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Alan uutta lainsäädäntöä käsitellään parhaillaan 
eduskunnassa ja siinä koulutuksen rooli korostuu. 
Yrittäjän on koko ajan pidettävä omaa osaamistai-
toaan yllä ja varmistaa, että myös työntekijät/vas-
tuulliset työnjohtajat ja vetäjät ovat ajan tasalla niin 
alan uusien tuotteiden kuin uusien lakien ja säädös-
tenkin osalta. Kyseinen tiedon tulva vain kasvaa ja 
teidän vastuulla, hyvä yrittäjät, on omaksua kaikki 
tämä tiedon määrä.

Kiteytetysti voisi todeta, että yrittäjän on pakko 
opiskella yrittämistä, osaamista, rahantekoa ja sa-
malla osata noudattaa uusia vaatimuksia/määräyk-
siä, joita yhteiskunta heille jatkuvasti sysää.

Liiton toimitusjohtajana olen huolestunut alan ke-
hityksestä, koska koulutus ja kouluttautuminen 
ovat mielestäni yrittäjien avain yhä kovenevassa 
kilpailutilanteessa. 

Yrittäjäosaamisen opiskeluun on käytettävä ai-
kaa ja jonkun verran rahaa, jotta omaa osaamista  ja 
yrittäjyyden tasoa voidaan nostaa.

Olen sitä mieltä, että vika ontuvaan kannattavuu-
teen ei välttämättä ole aina asiakkaasta johtuvaa, 
vaan usein kysymykseen tulee oman osaamisen laa-
juuden rajallisuus. Toimialamme on koko ajan laaje-
nemassa ja uusia tuotteita ja segmenttejä tulee lisää. 
Alamme ei ole riittävästi mielestäni miettinyt eri-
koistumista ja yhteistoimintaa, jotka tulevat ole-
maan avainsanat toimialallemme tulevaisuudessa. 

Liitto on nyt ottanut ensiaskeleet turvaurak-
kaprojektin muodossa, jonka seuraava koulutus-
tapahtuma järjestetään lokakuun alussa. 

Toivon, että jäsenkunta ryhtyy miettimään ja ot-
taa vastuuta tekemisistään. Jokaisen on varmistet-
tava taustansa niin, että pystyy toimimaan vaikka 
minkälainen valvonta/tarkastus tulisi vastaan.

Tulevaisuudessa yrityksiä tullaan valvomaan 
enem män ja heiltä tullaan vaatimaan laatujärjestel-
miä, osaamista ja tutkintoja ulkopuolisten tahojen 
toimesta paljon enemmän. Olkoonkin taho sitten 
viran omaiset, yhteistyökumppanit, rakennusyhtiöt 
tai jopa kuluttajat. 

Ymmärrämme, että ajankäyttö on yksi yrittämi-
sen avainsanoista, mutta joskus kannattaa ottaa  
aikaa esimerkiksi sopimusneuvotteluihin valmis-
tautumiseen. Tärkeä osa yrittäjän työtä on valmis-
tautua kunnolla, hakea riittävät perusteet ja tehdä 
kunnolliset laskelmat asiakkaalle. Tämä valmistelu 
tuo leveämmän leivän pöydälle. Sama koskee koulu-
tusta. Oppimisella ja uuden tiedon hankkimisella 
yrittäjä toimii järkevästi, ja se on kuin laittaisi rahaa 
tilille ja vielä hyvällä korolla.

Liitolla on tarjolla koulutusta ja neuvontaa jo-
kaiselle jäsenelle, toimipisteitten vetäjille ja myös 
työn tekijöille. Toivon saavani kehittää koulutus-
toimintaa edelleen teidän tahtomaanne suuntaan, 
otamme mielellämme koulutustarpeisiin liittyvää 
palautetta. 

Toimikaa siis viisaasti ja kouluttautukaa.

