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Talvea odotellessa voi todeta, että paljon on jälleen syksyn 
aikana tapahtunut. Olemme saaneet mukavia uutisia ja 
vähemmän mukavia uutisia. Liiton jäseniä on palkittu      
hienosti eri tilaisuuksissa. Abloy Oy on valinnut vuoden 
myyntimieheksi Jukka Kehusmaan Satasecurity Oy Porin 
Lukosta. FinnSec-messuilla taas Vuoden Turvallisuus-
yritykseksi on valittu Arvolukko Oy Helsingistä. Liitto ha-
luaa omasta puolestaan lämpimästi onnitella voittajia!

Kansainväliselle kentällä on myös ollut liikehdintää, kun ELF 
(European Locksmith Federation) on kahteen otteeseen ko-
koontunut ja edustajat ovat miettineet mahdollisuuksia mi-
ten lukkosepän ammattia ja sen asemaa Euroopassa voitai-
siin parantaa. Lainsäädännöllinen tilanne Suomessa on 
reilusti edellä muita Euroopan maita. Vain Irlannissa ja Bel-
giassa on tai on tulossa lakeja, jotka luvanvaraistavat toimin-
nan yrityksen osalta niin, että toiminta on läpinäkyvää ja      
luotettavaa. Italiassa on menty toista kautta ja siellä taas  
lukkosepän ammattinimike ja sen käyttö on varmistettu lain-
säädännön kautta. Muissa maissa on erilaisia alemman        
tasoisia säädöksiä tai ei mitään määräyksiä siitä, kuka voi  
tai ei voi toimia lukkoseppänä. 

ELF:n tarkoituksena on nyt profiloitua ja viedä eteenpäin  
esitystä Euroopan Unionin päättäjille, jossa näitä epäkohtia 
pyritään korjaamaan. Suomi ja liittomme ovat mukana          
esi  merkkimaana siitä, miten hyvin alan asiat voidaan hoitaa 
vahvalla ja jatkuvalla edunvalvonnalla. Suomessa olemme 
vasta alkumetreillä ja paljon työtä on jäljellä, ennen kuin mei-
dän kokonaisuutemme on valmis, mutta hyvään suuntaan 
olemme menossa.

Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani tuli tieto, että Yhteiskunta-
sopimusta ei synny. Saatujen tietojen mukaan järjestöillä ei 
ollut edellytyksiä jatkaa neuvotteluita, sillä kaikki järjestöt       
eivät olleet neuvotteluissa mukana, mikä oli edellytyksenä 
sopimuksen aikaansaamiseksi.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT sanoi viikolla 48 ir-
taantuvansa neuvotteluista vastalauseena Elinkeinoelämän 
Keskusliiton EK:n ilmoitukselle lopettaa keskitettyjen palkka-
ratkaisujen tekeminen.

Mitä tämä nyt tarkoittaa meidän toimialallemme? Se tar-
koittaa sitä, että kilpailukykyä edistävät toimet ovat nyt          
puhtaasti hallituksen omissa käsissä. Laaja yhteiskunta-
sopimus olisi ollut hyödyllinen, mutta ei olisi ratkaissut          
Suomen kustannuskilpailukyvyn ongelmia. Hallituksella on 
omassa ohjelmassaan keinot kilpailukyvyn palauttamiseksi. 
Nyt on mahdollista lainsäädäntökeinoin hyväksyä paikallista 
sopimista yrityksissä ja helpottaa täten työllistämistä. Näillä 
keinoin saadaan merkittäviä parannuksia kustannuskil-
pailukykyyn. Hallituksella on myös monta esitystä sisällä 
eduskunnassa siitä, miten työmarkkinat saadaan jousta-
vimmiksi. Näistä keinoista liitto informoi jatkossa, kun niistä 
on tehty selkeitä lopullisia päätöksiä.

Näillä sanoilla toivotan 
hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2016, 

joka on ihan nurkan takana.

Mikael Söderlund, päätoimittaja 

Palkintoja, messuja ja muita tapahtumia

Mikael Söderlund
Päätoimittaja
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Alkuvuodesta on liikkeissämme perinteisesti hiljaisempaa ja töitä 
on vähemmän, siksi suosittelenkin käyttämään ajan yrityksessä 
hyödyksi koulutusasioissa. Kun kevätaurinko nousee, alkavat taas 
kiireet painaa.

