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Työnantajajärjestöt ovat yhteistuumin pohjusta-
neet seuraavan hallituskauden päättäjiä rohkeilla 
ehdotuksilla, joihin on helppo yhtyä.

Jotta talous saadaan käännettyä vakaalle nousu- 
uralle, tarvitaan rohkeita uudistuksia ja tehokkaita 
kannusteita yrittämiseen ja työn tekemiseen. Suo-
mi tarvitsee kipeästi teollisia investointeja ja ra-
kentamista. Samoin on vahvistettava investointeja 
henkiseen pääomaan sekä sitä kautta syntyviin 
innovaatioihin ja kasvuun. Jotta työllisyyttä voi-
daan parantaa, tarvitaan myös voimakkaita toimia 
suomalaisen työn kustannuskilpailukyvyn paran-
tamiseksi ja työllistämisen helpottamiseksi.
 
Verotuksen rakennetta on muutettava yrittämistä, 
investointeja ja työn tekemistä rohkaisevaksi ja 
kannustavaksi. Yhteisöverokanta on säilytettävä 
ennakoitavalla tavalla kilpailukykyisenä suhteessa 
kilpailijamaihin. Yritysten verotuksen ennustetta-
vuutta ja oikeusvarmuutta tulee lisätä.

Vaalikaudella tulee selvittää mahdollisuudet yri-
tysverojärjestelmän rakenteelliseen uudistami-
seen. Lisäksi on huolehdittava henkilöyhtiöiden      
ja toiminimien verotuksen kilpailukykyisyydestä 
suhteessa osakeyhtiöihin.

Työmarkkinoilla tarvitaan työpanosta lisääviä toi-
mia, mutta samalla on luotava edellytykset Suo-
messa tehtävän työn kilpailukyvyn parantamiselle 
ja työpaikkojen synnylle. Samalla on edistettävä 
määrätietoisesti paikallista sopimista työpaikoilla.

Työpaikkojen syntymistä voidaan edesauttaa 
myös työsuhdeturvaa tarkistamalla, esimerkiksi 
pidentämällä merkittävästi koeaikaa. Sairausajan 
palkkaa koskevaa lainsäädäntöä on muutettava 
siten, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvol-
lisuutta ensimmäiseltä sairauspäivältä. 

Yllä mainitut uudistukset olisivat toivottavia edus-
kuntavaalien seuraavan hallituksen ohjelmaan. 
On tärkeää, että te hyvät yrittäjät ja tämän lehden 
lukijat tarkasti seuraatte ja vaikutatte poliittisiin 
päättäjiin ja eduskuntaehdokkaisiin ja käytte kaik-
ki äänestämässä seuraavissa kevään eduskunta-
vaaleissa.

Näissä merkeissä hyvää joulua ja 
menestyksellistä uutta vuotta 2015

Mikael Söderlund, päätoimittaja
mikael@lukkoliikkeet.fi

Suunnan muutos 
suomalaiseen talouteen 2015

Mikael Söderlund
Päätoimittaja
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Vuosi on vaihtumassa jälleen ja alalla tapahtuu. Toimitus-
johtajia on vaihtunut ja vaihtuu, omistajasuhteita muut-
tuu ja huhuja pyörii alalla.  Ala elää ja on jatkuvassa muu-
tosten pyörteissä. Yksi aika on jäämässä taakse ja toinen 
alkaa, ja kun sen on juuri omaksunut, tulee jo kolmas. Ta-
loudelliset haasteet ja toimialan muut liikkeet tuovat 
markkinoille haasteita, mutta samalla mahdollisuuksia, 
niin kotimaassamme kuin koko Euroopassa. Onneksi Suo-
men Turvaurakoitsijaliitto Ry on tässä intensiivisesti mu-
kana vahtimassa, opastamassa, neuvomassa ja omalta 
osaltaan ajamassa sitä oikeaan suuntaan. 