Syysterveisin
Mikael Söderlund, päätoimittaja

mikael@lukkoliikkeet.fi

Koulutuksen tärkeys 
 YRITTÄJÄLLE

Mikael Söderlund
Päätoimittaja

mailto:mikael@lukkoliikkeet.fi
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Suomen Turvaurakoitsijaliitto on teitä varten ja sieltä         
saatte apua erilaisissa pulmatilanteissa. Niin pientä mieltä 
askarruttavaa asiaa ei ole, etteikö sitä voisi liitosta kysyä, 
asia selvitetään ja se korjataan mahdollisuuksien mukaan.  

Samoin toimikunnat toimivat teidän eduksenne. Kun teil
le tulee tarpeita esim. jostain koulutuksesta, voimme kar
toittaa kysynnän ja tarpeen sekä katsoa, voisiko liitto hoi
taa asiaa. Yleensä keskitetty koulutus on edullisempaa 
kuin yksittäisen yrityksen tai ketjun pitämä. 

Tekninen toimikunta on hyvä kanava viemään asioita 
eteenpäin, jos ette ole tyytyväisiä jonkin toimittajan tuot
teeseen tai teillä on siihen kehitysidea. 

Liiton toimiston lakineuvonta on myös maksutonta ja sitä 
voi kysyä liiton toimistosta. 

Lisäksi liitto järjestää nyt ja tulevaisuudessa yhteisiä mat

koja alan tapahtumiin, joten tule mukaan tutustumaan 
Liittoon, yhteistoimintajäseniin ja muihin alamme yrit
täjiin. Näillä matkoilla kuulee yleensä ensimmäisenä, mi
hin alamme on menossa. Toki tärkeimmät asiat koitamme 
kertoa myös näissä Avainuutisissa sekä uutiskirjeissä.   

Yhteistoimintajäsenille olemme kehittäneet uudet sopi
muspohjan, jota Mikael tulee Teille esittelemään vuoden 
aikana. Siitä löytyy jokaiselle toimijalle varmasti sopiva   
paketti, joka toimii hyvänä kanavana yhteistyön ja mark
kinoinnin saralla. Turvaurakoitsija, joka myy esim. maa
hantuomaansa tavaraa jäsenliikkeillemme, voi olla myös 
yhteistoimintajäsen, joten olkaa rohkeasti yhteydessä 
meihin.

Käyttäkää hyväksi kaikkia liiton teille tarjoamia palveluja, 
osa teistä niitä jo aktiivisesti käyttääkin, mistä olemme 
erittäin iloisia.  

Jouni Vesanto

Puheenjohtaja
Lukkoseppämestari

Syksyä ilmassa
Liitto ja sen toimikunnat palveluksessanne
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Messut järjestettiin Essenin suuressa messukeskuksessa 
23.–26.9.2014. Messut levittäytyneet yhteensä 12 eri hal-
liin, joista kolmessa oli turvaurakoitsijaliikkeille hyvin 
tuttuja lukitusalan yrityksiä. AssaAbloy oli esillä Esse-
nin messujen historian suurimmalla, yli 400m2 suurui-
sella osastolla, myös iLOQ oli edustettuna kookkaalla 
osastolla. Turvaurakoitsijaliiton yhteistoimintajäsenistä 
olivat mukana myös Kaba sekä Dorma. Suomalaisista 
yrityksistä näytteilleasettajina olivat myös Kaso, Idesco, 
9Solutions sekä Ksenos VMS (Valvova). Kaikkiaan näyt-
teilleasettajia oli yhteensä 1045 ja edustettuna oli 44 
maasta yrityksiä, jotka esittelivät turvallisuusalan erilai-
sia innovaatioita ja uutuuksia. Esillä oli yli 40 markkin-
asegmenttiä, joten katsottavaa ja koettavaa riitti useam-
mankin päivän ajaksi. 

Suurimmalla osalla 40.000 yksittäisestä vierailijasta oli 
nelipäiväinen messulippu, jotta tuotteisiin tutustuminen 
edes hieman syvällisemmin oli mahdollista. Messuvierai-
ta oli 110 eri maasta ja kävijöistä noin 40 % oli muita kuin 
saksalaisia. 