Jos teillä ei vielä ole Finanssialan Keskusliiton hyväksyntää (vakuutus-
yhtiöiden hyväksymä asennusliike), nyt on oikea aika lukea ja käydä tent-
timässä niin lukko- kuin rikosilmoitinkoekin, sillä aika pienellä vaivalla saa 
yritykselle lisää painoarvoa ja uskottavuutta. Lista hyväksytyistä liikkeistä 
näkyy niin FK:n sivuilla kuin liiton nettisivuilla ja jäsenliikevihkossakin.

Suuri muutos alallamme tulee olemaan uudistettu laki yksityisistä turval-
lisuuspalveluista, jonka voimaan astuminen vuoden 2017 alusta kahden 
vuoden siirtymäajalla ei tarkoita sitä, että opiskelu vastaavan hoitajan 
pätevyyden saamiseksi alkaisi tuolloin, vaan silloin kannattaa olla tutkin-
to taskussa. Tutkinnossa on vielä joitain asioita auki, koska esim. koulu-
tusta säätävä asetus julkaistaan aikaisintaan vasta ensi syksynä, mutta 
joka tapauksessa alasta tulee luvanvarainen. Luvanvaraisuus koskee 
myös pieniä yrityksiä ja heillä on sama vastuu, vaikka yrityksen koko ei 
vaatisikaan vastaavan hoitajan tutkinnon suorittamista, hänen täytyy silti 
tietää vastuunsa ja velvollisuutensa myös lainsäädännön osalta. Siksi 
suosittelen, että jokainen toimipiste ja yritys koosta huolimatta käyttää 
hyväksi Liiton järjestämän TVEAT/LYTP valmennuspäivän (tammi-helmi-
kuun koulutuksiin voi käyttää vuoden 2015 koulutusmaksua, jos sitä ei ole 
vielä käytetty), jonka jälkeen lukemaan Turvallisuusvalvojan erikoisam-
mattitutkintoa. Tähän tutkintoon yritetään saada muutoksia, mutta ne 
vievät aikaa, eikä tutkinto siitä helpotu. Selvää on kuitenkin se, että ne jot-
ka suorittavat tutkinnon nyt, heillä on nykylain mukaan vastaavan hoita-

jan pätevyysvaatimus kunnossa, ensi vuonna julkaistava asetus varmis-
taa lopulliset vaatimukset. Tutkinnon suoritus ei vie mahdottomasti 
työaikaa, mutta sen suoritus (5 osiota) kestää kokonaisuudessaan noin 
vuoden etäopiskeluna, joten jos aloitat NYT, valmistut juuri ennen siirty-
mää ja voit käyttää yrityksesi mainonnassa hyväksesi elinkeinolupaa ja 
vastaavaa hoitajaa ensimmäisten joukossa. 

Emme ole ainoa ala, jolla lainsäädäntö aiheuttaa koulutuspaineita, esi-
merkiksi kiinteistövälitysyrityksiä koskeva laki muuttui niin, että se velvoit-
taa vuoden 2016 alussa välitystyötä tekevistä henkilöistä vähintään puo-
lella olevan suoritettuna laillistetun kiinteistönvälittäjän LKV-tutkinnon. 
Vaatimus koskee jokaista toimipistettä erikseen. Muutos on suuri, koska 
aiemmin on riittänyt, että toimistossa vähintään yhdellä on LKV-tutkinto. 
Vielä nyt joulukuun puolivälissä Suomessa on yli kaksisataa kiinteistöväli-
tysalan toimipistettä, joissa vaatimukset eivät vielä ole täyttyneet, vaikka 
liikkeillä on ollut kaksi ja puoli vuotta aikaa muutokseen. Vuoden viimei-
sessä tentissä oli 670 osallistujaa ja normaalisti läpi pääsee noin kol-
mannes. Pahimmassa tapauksessa kiinteistövälitysalan yrityksissä voi-
daan joutua turvautumaan irtisanomisiin ja jatkossa alan ’omavalvonta’ 
pitää huolen siitä, että määräyksiä noudatetaan.

Liiton koulutuksia kehitetään ja hiotaan koko ajan, joten kun olette koulu-
tuksessa käyneet, muistakaa antaa myös palautetta. Tulevissa koulutuk-
sissa tulette saamaan myös palautuskyselylomakkeen täytettäväksi.

Työntäyteistä joulun odotusta teille kaikille!

