla jä-
senosioon sisälle. Jokainen voi valita työsekto-
rinsa perusteella, millaista tietoa pääsee käyt-
tämään. Tietopankkiin kuuluu mm. erilaisia 
tarkistuslistoja, katselmuspöytäkirjoja, luette-
loita sertifioiduista lukoista, lakeja ja asetuksia 
ym. Liitto on myös kehittänyt mobiiliappsin, 
johon lukkoseppä voi kirjautua ja hakea tär-
keää tietoa, jota tarvitaan asiakkaan kanssa 
keskusteltaessa.

Kuten Suomessakin, SLR:n toimistolta saa 
juridista apua ja he ovat kehittäneet yhteistyö-
kumppanin kanssa oman, jäsenilleen sopivan 
vakuutuksen. SRL on aktiivisesti mukana eri-

laisessa standardisointityössä ja tekee yhteis-
työtä sertifiointiyritysten kanssa voidakseen 
vaikuttaa ja kehittää sertifiointeja niin yritys-
ten, henkilöiden kuin tuotteidenkin osalta. 
SLR:llä on myös erityinen johtamisjärjes-
telmänsä, FR2000, joka perustuu ISO 9001 
ja ISO 14001 pohjalle, mutta lisäksi siinä on 
erityisiä lakivaatimuksia, jotka koskevat työ-
ympäristöä ja systemaattista paloturvatyötä. 

Käy tutustumassa SLR:n kotisivuihin 
www.slr.se ja käy tykkäämässä heistä 
Facebookissa.

http://www.slr.se
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