Essenin turvallisuusmessut ovatkin tänä päivänä tur-
vallisuusalan ykköstapahtuma, jota leimasi selkeästi am-
mattimaisuus sekä osastoihin ja niiden ulkonäköön pa-
nostaminen. Turvallisuusalan liikevaihto pelkästään 
Sak sassa on 12 miljardia euroa ja maailmanlaajuisesti 
noin kaksikymmentä kertaa suurempi. Vertailun vuoksi 
Suomessa alan kokonaisliikevaihto on alle miljardin eu-
ron luokkaa.

Essenin turvallisuusmessut 40 vuotta
Essenin joka toinen vuosi järjestettävät turvallisuusmessut täyttivät tänä syksynä kunnioitettavat 40 vuotta. 
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Turvallisuusmessujen yhteydessä oli myös yli sata 
asiantuntijaluentoa kahdella eri esiintymisfoorumilla ja 
ulkoalueella lukuisat taidokkaat työnäytökset keräsivät 
suuren joukon katsojia.

Suomen Turvaurakoitsijaliitolla oli pieni, mutta sitäkin 
pippurisempi iskuryhmä Essenin messuilla, mukana oli 
aktiivisia lukkoseppämestareita ja liiton toimiston hen-
kilökunta. Lukkoseppämestareiden tutustuessa tekniik-
kaan, toimitusjohtaja hoiti niin kotimaisia kuin ulkomai-
sia järjestö- ja yrityssuhteita. Euroopan Lukkoseppäliit-
to ELF:lla oli Saksan lukkoseppäliiton osastolla kohtaa-
mispaikka, jossa liiton puheenjohtaja Dave O’Toole ja 
sihteeri Ona Gardemeister tapasivat paljon eurooppalai-
sia toimijoita ja kollegoita.

Kaiken kaikkiaan Essenin turvallisuusmessuista jäi erit-
täin positiivinen ja ammattimainen kuva, niin kävijät 
kuin näytteilleasettajat olivat hyvin tyytyväisiä messu-
jen antiin ja laajuuteen. Messut tarjosivat ainutlaatui-
sen mahdollisuuden hyvän yleiskuvan saamiseen tur-
vallisuusalan nykypäivään niin Euroopassa kuin muual-
lakin maailmassa.  

Seuraavat Essenin Turvallisuusmessut 
järjestetään 27.–30.9.2016, 
olethan sinäkin silloin mukana!

ELF:n puheenjohtaja 
Dave O’Toole ja sihteeri 
Ona Gardemeister 
vastaanottivat 
30vuotisjuhlakellon 
Saksan lukkoseppäliitto 
Interkeyltä.

Turvaurakoitsijaliiton 
toimitusjohtaja ja 
osa mestareista 
keskustelemassa 
Saksan liiton osastolla.
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Hallituskausi on alkanut ja ensimmäiset kokoukset on pidetty. 
Kokouksissa suunniteltiin loppuvuotta ja ensi vuoden linjauksia. 

Kokouksessa päätettiin esimerkiksi alkaa selvittää toimintajärjestelmään tehtäviä 
muutoksia, joilla järjestelmää muokattaisiin selkeämmäksi ja toimivammaksi. 

Muutosten tavoitteena on tehdä järjestelmästä sellainen, jota aidosti tarvitsemme. 

Jäsenistölle on aiheesta lähetetty kirje, johon vastauksena odotamme 
runsaasti parannusehdotuksia sekä toiveita toimintajärjestelmä-

koulutuksen aihealueista. Olemme olleet myös yhteydessä ohjelmatoimittajaan, 
jotta käyttöliittymä olisi tämän päivän vaatimusten tasalla ja helpommin hallittavissa.