Terveisin, Jouni Vesanto LSM

Jouni Vesanto
Puheenjohtaja

Lukkoseppämestari

Nyt on aika hoitaa 
koulutusasiat kuntoon!
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Arvolukosta löytyy laaja-alaista osaamista vaativien teknis-
ten järjestelmien toteuttamiseen yhtä hyvin kuin perinteisen 
lukitusjärjestelmän toimittamiseen tai vaikkapa yksittäisen 
kotioven ovisilmän asentamiseen. Arvolukko tekee turval-
lisuustyötä harjoittaen liiketoimintaa omalla itse valitse-
mallaan tavalla, eikä ratsasta muiden saavutuksilla. Asia-
kaspalaute on ollut erinomaista, mikä kertoo siitä, että yritys 
keskittyy asiakkaittensa tarpeiden täyttämiseen eikä ai-
noastaan myy. 

Yrityksen laatu- ja muut sertifikaatit ovat oikeasti käytössä, 
eivätkä vain seinällä koristeina. Henki löstön vaihtuvuus on 
vähäistä, ja kaikki ovat sitoutuneet yritykseen ja sen strate-
giaan. Arvolukko osallistuu kansallisen standardin mukai-

Vuoden 2015
turvallisuusyritys 
ja ABLOY-myyntimies

seen lukitustuotteiden testaamiseen ja on jäsenenä alan 
yhdistyksissä. Arvolukolta saa lukkoja ja hälyttimiä, mutta 
ennen kaikkea siltä saa ratkaisun ongelmaan.

Palkinnon vastaanottivat Arvolukon toimitusjohtaja Jari  
Piironen ja hallituksen puheenjohtaja Ari Hyykoski. 

”Lukitusturvallisuuteen ja pääsynhallintaan liittyvät tekno-
logiat ovat kehittyneet viime vuosien aikana huimasti. Tun-
tuu, että ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun kännykät olivat 
vain puhumista ja viestien vaihtoa varten. Nyt kännykät ovat 
älypuhelimia, joihin voidaan ladata sovelluksia lukkojen 
avauksiin sekä avainten hallintaan ja tiedot tallentuvat pilvi-
palveluihin. Teknologian kehittyessä lukitustekniikan valmis-
tajat kilpailevat parhaimpien ja turvallisimpien tuotteiden 
myynnistä. Tämän johdosta turvallisuusalalle on tullut uusia 
yhä ke hittyneempiä tuotteita, jotka ovat  hyödynnettävissä 
loppuasiakkaille suunnatussa palvelumyynnissä. Vuoden 
tur vallisuusyritys -palkinto 2015 on osoitus siitä, että me 
Arvolukossa olemme osanneet yhdistää kehittyneen tekno-
logian myynnin sekä asiakaspalvelun asiakkaittemme tar-
peisiin”, toteaa Arvolukon toimitusjohtaja Jari Piironen.

Arvolukon hallituksen puheenjohtaja Ari Hyykoski ja 
toimitusjohtaja Jari Piironen

Finnsec 2015 -messuilla jaettiin ensimäistä 
kertaa Finnish Security Awardsit ja vuoden 
turvallisuusyrityssarjan voitti Arvolukko Oy 
Helsingistä. Palkintoraati perusteli Arvo-
lukon voittoa näin: 
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Jukka Kehusmaasta 
vuoden 2015 ABLOY-myyntimies 
Abloy Oy:n dealerpäivillä palkitaan perinteisesti ansioitu nut 
turvaurakoitsija vuoden myyntimies -tittelillä. Ritari huoneel-
la lokakuun loppupuolella palkittiin jo 20:s vuoden myynti-
mies. Palkinnon sai Jukka Kehusmaa Satasecurity Oy Porin 
Lukosta. 

”Jukka poikkeuksellisen laaja-alainen turvallisuustekno-
logioiden osaaja. Hän on myös toiminut pitkään alan vai-
kuttavissa elimissä johtavissa asemissa”, totesi Abloy Oy:n 
Suomen myyntijohtaja Jari Perälä.

Jukka Kehusmaan luotsaama Satasecurity Oy Porin lukko 
on perustettu vuonna 1976, joten ensi vuonna yrityksessä 
vietetään pyöreitä vuosia. Osaavaa henkilökuntaa on ny-
kyään 7. Kehusmaa on toiminut todella  pitkään myös Turva-
urakoitsijaliiton eri elimissä, tällä hetkellä taas hallituksen 
jäse nenä ja Turvaurakkaryhmän puheenjohta jana. Lisäksi 
Jukka on lukitusalan tutkinto toimikunnan puheenjohtaja ja 
Mestarikillan Oltermanni puhumattakaan aktiivisesta osal-
listumisesta liiton ulkopuoliseen järjestötoimintaan.

