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Laki yksityisestä turvallisuuspalveluista sai 
Eduskunnassa torstaina 12.3. vihdoin lopullisen 
sinetin, kun  alan 20 vuoden pituinen unelma 
toteutui.

Tämän lain ja asetusten osalta ovat viimeiset vuodet 
olleet työntäyteisiä ja liiton edunvalvonta on onnis
tunut erittäin hyvin. Voidaan todeta, että kun vertaa 
eduskunnassa kaatuneiden lakiesitysten määrää lop
pumetreillä niin oli hienoa, että LYTP hyväksyttiin. Täs
tä ja kaikesta yhteistyöstä ja avusta allekirjoittanut ha
luaa erityisesti kiittää kansanedustaja Peter Östmania 
ja ministeri Räsästä, jotka omilla suurilla panoksillaan 
ovat edesauttaneet kyseisen lain läpimenoa.

Liiton mielestä uusi laki yksityisistä turvallisuuspal
veluista on suuri edistysaskel koko turvallisuussekto
rille. Lakiehdotus käsittää säännökset muun muassa 
turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa on yhteinen 
kaikille luvanvaraisiksi ehdotetuille yksityisen turvalli
suusalan elinkeinoille. On todettava, että varsinainen 
laki ja asetukset parantavat huomattavasti turvasuo

jausalan laatua ja osaamistasoa, estäen mm. rikollis
ten tahojen pääsyä alalle, mikä on tärkeää koko yh
teiskunnalle.

Laki tarkoittaa turvasuojaustehtävällä sähköisten ja 
mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjes
telmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, 
kor jaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaape
lointityötä lukuun ottamatta.

Lakiuudistuksen suurin muutos turvaurakoitsijoille 
on vastuiden ja velvollisuuksien lisääntyminen, mm. 
vastaavan hoitajan muodossa. Tämä tarkoittaa, että 
kahden vuoden siirtymäajan jälkeen liikkeissä tulee 
olla vastaava hoitaja, jonka pätevyysvaatimuksena on 
TVEATtutkinto, eli turvallisuusvalvojan erikoisammat
titutkinto tietyin poikkeuksin. Vaikka koulutusvaatimus 
ei täyttyisi, vastuut ja velvollisuudet tulevat hoidetta
viksi joka tapauksessa. Tämän johdosta liitto suosit
telee käymään liiton tulevaisuudessa järjestettävillä 
valmen nuskursseilla ja yhteistyökumppaniemme jär
jestämissä tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa.  

Liitolle historiallinen 
hetki edunvalvonnassa 
12.3.2015

Mikael Söderlund
Päätoimittaja



3PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Numero.01 | Maaliskuu 2015

Onkin perusteltua miettiä, onko alamme murroksessa ja mitä muutok
sia tulevaisuus tuo tullessaan. Suurin uutinen alallemme tuli kuitenkin 
maaliskuun 12. päivänä, kun eduskunta hyväksyi kauan odottamam
me uudistuksen lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista, jonka myötä 
alastamme tulee vihdoin luvanvarainen! Tästä aiheesta on pääkirjoi
tuksessa enemmän.

Lukkoliikkeitten kannattavuudesta ja tehdyn työn laskuttamisesta ei 
voi puhua liikaa. Olemme ammattilaisia, joiden pitää uskaltaa laskut
taa työstään. Kuinka paljon annamme ammattitaitoamme veloituk
setta asiakkaalle ajatuksella, että tuo nyt oli niin pieni juttu, ettei siitä 
kehtaa veloittaa? Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että muiden alojen 
ammattilaiset kyllä veloittavat ihan kaikesta, eikä asiakas näitä veloi
tuksia kyseenalaista. Totta kai asiakas kiittää ja on tyytyväinen, kun ei 
veloitusta tullut, mutta olisi myös maksanut palvelusta mukisematta. 
Saman kannattavuusajattelun tulisi ulottua myös erilaisten keikkojen 
hinnoitteluun. Myymmekö kireän kilpailun takia aivan turhaan keikkoja 
tappiolla tai aivan kannattavuusrimaa hipoen? Mitä, jos kaikki ei mene
kään aivan suunnitellusti? Tappiolla työn tekeminen on täysin turhaa, 
halvemmaksi tulisi jättää miehet syljeskelemään kahvihuoneeseen. 
Liitolla on excellaskentataulukko, jonka avulla voitte laskea keikkojen 
kannattavuutta täyttämällä oikeat luvut eri kenttiin.