Laatujärjestelmän hyödyntämiseen ja tekemiseen on monta eri tapaa 
ja sen aktiivinen käyttö antaa mahdollisuuksia toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Hallitus antoi myös liiton toimistolle tehtäväksi olla teihin yhteydessä ja tarjoamaan apua 
laatujärjestelmän ylläpidossa sitä halutessanne, joten olkaa rohkeasti yhteydessä. 

Kokouksessa suunniteltiin myös tulevia koulutustarpeita sekä kuultiin 
projektien etenemisestä. Hallituksen tahtotila on korkea ja toimiston työtahti on hyvä.

Liiton hallituksen suunnittelukokous ja 
varsinainen kokous Björkbodassa 21.–22.8.2014

Markkinointi & Mainonta -lehden bränditutkimuksessa Abloy sijoittui hienosti 
Suomen kuudenneksi arvostetuimmaksi brändiksi. Vuosi sitten se oli sijalla 15. 
Suomen arvostetuin brändi on yhä Fazerin Sininen, sitten tulevat Fiskars, Fazer, 
Hyvää Suomesta -merkki (Joutsenlippu) sekä Joutsenmerkki (ympäristömerkki). 
Liitto onnittelee Abloyta hyvästä brändäyksestä!

Toimikuntien sähköpostiosoitteet
Turvaurakoitsijaliiton toimikunnilla ja työvaliokunnalla 
on nyt omat sähköpostiosoitteet. Voit laittaa viestiä suoraan 
haluamallesi toimikunnalle. 

Sähköpostiosoitteet ovat seuraavat:
Työvaliokunta > tyovaliokunta@lukkoliikkeet.fi 
Tekninen toimikunta > tekninentoimikunta@lukkoliikkeet.fi 
Koulutustoimikunta > koulutustoimikunta@lukkoliikkeet.fi 
Turvaurakkaryhmä > turvaurakkaryhma@lukkoliikkeet.fi

Rohkeasti vain palautetta ja kyselyitä toimielimillemme!

SUOMEN ARVOSTETUIMMAT 

B R Ä N D I T 

Liiton hallituksen jäseniä isäntien kanssa Taalintehtaalla.

mailto:tyovaliokunta@lukkoliikkeet.fi
mailto:tekninentoimikunta@lukkoliikkeet.fi
mailto:koulutustoimikunta@lukkoliikkeet.fi
mailto:turvaurakkaryhma@lukkoliikkeet.fi
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Rakennusalan tiedonantovelvollisuus astui voimaan 1.7.2014 
niin rakentamispalveluiden kuin kiinteistöjen korjaus- ja kun-
nossapitotöiden sektoreilla. Tiedonantovelvollisuus jakaantuu 
kahteen osa-alueeseen, eli työntekijätietojen ilmoittamisvelvol-
lisuuteen yhteisillä rakennustyömailla sekä urakkatietojen 
ilmoittamisvelvollisuuteen. 

Tiedonantovelvollisuus työntekijöistä 
yhteisillä rakennustyömailla:
Rakennustyömaan päätoteuttaja ilmoittaa verottajalle kaikki 
työmaalla työskentelevät eri työnantajien työntekijätiedot verot-
tajalle. 

Turvaurakoitsijan tulee antaa työntekijälista kaikista yhteisellä 
rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistään päätoteut-
tajalle veronumero- ja osoitetietoineen. Osoitetietojen antaminen 
on määritelty laissa ja tietosuojavaltuutettu on tämän asian 
hyväksynyt. (Yhteinen rakennustyömaa = työmaa, jolla toimii 
samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai 
itsenäinen työnsuorittaja.)

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista:
Ainoastaan rakentamispalveluja tilaavat yritykset joutuvat 
antamaan tiedot laskuttamastaan aliurakoinnista, mikäli laskutet-
tu summa ylittää 15.000 €. Mikäli yritys ei käytä aliurakoitsijaa 
työmaalla työskennellessään, tiedonantovelvollisuutta ei sillä 
yrityksellä ole, vaan tiedon verottajalle antaa työn/urakan tilaaja.