Taantumasta, jopa lamasta puhutaan, mutta töitä alalla 
tuntuu kuitenkin olevan kohtuullisesti. Silti lukkoseppiä 
edelleen yritetään ostaa enemmän toisilta kuin koulute-
taan uusia omia lukkoseppiä. Yhtälö on mahdoton, eikä 
voi toimia, herätkää! Toisen liikkeen lukkosepille yhdek-
sän hyvän ja kymmenen kauniin tarjoaminen vääristää 
koko alan palkkausta ja vaikuttaa suoraan negatiivisesti 
katteisiin. Koulutusta on tarjolla useammassa kaupungis-
sa. Oppisopimus- ja muista koulutuksista liitto neuvoo ja 
auttaa. 

Laatujärjestelmämme on saanut jälleen kiitosta eri tahoil-
ta, mutta silti hallitus ja varmasti koko jäsenkunta on sitä 
mieltä, että sitä pitää jatkuvasti kehittää. Olemmekin otta-
neet seuraavaksi haasteeksi järjestelmän käytön selkeän 
yksinkertaistamisen. Liiat ja turhat hyväksymisen hyväk-
symiset on saatava pois ja järjestelmän käyttö pitää saada 
helpoksi sekä selkeäksi, kuitenkaan laadusta tinkimättä. 
Emme missään tapauksessa halua kuitenkaan järjestel-
mää, jota ei auditoida tai muuten pidetä vain järjestelmän 
takia. Tahdomme myös, että laatujärjestelmämme auttaa 
jatkossakin liiketoiminnassa ja tuottaa sen käyttäjälle tu-
losta ja apua liiketoiminnan toimintaan ja kehittämiseen. 
Nyt ja tulevaisuudessa järjestelmämme pitää olla tasol-
taan sellainen, että jatkossakin kaikki tahot voivat sen hy-
väksyä.

Vaikka vuodenvaihde on yleisesti kiireisintä aikaamme, 
toivon kaikille rauhallista Joulua ja tuloksellista Uutta  
Vuotta 2015. Otetaan pyhistä ja välipäivistä kaikki irti ja 
ladataan akkuja mukavassa seurassa. Nostetaan yhdessä 
Suomi kunnon nousuun vuonna 2015.  

Jouni Vesanto

Puheenjohtaja
Lukkoseppämestari

Uusi vuosi,  
uudet ja vanhat kujeet

Ps. Muistakaa ilmoittautua Onalle vuosikokoukseen 13.3.2015 Himokselle mahdollisimman pian, 
sillä hotellilla on erittäin rajallinen huonekapasiteetti ja mattimyöhäset jäävät ilman huonetta. 
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Katsaus lukkojen historiaan

Jo Raamattu mainitsee avaimet ja lukot useasti 
niin kuvannollisesti kuin käytännöllisestikin. Avain 
taivaan valtakuntaan on kielikuva, avain viljavaras-
toon on todellinen.

Antiikin aikaan sekä lukkoja että riippulukkoja 
käytettiin yleisesti nykyisen Gibraltarin alueelta 
aina Istanbuliin asti, mutta kun siirryttiin Aasiaan, 

lukot hävisivät ja ainoastaan riippulukot olivat 
käytössä. Persiaa pidettiin yleisesti riippulukon 
kehtona. Vain erittäin varakkailla oli käytössään 
lukkoja, niitä käytettiin vaikutuksen tekemiseen 
alempisäätyisiin henkilöihin lukitustoiminnon 
ohella.

Rooman valtakunnan aikoihin lukkosepän am-

matti oli erittäin suosittu ja arvostettu. Pompeijis-
sa ja Herculaneumissa oli lukuisia lukkoseppien 
liikkeitä ja tänä päivänä tuhansittain näitä lukkoja, 
riippulukkoja ja avaimia on varastoituna Napolin 
Arkeologisessa museossa. Erään tuon ajan hauta-
kivestä Pohjois-Italiassa löydettiin lukkosepän työ-
kaluja, kuten pihdit, vasara, taltta sekä tyypillinen 
roomalainen lukko.