Liiton vuosikokous pidettiin Jämsän Himoksella 13.– 14.3.2015 ja minut 
valittiin toiselle puheenjohtajakaudelle, haluan tässä esittää nöyrän kii
tokseni luottamuksestanne ja teen parhaani, että olen sen arvoinen. 
Kokous oli erittäin hyvä ja antoisa, kiitän myös kaikkia teitä, jotka olitte 
kokouksessa äänessä ja esititte mielipiteitänne. Ilman kyseenalais
tamista ja kritiikkiä voi liitosta, puheenjohtajasta ja hallituksesta tulla   
sokea.

Toivotan teille kaikille kaupallista ja hyvää kevättä! 

Jouni Vesanto
Puheenjohtaja

Lukkoseppämestari

Olemme 
ammattilaisia, 

joiden pitää 
uskaltaa 
laskuttaa 
työstään

Viimeiset puoli vuotta ovat 

olleet erittäin vaiherikkaita 

lukitus- ja turvallisuusalalla. 

Loppuvuotta hallitsivat suuret 

yritysostot, joista keskustelu 

käy vilkkaana vielä pitkään.
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Kokousmiljöö oli varsin tunnelmallinen, vanhasta Säyrylän 
koulusta oli restauroitu moderni kokouskeskus. Vuosiko
kousosallistujat pääsivät sananmukaisesti takaisin koulun 
penkille ja osa ehkä ensimmäistä kertaa rehtorin kansliaan. 
Myös aito koulun tuoksu oli jäänyt jäljelle vanhan opetus
materiaalin lisäksi.

Varsinaiseen, sääntömääräiseen vuosikokoukseen osal
listui lähes neljäkymmentä henkilöä yhteensä 24 jäsenliik
keestä ja keskustelu oli erittäin vilkasta ja hyödyllistä. Vuosi
kokouksen aluksi jäsenistö sai kuulla jo pari vuosikymmentä 
odotetun uutisen; laki yksityisistä turvallisuuspalveluista oli 
mennyt edellisenä iltana läpi eduskunnassa: Alamme saa 
siis vihdoin ja viimein luvanvaraisuuden! Kokouksessa käy
tiin läpi edellisen vuoden toimintaa niin toiminnallisesti kuin 
taloudellisestikin ja valittiin entisiä ja uusia jäseniä hallituk
seen. Vuosikokouksessa linjattiin myös liiton toiminnan pai
nopisteet tulevalla hallituskaudella, saatiin kuulla toimikun
tien tilannekatsaukset ja esiteltiin vanhojen puheenjohtajien 
työryhmän esitys jäsenmaksuuudistuksesta.

Kokouksen jälkeen oli vuorossa tietoisku uuden lakimuu
toksen tuomista uudistuksista ja vaatimuksista alamme 
yrityksille sekä esitys turvallisuusvalvojan erikoisammatti
tutkinnon koulutuksesta. Tämä TVEATtutkinto on siirtymä

VUOSIKOKOUS 
2015

Turvaurakoitsijaliiton vuoden 2015 
vuosikokous pidettiin Jämsän 

Himoksella 13.–14.3.2015. 
Himos valittiin kohteeksi, jotta 

kokouksen ja yhteistoimintajäsenten 
esittelytilaisuuden ja vuosikokous-
päivällisen ohella koko perhe voisi 
nauttia rennosta ja urheilullisesta 
viikonlopusta laskettelun ja muun 

talviurheilun parissa.

vaiheessa tutkinto, joka vaaditaan vastaavan hoitajan päte
vyyden saavuttamiseksi.