Urakoitsija ilmoittaa urakkatiedot verottajalle ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tilaaja siirtää yhteisellä sopimuksella tiedon-
antovelvollisuuden työn suorittavalle yritykselle. Tietämättään 
tai vahingossa ei yritys voi joutua tiedonantovelvolliseksi, vaan 

rakennusalan tiedonantovelvollisuus

17.4.2014 

Työntekijätiedot Urakkatiedot 

JOS TOIMIT TILAAJANA:

• Tiedot annetaan arvonlisäverolaissa  
 tarkoitetusta rakentamispalvelusta  
 ja muista laissa määrätyistä töistä.
• Kukin tilaaja (rakentamispalvelun   
 ostaja) ilmoittaa itse suoraan vero-  
 hallinnolle, keneltä työ on tilattu.
• Jos aliurakoitsija ei ole tilannut   
 työtä enää keneltäkään, ei tämän   
 tarvitse antaa tietoja. Tilaaja antaa   
 tässäkin tapauksessa aliurakoit-
 sijasta tiedon.
• Tiedot annetaan vain silloin, 
 kun yksittäisen sopimuksen arvo on
 yli 15.000 € ilman arvonlisäveroa.

se on aina sopimusasia. Tällainen tulee kyseeseen esi-
merkiksi kun vaihtolukkourakan tilannut asunto-osake-
yhtiö valtuuttaa turvaurakoitsijaliikkeen sopimuksella 
hoitamaan urakkatiedot verottajalle. Tämä on palvelu, 
joka kan nattaa hinnoitella ja laskuttaa asiakkaalta.  

LISÄTIETOJA TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA 
saa Turvaurakoitsijaliiton toimistosta ja 

osoitteesta www.vero.fi/rakentamisilmoitukset.
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Norjan lukkoseppäliitto perustettiin 
vuonna 1977 ja siinä on tätä nykyä lä
hes 100 yritys ja toimipistejäsentä, tä
män lisäksi liittoon kuuluu vielä 220 
henkilö jäsentä. Maantieteellisesti jäse
net ovat levittäytyneet joka puolelle 
Norjaa, mutta suurin osa on suurem
missa kaupungeissa. Kriteerit liiton jä
seneksi pääsemiseksi ovat tiukat, ensin 
pitää täyttää hakemus, sitten suorittaa 
koe ja osoittaa suomalaista turvasuo
jaajakorttia vastaava todistus. Jäsenyyt
tä hakevien yrityksillä tulee olla positii
vinen tulos viimeisen kolmen vuoden 
ajalta. Jokaisella jäsenyrityksellä tulee 
olla nimettynä vähintään yksi vastuul

linen ’NL’henkilö (vastaavaan hoitajaan 
verrattava henkilö), joka suorittaa yllä
mainitun kokeen. Monilla yrityksillä on 
useampi kuin yksi vastuullinen hen kilö. 
Mikäli yrityksessä on vain yksi val
tuutettu vastuuhenkilö ja tämä vaihtaa 
yritystä, tulee ko. yrityksen lähettää 
uusi henkilö kokeisiin ja pyytää teke
mään henkilöjäsenhakemus. Myös jo
kaisella toimipisteellä tulee olla oma 
valtuutettu vastuuhenkilönsä.

Norjan lukkoseppäliiton toimisto sijait
see Lillehammerissa, 180 kilometriä  
Oslosta pohjoiseen. Toimistoa johtaa 
Anne Line M. Sagbakken.

NORJAN 
lukkoseppäliitto 
– Föreningen Norske Låsesmeder (NL)  – 

esittäytyy 

Norjalaiset lukkosepät saamassa asennnusoppia.
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Yhteistoimintajäsenten näyttelyssä oli runsas kävijämäärä.