Keskiajalla lukkomarkkinat supistuivat ja vasta 
renessanssin aikana lukkoja alettiin valmistaa 
enemmän, ja varsinkin kauniit ja monimutkaiset 
lukot olivat erittäin haluttuja. Keisarit, kuninkaat  
ja aateliset tarvitsivat asemansa vaativia lukkoja. 
Hienostuneimmin ja taidokkaimmin valmistetut 
lukot sijoittuvat tälle aikakaudelle, jolloin lukko-
seppien taidot eivät jääneet vain kauniin lukon 
valmistuksen asteelle, vaan keskittyivät myös mitä 
monimutkaisimpien avaustekniikoiden kehittämi-
seen.

1700-luvun loppupuolella alkanut teollinen 
vallankumous aiheutti valtavan kysynnän lukoille 
ja riippulukoille. Merkittävästi kasvanut keskiluok-
ka, johon kuului kauppiaita, teknikoita, teollisuus-
miehiä ja konsultteja, tarvitsivat kipeästi lukkoja 
enenevässä määrin. Käsityö muuttui teolliseksi 
massatuotannoksi Atlantin molemmin puolin. 

Lukko on kiistatta vanhin ihmisen suunnittelema 
turvallisuustuote ja se on levinnyt maailman joka kolkkaan. 

Aquileiassa löydetyn Roomalaisen lukkosepän hautakivessä on kaikki sen aikaiset työkalut esillä.



5HISTORIA
Numero.04 | Joulukuu 2014

Suuret valmistajat, joiden nimet ovat tunnettuja 
maailmalla vielä tänäkin päivänä, valloittivat 
markkinat erityyppisillä lukoilla, levyhaittalukoilla 
Englannissa ja tappihaittalukoilla Yhdysvalloissa. 
Lukko ei enää ollut vain vaurauden symboli, vaan 
käytännöllinen omaisuuden suojaamisen väline.

Mutta kuten tiedämme, ei lukkojen kehitys tähän 
jäänyt, elektroninen ja digitaalinen tekniikka tuli-
vat ajankohtaisiksi myös lukkomaailmassa, siten 
ensimmäiset mekatroniset, mekaaniikkaa ja elek-
troniikkaa yhdistävät lukot valmistettiin 1900-lu-
vun loppupuolella.

Tänä päivänä saatamme arvostaa lukkoja, joi-

ta voidaan avata ilman mekaanista avainta sor-
menjäljellä, pienellä RFID-laitteella tai vaikkapa 
käyttämällä älypuhelimen appsia. Digitaalinen 
vallankumous on vallannut myös entisen mekaa-
nisen taidonnäytteen. Tätä kehitystä korostaa 
viestinnän ja mainosmiesten lukkoon liittyvä vies-
ti. Jos katsot tarkkaan, huomaat, että lukkoja ja 
riippulukkoja käytetään yleisesti mainonnassa 
turvallisuuden, luotettavuuden, uskottavuuden 
ym.  takeena. Turvatun internetyhteyden omaa-
valla sivustolla ollessasi esiin tulee riippulukon 
kuva, jonka sanoma ymmärretään ympäri maail-
man, tärkeissä asioissa turvaamme yhä erittäin 
vanhaan ja turvalliseen välineeseen, lukkoon.

ADALBERTO BIASIOTTI  

(s. 1939) on arvostettu italilalainen 
turvallisuusalan asiantuntija, jonka 
harrastuksena on lukkojen historia. 
Hän on UNESCO:n nimeämä kult-

tuuriperinnön suojelun asiantuntija. 

Hän on ollut arkeologien apuna 
tutkimassa mm. Pompeijissa keisari 

Neron vaimon Poppean omistuk-
sessa olleen arkun restaurointityötä. 

Hänellä on mittava historiallinen 
lukkokokoelma.