Virallisen osuuden jälkeen oli vuorossa yhteistoimintajä
senten perinteinen esittelytilaisuus. Paikalla oli ilahduttavan 
paljon yhteistoimintajäseniämme, sillä tuotteitaan ja palve
luitaan oli esittelemässä 12 yhteistoimintajäsentä sekä en
simmäisen kerran myös jäsenyritys.

Ilta jatkui päivällisellä Himos Hotellin tunnelmallisessa Lii
teriravintolassa, jossa nautimme herkullisen pitopöydän 
antimista ja hyvästä tunnelmasta. Iltaan kuului myös huo
mionosoituksia; vuoden Yhteistoimintajäsenenä palkittiin 
Siemens Security Products ja Janne Saari. Myös Abloy Oy:n 
eläkkeelle jäävää toimitusjohtajaa Jorma Siréniä  huomioi
tiin niin liiton kuin Lukkoseppämestarikillan puolesta. Illan 
kruunasi stand up koomikko Arimo Mustonen, joka var
masti sai illasta aiheita seuraaviin esityksiin.

Sää helli vuosikokousosallistujia koko viikonlopun, aurinko 
paistoi täydeltä terältä ja laskettelemaan jääneet jäsenet 
perheineen saivat nauttia lähes täydellisestä hiihtosäästä. 
Kiitämme kaikkia osallistujia ja näemme runsaslukuisina 
ensi vuonna!

Vuoden Yhteistoimintajäsen Siemens Security Products ja Janne Saari.

Lukkoseppämestarikilta muisti eläkkeelle jäävää 
Jorma Siréniä, killan edustajana pj. Jukka Kehusmaa ja 
kukittamassa Sisko KehusmaaHimoksen kokouskeskus koulu ja sen tilat ovat mainiot vuosikokouksen pitämiselle.
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Eduskuntavaalit lähestyvät ja on jälleen aika vaikuttaa. Vaalien alla kaikki haluavat mie
listellä valitsijakuntaa ja varsinkin yrittäjiä, mutta ketkä oikeasti ymmärtävät yrittäjiä ja 
toteuttavat yrittäjien näkemyksiä myös vaalien jälkeen? Monet yrittäjät ovat kokeneet, 
että yrittäjyyttä ja yritystoimintaa suosivia päätöksiä on vuosien varrella tehty joskus 
enemmän ja joskus vähemmän, mutta nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa valitsemal
la niistä ehdokkaista, jotka itse ovat yrittäjiä tai aidosta ajavat yrittäjien asioita. Totuus 
on se, että vain yrittäjät itse tai aidosti yrittäjämieliset henkilöt tuntevat ja tietävät mitä 
te yrittäjät ajattelette ja tarvitsette.

Yrittäjäjärjestöt ja toimialajärjestöt ovat yhteisesti miettineet yhteisiä kärkitavoitteita 
seuraavalle eduskuntakaudelle. Ne ovat tiivistetysti mm. seuraavat:

TYÖMARKKINAT UUDISTETTAVA 
 – luodaan uusia työpaikkoja
Uuden hallituksen pitää käynnistää työmarkkinoita koskeva uudistus. Uudistuksen ta
voitteena on oltava työllistämisen kynnysten madaltaminen ja työpaikkatason sopimus
mahdollisuuksien parantaminen.

Työmarkkinoiden rakenneuudistuksella edistettäisiin työllistämistä ja saataisiin pa
rannettua työn tuottavuutta, työoloja ja yleisemminkin suomalaisen työn kilpailukykyä.

JULKISTA SEKTORIA PIENENNETTÄVÄ 
– turvataan kansalaisten hyvinvointi
Julkisen talouden tasapainottamiseksi on tehtävä rakenteellisia uudistuksia. Julkisten 
menojen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on painettava takaisin alle 50 pro
senttiin miltei 60 prosentista. Kuntien ja valtion tehtäviä on karsittava ja organisoitava 
uudelleen.

Julkisen sektorin pienentäminen antaisi tilaa kokonaisveroasteen alentamiselle, 
edistäisi markkinoiden toimintaa ja turvaisi mahdollisuuden säilyttää hyvinvointivaltion 
perusta.