Norjan lukkoseppäliiton tärkein vuosittainen tapahtuma on ’lukkoseppätreffit’;       
liiton vuosikonventio, joka kestää torstaista sunnuntaihin. Tapahtumaan osallistuu 
vuosittain 420 – 450 henkilöä, jotka tutustuvat laajaan yhteistoimintajäsenten näyt
telyyn ja osallistuvat erilaisiin koulutuksiin. Liitto tarjoaa viitisentoista erilaista kou
lutusseminaaria perjantaiiltapäivästä sunnuntaihin. Tämän lisäksi tavaran
toimittajat tarjoavat kymmenkunta erilaista koulutustilaisuutta ennen liiton omia 
koulutusseminaareja. Lauantaina vuorossa on laaja näyttely, jossa on yli kaksikym
mentä näytteille asettajaa yli 1000 m2

 näyttelytilassa Lillehammerin Scandichotel
lissa.

Norjan lukkoseppäliitto panostaa vahvasti koulutukseen ja lukkosepän ammatin 
kehityksen ylläpitoon. Liitto on tehnyt erityisesti nuorille ja koulutukseen suunna
tun nettisivun ja teettänyt myös mainospätkän, jolla houkutellaan nuoria kiinnos
tumaan alasta. Filmin voi nähdä osoitteessa: 

  >> www.youtube.com/watch?v=tG8oMkkE_sE

Liitto on kirjoittanut ja julkaissut kaksi oppi kirjaa mekaaniseen ja elektromekaani
seen lukitukseen ja suunnittelee kolmannen, hälytys järjestelmiä käsittelevän kirjan 
julkaisua vuon na 2015. Liiton edustajat ovat kysyttyjä Norjan FK:ta vastaavan eli
men sekä Norjan standardisoimisliiton komiteoissa ja työryhmissä. 

http://www.youtube.com/watch?v=tG8oMkkE_sE
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Arvoitus.

Meidän kiinteistöissä on 712 digitaalista 
lukkoa ja 2003 digitaalista avainta. 
Montako paristoa kuluu vuodessa?

Ei yhtään.

DIGITAALINEN LUKITUS.
EI PARISTOJA.
EI KAAPELEITA.

Saksan lukkoseppäliitto 
Interkey 50 vuotta

Saksan lukkoseppäliitto Interkey täytti kunnioi-
tettavat 50 vuotta keväällä. Juhlallisuudet olivat 
toukokuun lopulla Kölnissä. Turvaurakoitsija-
liitto muisti 50-vuotiasta Interkeytä luovuttamalla 
Liiton viirin Interkeyn toimitusjohtaja Ralf 
Margoutille ja puheenjohtaja Thomas Pingerille 
Essenin turvamessujen yhteydessä.

            

   Lukkoliikkeet    Sähköasennus Asuin ja muu   Yksityiset 
Mediaaniluvut      rakentaminen turvapalvelut 

   2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Liikevaihto  1033 1008 727 689 672 640 871 696

LV:n kasvu %  1,5 1,0 -1,1 4,6 0,9 5,9 3,4 5,5

Henkilökunta ka 8 8 17 17 14 15 35 34

Käyttökate %  8,5 8,8 6,6 7,1 5,8 6,0 6,5 6,3

Liiketulos %  5,4 7,3 4,7 5,2 3,6 4,0 3,3 4

Nettotulos %  4,1 5,6 3,4 3,9 2,5 2,7 2 2,9

Omavaraisuusaste 58,8 54,4 53,2 51,8 41,9 41,0 33,8 31,3

Quick ratio  1,3 1,3 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 0,9

Lähde Balance Consulting 9/2014. Vuoden 2012 luvut ovat tarkentuneet vuoden takaisista luvuista. 