Kauko-Idästä löydetty numeroriippulukko, nykyaikaisten numerolukkojen edeltäjä.
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Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja Jyrki Mäky-
nen on tarttunut tarmolla uuteen tehtäväänsä. 
Hän haluaisi eduskuntavaalikeskustelujen keskiöön 
suomalaisten yritysten menestymisen ja kasvun. 
Mäkysen mukaan varat on ensin kerättävä, sen jäl-
keen ne voidaan vasta jakaa. Hän on löytänyt mui-
takin epäkohtia, joita tulisi korjata mahdollisim-
man pian, mm. työmarkkina-asiat, eli paikallisen, 
yrityskohtaisen sopimisen. Nykyinen malli on hä-
nen mukaansa aikansa elänyt, joillakin yrityksillä 
on enemmän palkanmaksuvaraa kuin toisilla. Jous-
tavuutta tarvitaan etenkin taloustaantuman aika-
na. ”Se on iso kuva ja vaatii muutoksen. Asiasta on 
puhuttu pitkään ja kaikki näkee, missä tilanteessa 
ollaan. Meillä ei ole varaa odottaa näiden asioiden 
kanssa eduskuntavaaleihin asti”, Mäkynen toteaa. 
Yksi Mäkysen näkemä epäkohta on myös sote, jos-
ta ei tällä pohjalla tule hyvää. 

Puheenjohtajaa mietityttää myös yksinyrittäjien 
asema, joka hänen mukaansa on paljolti arvostus-

Jyrki Mäkynen
Ikä 50

Yritys  Oy HM Profiili Ab

Liikevaihtoennuste 2014  4,2 milj.

Työntekijöitä  7 henkilöä

kysymys. Paljon puhutaan työllistämisen tärkey-
destä, jolloin yksinyrittäjät jäävät keskustelujen ul-
kopuolelle. Siellä taustalla on kuitenkin kovaa osaa-
mista ja yksinyrittäjät tekevät paljon työtä verkos-
tojen kautta. 

Jyrki Mäkynen aloitti aikoinaan työuransa Marte-
lassa aluekonttorin johtajana ja vientipääälliikönä 
ja kehitti alueellaan yritystä merkittävästi. Yrittäjä-
nä Mäkynen ei voivottele, vaan uskoo tulevaan, 
yrittäjyys on ennen kaikkea vapautta tehdä omia 
valintoja, tehdä asiat omalla tavalla ja tehdä into-
himoisesti sitä, mitä haluaa.

Mäkysen tavoitteena on, että Suomen Yrittäjät on 
vuonna 2017 arvostetuin ja kuulluin järjestö yrittä-
jyyteen liittyvissä asioissa. Hän myöntää, että yrit-
täminen on kova laji, mutta se on samalla antoisin 
tapa tehdä työtä! Minulle yrittäjyys on arvo, aate ja 
työ. Olen ylpeä yrittäjyydestä, hän hehkuttaa.

Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja 

Jyrki Mäkynen
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AEL toivottaa hyvää Joulua ja erinomaista 
koulutusyhteistyövuotta 2015

Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2015!

t: Sicutec Oy

Schneider Electric 
toivottaa hyvää joulua!

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Tulevaa Vuotta 2015

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2015
toivoo VingCardin tontut

Turvallista joulua ja 
menestystä vuodelle 2015 toivoo 

Siemens Security Products

Tukku-Immosen väki toivottaa Teille 
mukavaa ja rauhaisaa Joulua, sekä 
menestyksekästä Uutta Vuotta 2015!

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Tulevaa Vuotta 2015

DL Software Oy toivottaa kaikille 
Turvaurakoitsijaliiton jäsenille Hyvää Joulua 

ja Menestyksellistä uutta Vuotta 2015

DORMA Finland Oy 
toivottaa Rauhallista Joulua 

ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2015

Huoletonta Joulua ja Turvallista 
Uutta Vuotta 2015, toivoo iLOQ

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja 
menestystä vuodelle 2015
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Kattavan tuotevalikoiman lisäksi saat meiltä suunnitteluapua 
eri järjestelmille, teknistä tukea ja neuvontaa.

Esimerkki ammattilaisten arvostamasta tinkimättömästä 
laadusta: INTEGRA turvajärjestelmät.