Eduskuntavaalit 
mielessämme

Kuva: Wikipedia, Cako

Apua!

Huoltomies hukkasi yleisavaimen.  
Sillä aukeaa kiinteistön kaikki ovet.

Ei aukea enää.

DIGITAALINEN LUKITUS.
EI PARISTOJA.
EI HUOLIA.

http://www.iloq.com/fi/
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VEROTUKSEN KANNUSTAVUUTTA LISÄTTÄVÄ 
– tuetaan yritysten menestymistä
Veroastetta on alennettava. On selvitettävä mahdollisuus myöhentää yritykseen jäävän tulon 
verotusta. Pienyrityksiä on kannustettava kasvuun uudenlaisella yrittäjävähennyksellä. Vero
tuksen on mahdollistettava joustavat sukupolven ja omistajanvaihdokset.

Yrittäjyyden eri muotojen huomioiminen verotusta kehitettäessä vaikuttaa myönteisesti 
kasvuun ja työllisyyteen. Suomen kokonaisveroaste on 44,4 prosenttia eli OECDmai den kor
keimpia.

TURHASTA SÄÄNTELYSTÄ LUOVUTTAVA
– annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle
Tavoitteena on vähemmän ja parempaa sääntelyä. Lainsäädännön keskeiseksi tehtäväksi on 
määriteltävä yrittäjyyden vahvistaminen, sillä hyvinvointi syntyy kannattavien yritysten menes
tyksestä.

Järkevämpi sääntely kannustaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi. Hyvä sääntely antaa tilaa luo
vuudelle ja yrittäjyydelle.

KETÄ MINUN PITÄISI ÄÄNESTÄÄ?
Yrittäjät ovat suomalaisen työn tekijöitä. Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät Suomessa 
jo yli 900 000 ihmistä. Viimeisen 10 vuoden aikana nämä yritykset ovat luoneet yli 100 000 
kotimaista uutta työpaikkaa. Yrittäjät ymmärtävät yrittäjiä. Ensiksi kannattaa tutustua yrittäjä
ohjelmia laatineiden puoluei den yrittäjyyttä koskeviin lupauksiin. Eri puolueet ovat julkaisseet 
niitä vaihtelevasti. Suomen Yrittäjät ovat luoneet vaalikoneen, josta löytyy yrittäjä ja yrittäjyys
myönteiset ehdokkaat kaikista puolueista. Sieltä löytyy, puolueista riippumatta, oman vaali
alueen ehdokkaat, jotka vastaavat yrittäjyyteen ja sen haasteisiin liittyviin kysymyksiin. Esimer
kiksi kysymykseen siitä, mitä mieltä he ovat yrittäjäjärjestöjen kärkitavoitteista.

Vaalikone on avattu osoitteessa > 
www.yrittajat.fi/fi-FI/tyontekija/vaalikone/

Nyt todella kaikki yrittäjät ja yrittäjämieliset, teillä on vaikuttamisen paikka. 
Muistakaa, että vain äänestämällä teillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.
Mikael Söderlund – päätoimittaja

Kattavan tuotevalikoiman lisäksi saat meiltä suunnitteluapua 
eri järjestelmille, teknistä tukea ja neuvontaa.

Esimerkki ammattilaisten arvostamasta tinkimättömästä 
laadusta: SOLO GSM ovipuhelimet.

Monipuoliset SOLO-NX ja SOLO-KP GSM ovipuhelimet 
helppoon ja nopeaan ovipuhelinratkaisun toteuttamiseen.

SOLO-NX -mallit 1–4 huoneiston kohteisiin, SOLO-KP 
-mallilla voidaan toteuttaa jopa 200 huoneiston kohde.

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

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/tyontekija/vaalikone/
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Turvasuojaajaksi voidaan hyväksyä se joka:
1)  on täyttänyt 18 vuotta;

2)  tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on 
 henkilökohtaisilta ominai suuksiltaan sopiva 
 turvasuojaajaksi; sekä

3) hoitaa turvasuojaustehtäviä.