Tilastovertailu: lukkoliikkeet ja sähkö-
asennus, asuin- ja muu rakentaminen 
sekä yksityiset turvapalvelut

http://www.iloq.com/fi/
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abloy academy kouluttaa
Kuluvan vuoden aikana ABLOY ACADEMYn 
koulutustarjonta on moninkertaista aikaisem-
paan verrattuna. Tavoite on, että jokaisella on 
joko ABLOY-valtuutetun myyjän tai lukkosepän 
valtuuskortti. Lukitustekniikan peruskurssit tar-
joavat valtuuskortteihin tähtäävää koulutusta 
loppuvuoden ajan. Vaatimuksena valtuuskortti-
koulutuksen aloittamiselle on vähintään neljän 
kuukauden työsuhde ABLOY-valtuutetussa 
lukkoliikkeessä. Koulutus tulee saattaa loppuun 
vuoden sisällä sen aloittamisesta.

Suurin haaste koulutusten järjestämisessä on 
löytää kullekin osallistujalle oikea kurssi oikeaan 
aikaan. Kurssitarjonnasta riippuen paikkoja on joko 
liian vähän tai vastaavasti kursseja joudutaan peru
maan, kun minimiosallistujamäärää ei saavuteta. 

Abloy Oy:llä kehitetään parhaillaan uutta koulutus
rekisteriä. Jatkossa asiakas tulee näkemään kurssi
paikkatilanteen suoraan omalta koneeltaan. 

Koulutus tarve kannattaa suunnitella etukäteen
ABLOY ACADEMY järjestää koulutusta Joensuussa, 
Espoossa ja Tampereella sekä tarvittaessa myös 
muualla Suomessa. Osa koulutuksista järjestetään 
Joensuussa Abloyn tehtaalla, mistä löytyvät ABLOY 

ACADEMYn koulutusta varten tehdyt tilat demo
laitteistoineen. 

Lukkoliikkeen kannattaa suunnitella koulutustarve 
etukäteen. On otettava huomioon, mitä tuoteryhmiä 
aikoo myydä ja katsoa koulutustarve sen pohjalta. 
Jos liikkeestä puuttuu koulutus näistä tuoteryhmistä, 
tulee niihin koulutuksiin liikkeestä jonkun osallistua. 
Koulutettu henkilöstö on liikkeen paras pääoma 
kohteista kilpailtaessa ja siellä työskenneltäessä. 

Syksyn koulutuspaikat ovat jaossa 
– aika toimia viimeistään nyt
ABLOY ACADEMYn koulutuskalenterissa on vielä 
tarjolla paikkoja koulutusta tarvitseville. Koulutus
tarve on syytä tarkista viimeistään nyt ja ilmoittaa 
henkilöt koulutukseen mahdollisimman pian. Joitain 
koulutuksia olemme joutuneet perumaan, koska 
ilmoittautuneita ei ole ollut riittävästi, jotta kurssi 
voitaisiin järjestää. Meistä ei ole laisinkaan mukavaa 
perua kursseja, koska niille jo ilmoittautuneet henki
löt joudutaan sijoittamaan uudelle kurssille. 
Monelle liikkeelle on haasteellista aikatauluttaa 
henkilöstönsä uudelleen. 

Syksyn koulutuksia voi tiedustella Abloy Oy:n 
koulutuskoordinaattori Helena Toivaselta 
sähköpostitse academy@abloy.com tai 
helena.toivanen@abloy.com tai puh. 040 8689 815.

Tuotekoulutukset vuodelle 2015 julkistetaan vuoden 
2014 loppupuolella.

Tervetuloa!

Helena Toivanen
koulutuskoordinaattori

Ensimmäinen Mod3Pro-kurssin konkarimyyjät 
lähtötunnelmissa onnistuneen lopputentin jälkeen.

mailto:academy@abloy.com
mailto:helena.toivanen@abloy.com


PYSÄYTÄ BAKTEERIT 
HETI KÄTTELYSSÄ.

ABLOY® ACTIVE -ominaisuus tuhoaa 99 % bakteereista. 
Se on nyt vakiona kaikissa maalatuissa oven heloissa.

-esityksestä löydät 
lisätietoja värivaihtoehdoista.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20  |  80100 Joensuu
Puh.  020 599 2501  |  WWW.ABLOY.FI An ASSA ABLOY Group brand

http://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/Tuotteet/?groupId=1702
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