Markkinoiden monipuolisin turvajärjestelmä joka kattaa 
kiinteistön teknisen, murto- ja palovalvonnan tarpeet 
sekä on laajennettavissa myös KNX kiinteistöautomaatio- 
ja kulunvalvontaominaisuuksilla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Turvallisuus • Valaistus • Mittalaitteet • Ups-laitteet • Huoltovapaat akut

MEILTÄ SAAT TURVAA JA VALOA!
KAMIC Installation Oy
 Vaihde: 
 010 8328 200
 Myynti: 
 010 8328 220 
 myynti@kamic.fi

www.kamic.fi

2015

2015

2015

Tilaa 2015 pöytäkalenteri!
Turvaurakoitsijaliiton suosittuja pöytäkalentereita 
on vielä jonkin verran jäljellä. 

Tilaa omasi  > ona@lukkoliikkeet.fi

http://www.kamic.fi
mailto:ona%40lukkoliikkeet.fi?subject=Kalenteri%20tilaus%2C
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Esittelyssä 

Interkey 
– Saksan turvaurakoitsijaliitto 

Liitolla on yli 230 jäsentä, joista 144 kotimaisia ja 30 ulkomaisia yrityksiä. Lisäksi Interkeyllä on 12 kunnia-
jäsentä sekä 55 yhteistoimintajäsentä lukitus- ja turvallisuusalalta. Liiton jäsenten taustat ovat lukkoliike-
toiminnassa, mutta ovat tänä päivänä myös erikoistuneita niin mekaaniseen kuin elektroniseen turvatek-
niikkaan. 

Liiton perinteikäs koulutustoiminta organisoitiin äskettäin uudelleen ja se sai nimekseen ’Interkey aca-
demy’, jolla on erilaisia koulutustiloja Berliinissä, Frankfurtissa, Stuttgartissa ja uusissa toimitiloissa Lipp-
stadtissa. Näissä tiloissa järjestetään jäsenille pienryhmäkoulutuksia useista aihealueista.

Interkey tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, poliisiviranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja testauslaitos-
ten kanssa ja on pysyvästi esillä omalla osastolla Essenin turvallisuusmessuilla, jotka järjestetään joka 
toinen vuosi. Interkey oli myös yksi Euroopan lukkoseppäliiton perustajajäsenistä yhdessä Suomen, Ruot-
sin, Norjan, Iso-Britannian ja Tanskan kanssa.

Interkey juhli tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan vuosikokouksen merkeissä Kölnissä toukokuun lopul-
la. Juhlallisuuksissa oli edustettuna yli 270 osallistujaa niin jäsenyrityksistä, teollisuudesta, poliisista ja 
muista järjestöistä.

Interkey on Saksan vanhin järjestö turvallisuusalalla. Se perustettiin 
Frankfurtissa vuonna 1964 nimellä Saksan Avainliikkeiden yhdistys ja toimisto 
on sittemmin muuttanut Stuttgartin kautta Lingeniin. Nykyisin toimisto 
sijaitsee Lippstadtissa. Liiton toimitusjohtaja on Ralf Margout ja hallituksen 
puheenjohtaja Thomas Pinger.

Interkeyn 50-vuotisjuhlallisuuksissa oli mukana 
kaksi ELF:n entistä puheenjohtajaa, Helmut Töbel 
ja Hans Mejlshede sekä nykyinen pj. Dave 
O’Toole ja Interkeyn pj. Thomas Pinger.
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Marko Heiskanen ABLOY:n vuoden 2014 myyntimieheksi

ABLOYn Vuoden myyntimies -palkinto jaettiin jo 19. kerran. Tunnustus on 
erittäin arvostettu niin ABLOY-valtuutettujen liikkeiden kuin abloylaisten 
keskuudessa. Vuoden 2014 ABLOY Oy:n myyntimieheksi valittiin Marko 
Heiskanen Kuopion Lukkoaitta Oy:stä ABLOY-dealerkokouksessa Lontoossa 
24.10.2014.