Turvasuojaajakortti
Turvasuojaajan kotikunnan poliisilaitos antaa turvasuojaa
jaksi hyväksytylle turvasuojaajakortin. Turvasuojaajan on 
pidettävä kortti hyväksymistä edellyttävissä turvasuojaus
tehtävissä mukanaan ja esitettävä se pyydettäessä toimek
siantajan edustajalle, turvasuojaajan työnantajalle ja muille 
valvontaviranomaiselle. Korttiin merkitään:

1) veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 
 turvasuojaajaksi hyväksytyn henkilön veronumero;

2) siitä, toimiiko turvasuojaajaksi hyväksytty 
 työsuhteessa olevana työntekijänä vai itsenäisenä 
 ammatinharjoittajana; ja

3) turvasuojaajan työnantajasta, jos turvasuojaajaksi 
 hyväksytty toimii työsuhteessa olevana työntekijänä.

Vastaava hoitaja tai väliaikainen vastaava hoitaja
Hyväksymistä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vas
taavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi 
haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai 
 syntymäaika;

2) hakijan yritys ja yhteisötunnus;

3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi 
 hoitajaksi ehdotetun henkilön nimi ja osoite sekä 
 henkilötunnus tai syntymäaika;

Laki 

Laissa on kolme olennaista osaa, 
joita erityisesti alalla toimivat 

on mietittävä. Liiton 
vuosikokouksessa mentiin 
päällisin puolin asiat läpi, 

mutta kerrataan vielä
 kerran pääkohdat.

4) ehdotus vastaavien hoitajien tai väliaikaisten vastaavien  
 hoitajien lukumääräksi, vastuualueiksi ja tehtävien jaoksi;  
 sekä
5) ehdotus väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi 
 hyväksymisen voimassaoloajaksi.
Hakemukseen on liitettävä selvitys:
1) Todistus turvallisuusvalvojan ETA:n 
 tutkinnon/vastaavan hoitajan koulutuksen 
 hyväksytystä suorittamisesta;

2) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi 
 hoitajaksi ehdotetun henkilön olemisesta 
 turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa;

3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi 
 hoitajaksi hyväksyttäväksi ehdotetun suostumus; 
sekä
4) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen 
 edellytyksenä olevan ennalta arvaamattoman syyn  
 olemassaolosta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin 
hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.
Turvallisuusalan elinkeinolupa voidaan myöntää 
luonnolliselle henkilölle, joka:
1) on täyttänyt 18 vuotta;

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on 
 henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään 
 sopiva;

3) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole 
 rajoitettu; 
sekä
4) varallisuutensa puolesta kykenee huolehtimaan 
 toiminnasta hyvin.

yksityisistä 
turvallisuuspalveluista 

pähkinänkuoressa 
turvaurakoitsijan 

näkökulmasta

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA >

§
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Lisäksi luvansaajan ollessa oikeushenkilö tulee 
seuraavat kriteerit täyttyä:
1) kykenee varallisuutensa puolesta huolehtimaan toi
minnasta hyvin; 
sekä
2) sen hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja 
sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiitti
yhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät yllämainitut 
luonnollisen henkilön vaatimukset.

Poikkeus elinkeinoluvalle;
Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija tai luvan haki
ja harjoittaa ainoastaan hyväksymistä edellyttäviä turva
suojaustehtäviä käsittävää turvasuojaustoimintaa ja hal
tijan tai hakijan palveluksessa työskentelee vakituisesti 
vähemmän kuin viisi henkilöä, vastaavaksi hoitajaksi voi
daan hyväksyä myös edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa 
säädetyt vaatimukset täyttävä henkilö, joka on ennen vas
taavaksi hoitajaksi hyväksymisen hakemista harjoittanut 
turvasuojaustoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan.

Eli poikkeus tarkoittaa, että TVEATtutkintoa ei tarvitse 
suorittaa, mutta kaikki vastaavan hoitajan tehtävien osaa
minen ja velvollisuudet sitovat samalla tavalla kyseistä 
henkilöä.