Vuoden myyntimies -titteliä ei myönnetä yhdestä vuodesta tai yhdestä merkittävästä 
teosta, vaan pitkäjänteisestä ja monien vuosien tuloksellisesta toiminnasta.
”Tunnustuksen kriteereinä ovat pitkäjänteinen toiminta ABLOY-tuotteiden parissa, 
ABLOY-tuotteiden myynnin esimerkillinen edistäminen. Vuoden myyntimies toimii esi-
merkkinä kaikille alla työskenteleville. Näyttöjä vaaditaan luonnollisesti myös menestyk-
sellisestä liikkeenharjoittamisesta, jossa painotetaan pitkäaikaista ja määrätietoista toi-
mintaa”, kiteytti Abloyn Jari Perälä valintapuheessaan.
Marko Heiskanen on toisen polven lukkoseppä, joka tuli alalle kesätöihin 17-vuotiaana 
isänsä houkuttelemana 1980-luvulla. Sillä tiellä Marko on siis vieläkin, ensin hän oli asen-
taja, sitten siirtyi projektimyyjäksi ja työnjohtajaksi. 
Marko tuli vuonna 1998 perustettuun Lukkoaittaan töihin vuonna 2004 ja teki siellä laaja- 
alaisia tehtäviä kehittäen itseään samalla tarmokkaasti edetessään yrityksen toimitus-
johtajaksi ja yrittäjäksi lokakuussa 2008. Hän on kehittänyt myös yrityksen toimintaa 
merkittävästi, hänen aikanaan liikevaihto sekä henkilökunta määrä 
ovat tuplaantuneet. Tänä päivänä Lukkoaitta työllistää 10 ulkopuolista 
työntekijää.
Jokaisen menestyvän miehen taustalla on vaimo, työtä tasapainotta-
va perhe ja harrastukset. Markon vaimolla Anulla on oma tilitoimisto 
ja hän hoitaa osa-aikaisesti Lukkoaitan taloushallintoa. Perhee-
seen kuuluvat myös 14-vuotias tanssia harrastava tytär sekä 
jääkiekkoa pelaava 12-vuotias poika. Marko osallistuu innok-
kaasti lastensa harrastuksiin, ja hän on poikansa jääkiekko-
joukkueen huoltaja. Perhe pitää kovasti matkailusta ja tänä 
syksynä pitkäaikainen haave kesämökistä on toteutunut.
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Turvaurakoitsijasta tekijäksi 
– turvaurakan jatkoseminaari 

Turvaurakoitsijaliitto järjesti loka-
kuun alussa turvaurakan jatkosemi-
naarin, Turvaurakoitsijasta tekijäksi, 
Fennian tiloissa Pasilassa. Paikalla 
oli jälleen paljon tiedonjanoisia alan 
toimijoita ympäri Suomea. Aamu-
päivä oli luentopitoinen, jossa mm. 
Senaatti-Kiinteistöjen edustaja Esa 
Halmetoja kertoi lukituksen ja tur-
vallisuuden urakkamuodoista hei-
dän hankkeissaan. Esityksessä käytiin läpi erilaisia urakkamuotoja ja niiden 
alistamissuhteita sekä siihen liittyvää problematiikkaa. Lopuksi käytiin läpi 
oviympäristön urakkarajat.

Turvallisuustaidon Anne Ruokonen syvensi edellisen seminaarin esitystä 
projektinhallinnasta turvaurakassa. Hänen esityksessään käytiin laajasti läpi 
koko turvaurakka työmaavaiheesta aina loppudokumentointiin saakka.
Iltapäivä esiteltiin Faktanet-palvelun käytön mahdollisuuksia turvaurakoinnis-
sa. Lisäksi iltapäivällä keskityttiin kahteen workshopiin, joissa osallistujat pää-
sivät syventymään urakoiden tarjouslaskentaan sekä projektointiin. Osallistu-
jat totesivat, että varsinkin tarjouslaskennassa on vielä paljon opittavaa ja 
mietittiin, että koko jäsenkunnalle olisi hyvä pitää laaja tarjouslaskennan kou-
lutuspäivä, jossa käytäisiin läpi käytännön esimerkkejä elävästä elämästä.