Tämän johdosta liitto suosittelee käymään liiton tulevai
suudessa järjestettäviä valmennuskursseja ja yhteistyö
kumppaniemme järjestämiä tutkintoon tähtääviä koulu
tuksia. 

Laki viedään seuraavaksi presidentin esittelyyn 
tämän kevään aikana ja astunee voimaan 1.1.2016 
kahden vuoden siirtymäajalla. Ministeriö ei vielä 
ole ilmoittanut tarkkaa päivämäärää.

Tutkinnon osat ovat: 

 Turvallisuuslainsäädäntö

 Turvallisuussuunnittelu

 Turvallisuustekniikka

 Tietoturvallisuus

 Vartioimisliiketoiminta ja vartiointityön perusteet

Koulutus sisältää 7 lähipäivää ja 5 tutkintotilaisuutta.

Käytännön tutkinnon suoritukset toteutetaan oppilaitoksessa arviointeineen. Tutkinnon suoritukset arvioi
daan hyväksytty / hylätty periaatteella. Osallistujalta peritään kohtuullinen opiskelumaksu, jolla katetaan 
koulutuksen ja tutkinnon järjestämisen kustannuksia.

Omaehtoinen koulutus on opetus ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta, joka toi
mii osana valtionosuusjärjestelmää. Opiskelua tuetaan etäopintojen osalta erillisillä harjoitus ja ammat
tiopinnoilla, jotka kukin opiskelija tekee itsenäisesti kirjautumalla omilla tunnuksillaan Optimaalustaan.

Lisätietoja Liitosta tai AEL Jussi Venäläinen, 050 430 8281

TVEAT-koulutusta tarjolla
Ensimmäiset Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnot (TVEAT) Turvasuojaus- 
ja lukitusliikkeille! AEL järjestää lukitusalalle tarkoitetun TVEAT:n, joka käynnistyy 
huhti-, toukokuun vaihteessa. Koulutus antaa uuden lain (LYTP:n) vaatiman 
pätevyyden vastaavaksi hoitajaksi. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
toteutetaan verkko-opintoina ja koulutuksen kesto on noin yksi vuosi.



9UUTISET
Numero.01 | Maaliskuu 2015

Kiitän omasta ja Siemens Security Productsin puolesta 
saamastamme Suomen Turvaurakoitsijaliiton vuoden 
yhteistoimintajäsen 2015  -nimityksestä.

Arvostan todella paljon saamaamme kunnianosoitusta ja 
pyrimme tekemään yhteistyötä kanssanne entistäkin pa
remmalla tasolla jatkossakin. Teidän liikevaihdosta suurin 
osa tulee lukitustoiminnasta, mutta haluamme olla ykkös
vaihtoehto, kun projekteissanne tarvitaan meidän puolen 
turva tekniikkaa: kulunvalvontaa, murtoilmaisua, kameraval
vontaa, unohtamatta myöskään koodilukkoja ja ovipuhelin
järjestelmiä.
 
Itse olen tehnyt yhteistyötä kanssanne jo lähes 16 vuoden 
ajan ja nähnyt niin meidän kuin teidänkin kasvun koodilukko
talosta huippuluokan turvatekniikan ammattilaisiksi. 16 vuot
ta sitten teitte ”kulunvalvontaa” Bewatorkoodilukoilla ja 
Bewacardmagneettikortinlukijoihin liitetyillä tulostimilla. 
Nykyisin toteutamme kohteet kanssanne Entrolla, Alirolla ja 
SPC:llä. Yksin Entron järjestelmiäkin olemme toimittaneet 
Suomeen vuosien saatossa jo yli 1000 järjestelmää. Tämän 
kevään kursseillamme on käynyt ennätysmäärä teikäläisiä, 
tulkaa jatkossakin kouluttautumaan kursseillemme. Kurs
simme ovat teille veloituksettomia.

Tavatessani asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, otan aina 
puheeksi ammattimaisen partneriverkoston tärkeyden pit
kien asiakassuhteiden pohjana. Käyttämällä laadukkaita 
tuotteita ja Suomen Turvaurakoitsijaliiton osaavia jäsenliik
keitä projektit onnistuvat sovitusti ja järjestelmien elinkaari
kulut pysyvät luvatulla tasolla. Mottona olen pitänyt sanontaa 
”markalla saa markan vehkeet”, tämä tuppaa asiakkailta        
välillä unohtumaan kiinatukkureiden ja mies/pakettiauto     
toimijoiden luvatessa ”samat laitteet vähän halvemmalla” 
...jepjep. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä olemme osoittaneet 
vuodesta toiseen, että yhdessä kanssanne olemme asiakkail
lemme se luotettavin kokonaisuus.
 
Olemme aina pyrkineet toimittamaan alan huippua olevia 
tuotteita sekä ennen kaikkea palvemaan teitä laadukkaasti ja 
asiantuntevasti. Minä vastaan myyntipuolesta ja Kuoppalan 
Ismon sain houkuteltua jo vuosia sitten heittämään hokkarit 
naulaan ja siirtymään Espoon Bluesin Blogosta Bewatorin 
pelipaitaan. Ismo vastaa meillä teknisestä tuesta ja iso kiitos 
tästä nimityksestä on myös Ismon osaamisen ja asiakaspal
veluasenteen ansiota.
 
Jatketaan tiivistä yhteistyötä jatkossakin ja pidetään huol
ta meille kaikille tärkeistä asiakkuuksista Laatu edellä – niin  

käytettävissä tuotteissa kuin teidän ammattitaitoisessa teke
misessä.
 
Ja enhän olisi myyntimies enkä mikään, ellen juhlistaisi saa
maamme nimitystä tarjoamalla teillekin jotain rahanarvoista. 
Kiitoskampanjassa huhtikuun 2015 loppuun saakka Aliroon 
näytöllinen PINetälukija tavallisen hinnalla sekä SPCjärjes
telmään uusi Comfortkäyttölaite perusmallin hinnalla. Tar
jous voimassa Suomen Turvaurakoitsijaliiton jäsenyrityksille 
ja koskee uusia järjestelmiä. Kannatta hyödyntää!
 
Kevätterveisin
”Bewatorin Janne”

Vuoden 2015
yhteistoimintajäsen
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Suomen Turvaurakoitsijaliiton 
vuosikokous valitsi Jouni Vesannon 
Riihimäen Lukkohuollosta toiselle 
puheenjohtajakaudelle, lisäksi 
uudelleen valittiin Juha Koivu, 
LukkoTiimistä. Uusina hallituksen 
jäseninä valittiin Jukka Kehusmaa, 
Satasecurity Oy Porin Lukko, 
1. varapuheenjohtaja, Tero Tuominen 
Anvia Securi Oy:stä ja Petteri 
Viitaniemi BLC Turva Oy:stä.

Puheenjohtaja 
Jouni Vesanto

1. varapuheenjohtaja 
Jukka Kehusmaa

2. varapuheenjohtaja 
Johanna Blom

Jäseninä 
Jyri Aho
 Ari Hyykoski
Minna Järvenpää
Juha Koivu
Tero Tuominen
Petteri Viitaniemi

Jukka Kehusmaa on vanha konkari niin 
liiton hallituksessa kuin turvaurakoinnis
sakin, hän on tullut alalle jo vuonna 1975 ja 
on yrityksensä toimitusjohtaja. Jukka on 
myös lukkoseppämestari ja mestarikillan 
puheenjohtaja. Hän on aktiivinen järjestö
toiminnassa ja harrastaa lisäksi metsäs
tystä, ampumaurheilua, tunturivaellusta 
ja laskettelua. Jukan perheeseen kuuluvat 
vaimo Sisko ja kolme tytärtä sekä yrityk
sessä työskentelevä poika. Lapsenlapsia 
on yhteensä 9.