Turvaurakkaprojekti jatkuu ensi vuonna tarjousasiakirjojen luonnilla ja 
turvaurakkaan liittyvillä lisäkoulutuksilla

KATAKRI UUDISTUU
Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön, Katakrin avulla toimivaltai-
nen viranomainen voi arvioida kansainvälisistä velvoitteista ja kansallisis-
ta säädöksistä syntyvien turvallisuusvaatimusten toteutumista. Katakri it-
sessään ei aseta turvallisuudelle ehdottomia vaatimuksia, vaan se toimii 
tarkastuksia ja auditointeja suorittavien viranomaisten työkaluna esimer-
kiksi yritysturvallisuustodistusta myönnettäessä. Organisaatioiden omas-
sa sisäisessä turvallisuustyössä ja sen kehittämisessäkin Katakrista on 
etua.

 Tärkeimmät Katakri III:n kehittämisen tavoitteet

  Kriteerien läpinäkyvyyden parantaminen

  Selkeät vaatimukset

  Päällekkäisten vaatimusten poisto

  Riskienhallintaperusteisuuden lisääminen

  Kohteessa tulee tehdä erillinen uhkaluettelo ja riskienarviointi

  Enemmän joustavuutta turvakontrollien toteuttamiseen, 
     ei enää ehdottomia vaatimuksia

  Tarkentavien sovaltamisohjeiden ja Katakrin käytön tukemisen 
 merkitys korostuu

 Osittaisauditointien mahdollistaminen, auditointi voidaan suorittaa 
 myös koskien vain valittua osaa organisaatiosta, tai jotakin 
 osa-aluetta; voidaan myös käyttää vain tiettyä osaa Katakrista

  Kustannustehokkuus ja tekemisen tehokkuus
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Seminaariristeilylle osallistui reilut kaksikymmen-
tä liiton jäsentä ja yhteistoimintajäseniä, joiden 
kanssa pidettiin laivaseminaari, jossa käsiteltiin 
niin yhteistoimintajäsenten uutuuksia kuin lain-
säädännössä tapahtuvia muutoksia ja uudistuk-
sia vuodelle 2015. 

Itse SKYDD-messut ovat pohjoismaiden suu-
rin turvallisuusalan messutapahtuma, jossa tällä-
kin kertaa vieraili lähes 13 000 kävijää.

Me kävimme tutustumassa yhteistoiminta-
jäsentemme uutuuksiin heidän osastoillaan. Tänä 
vuonna SKYDD-messuihin oli panostettu selkeästi 
laadukkailla ja isokokoisilla osastoilla. 

ASSA Abloyllä oli taas mielenkiintoinen ja iso 
osasto, iLOQ oli myös panostanut merkittävästi 
messuihin tänä vuonna. Vierailijat kuuntelivat 

kiinnostuneena esittelyä uutuuksista niin He den-
grenin, Siemensin kuin Schneider Electricinkin 
osastoilla. Yhteistoimintajäsenistämme olivat mes-
suilla esillä myös Kaba, Gunnebo Nordic sekä 
Ving Card. Useita suomalaisia yrityksiä oli myös 
messuilla mukana, kuten Kaso, Deltabit ja Idesco.
Ruotsin lukkoseppäliitto, SLR oli mukana Swe  se-
cin osastolla ja Euroopan Lukkoseppäliiton ELF:n 
pohjoinen ulottuvuus, Nordkey, piti kokouksensa 
messuilla keskiviikkoiltapäivänä. Liiton toimitus-
johtaja ja puheenjohtaja edustivat Suomea illalla 
järjestetyillä gaalaillallisella.

Seminaariristeily oli erittäin onnistunut ja kah-
den vuoden kuluttua olemme mukana vieläkin 
suuremmalla porukalla! 

SKYDD 2016 järjestetään 25.–27.10.2016.

Turvaurakoitsijaliiton 

SKYDD-risteily
Turvaurakoitsijaliitto 
järjesti ensimmäisen 
oman Tukholman 
SKYDD-messuihin liittyvän 
seminaariristeilyn 
14.–16.10.2014. 
Liiton hallitus piti vuoden 
viidennen kokouksensa 
samassa yhteydessä. 
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