Tero Tuominen on aloittanut turvaurakoin
tiuransa tekemällä kesätöitä isänsä yrityk
sessä jo vuodesta 1988, lopullisesti ala vei 
mukanaan vuonna 1992 ja toisen polven 
lukkoseppänä ja yrittäjänä Tero on ehtinyt 
olla monessa mukana, turvajärjestelmät 
ovat olleet tärkein osa työtä jo viitisentoista 
vuotta. Tero harrastaa golfia, pyöräilyä, las
kettelua, hiihtoa, salibandya ja jääkiekkoa. 
Perheeseen kuuluvat vaimo Jenni ja kaksi 
telinevoimistelua harrastavaa tytärtä.

Petteri Viitaniemi on myös ollut alalla pit
kään, hän on tullut alalle vuonna 1990, 
mutta välillä käynyt kokeilemassa elämää 
turvaurakoinnin ulkopuolella ja suorittanut 
mm. datanomin ja ITStutkinnot. Hän pa
lasi alalle takaisin kuuden vuoden jälkeen 
vuonna 2013. Petterin harrastuksiin kuu
luvat, pyöräily, kuntosali, lumilautailu, met
sästys ja pistooliammunta. Petterin per
heeseen kuuluvat vaimo ja 8vuotias tytär.

Turvaurakoitsijaliiton hallitus kaudelle 2015-2016

Jukka Kehusmaa Tero Tuominen Petteri Viitaniemi

Hallituksen uudet jäsenet esittelyssä
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Tässä hänen mietteitään urasta ja tulevista eläkepäivistä.
 
Mitkä ovat olleet Abloy-ajan huippukohtia?
Huippukohtia on ollut varmasti monia ja monenlaisia yli 30 vuoden aikana. Onnistumiset ja 
iloisten ilmeiden näkeminen hyvin tehdyn työn jälkeen on ollut palkitsevinta.
 
Mistä olet nauttinut työssäsi eniten?
Päivittäisestä työstä abloylaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kotimaassa 
että kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tekisitkö nyt jotakin toisin, jos olisi mahdollista?
Varmasti. Tekeminen ja päätökset tapahtuvat kuitenkin sillä hetkellä ja käytettävissä olevaan 
tietoon ja osaamiseen perustuen. Onnistumisista iloitaan ja virheistä opitaan, joten koko 
ajan pyritään parempaan laatuun kaikissa asioissa.
 
Mitä jäät kaipaamaan?
Sen tiedän vasta tulevaisuudessa.
 
Miten tästä eteenpäin, eli miten vietät eläkepäiviä?
Olen varmasti kotona enemmän kuin aikaisemmin, eli runsas matkustaminen ei ole 
suunnitelmissani tällä hetkellä. Luen, golfaan, mökkeilen ja metsästän kun on sopiva hetki 
– ja jos on aikaa muilta kiireiltä! Odotan myös innolla mitä puolivuotiaan pikkumiehen ”ukkelina” 
oleminen tuo tullessaan.
 
Kiitos kaikille yhteisistä vuosista hienolla alalla!

Pitkän uran Abloylla tehnyt 
Jorma Sirén jää eläkkeelle 
maaliskuun lopussa 2015



OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
ABLOY-valtuutetut Traka21-partnerlukkoliikkeet • www.abloy.fi

Tekniset lisätiedot: tuotepäällikkö Harri Makkonen p. 040 502 3085 tai harri.makkonen@abloy.com

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Traka21 on kustannustehokas ratkaisu avainhallintaan. Se tarjoaa edistyksellistä teknologiaa 
kompaktissa ja helppokäyttöisessä muodossa. Siihen voidaan liittää 21 avainta tai avainnippua. 
Hallinnointi on helppoa ja tapahtuu keskitetysti yhdessä paikassa. Kun käyttäjä tunnistautuu 
kaappiin, hänelle sillä hetkellä kuuluvat avaimet vapautuvat lukituksesta. Käytön jälkeen, 
esimerkiksi työvuoron tai tietyn tehtävän päättyessä, käyttäjä palauttaa avaimet takaisin paikalleen.

http://www.traka.com/finland
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