”Kaikkea on porukalla tehty ja aina on innostuttu 
uusista alalle tulleista, tai asiakkaiden antamista 
haasteista. Muitakin alueita on matkan varrella 
kokeiltu. Aseita myytiin, kustomoitiin ja korjattiin 
80–90-luvulla. Se oli aikaa, jolloin päivällä myytiin 
ja illalla poltettiin ruutia. On suunniteltu tekniikka 
ja tehty protoversiot Suomen markalla toimivasta 
vaateripustimesta ja matkalaukkuja lukitsevasta 
vekottimesta. Niitä sitten pilotoitiin Heurekassa ja 
pikajunissa. Se oli sitä hyvää aikaa, kun oikeasti 
kerkesi olemaan sorvin ääressä”, muis telee Jukka 
Kehusmaa. Vieläkin yrityksessä on pientä ”työ-

kalujen” valmistusta erityisryhmille, mutta osavalmistus on 
ulkoistettu. 

”Ehkä ei aina ole ollut järkevää kaikkia kokeilla, mutta niistä 
on saatu hyvää pääomaa ymmärtää paremmin monia tar-
peita ja teknisiä ratkaisuja. Vahvat, pitkät ja luottamukselliset 
asiakas- ja päämiessuhteet on rakennettu metsällä, kalassa, 
lukemattomissa kokouksissa ja koulutuksissa alan ihmisten 
ja ystävien kanssa. Nykyään teemme vain vaativia lukitus, 
palo- ja turvateknisiä järjestelmiä julkiselle ja yksityiselle 
sektorille. On hienoa että Abloy on kauttani välittänyt tämän 
arvostetun huomionosoituksen koko porukallemme”, sum-
maa Kehusmaa palkinnon saatuaan.  

Abloy Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kivi saari luovuttaa vuoden 
myyntimies -palkinnon Jukka Kehusmaalle

 Jukan kanssa juhlimassa vaimo, Sisko Kehusmaa

Se oli sitä 
hyvää aikaa, 
kun oikeasti 
kerkesi  
olemaan 
sorvin 
ääressä.” 



AEL on Suomen johtava tekniikan alojen jatkokoulutusta tarjoava yritys.  
AEL:ssä käy vuosittain noin 36 000 opiskelijaa.

facebook.com/aelkoulutus • youtube.com/aelkoulutus • twitter.com/aelkoulutus • linkedin.com/company/ael
ael.fi

Kiinteistöturvallisuuden 
koulutusta AEL:stä

Lukkosepän ammattitutkinto

Lukkoseppämestarin  
erikoisammattitutkinto

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

KYSY LISÄÄ
Jussi Venäläinen, 050 430 8281, jussi.venalainen@ael.fi

Turvallisuusvalvojan  
erikoisammattitutkinto

Turvallisuusjärjestelmien  
suunnittelijan tentit (FK)

LUE LISÄÄ

https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lukkosepan-ammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lukkoseppamestarin-erikoisammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/turvallisuusjarjestelmien-suunnittelijan-patevyys-tentti
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2016

2016

2016

Tilaa 2016 pöytäkalenteri!
Turvaurakoitsijaliiton suosittuja pöytäkalentereita on vielä 
jonkin verran jäljellä. 

Tilaa omasi           ona@lukkoliikkeet.fi

Turvaurakoitsijaliiton puheenjohtaja 

Jouni Vesanto ja toimitusjohtaja 

Mikael Söderlund vierailivat Abloyn 

Joensuun tehtailla 8.12.2015. 

Lukkorannassa isäntinä olivat Abloy Oy:n 

toimitusjohtaja Ilkka Kivisaari ja myynti-

johtaja Jari Perälä.

mailto:ona%40lukkoliikkeet.fi?subject=Kalenteri%20tilaus%2C
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FinnSec-messut kokosi alan ammattilaiset 18.–20.11. 
Messukeskukseen tutustumaan uusiin tuotteisiin ja       
seuraamaan ajankohtaisia seminaareja. Varsinkin  
Finnsecurity ryn mielenkiintoiset seminaariaamupäi-
vät turvallisuuden eri osa-alueista ja erityisesti perjan-
taina järjestetty Kansalliset Kybertalkoot – Teoriasta 
käytäntöön saivat innostuneen ja runsaan osanoton.
  
FinnSec-messuilla huolehdittiin turvallisuudesta esittele-
mällä uusia turvallisuustuotteita ja -palveluita, jotka var-
mistavat yhteiskunnan toimintakyvyn nyt ja tulevaisuudessa.   

 ”Messujen seminaarit olivat tajuntaa ja käsityksiä rä  -            
jäytt ä viä sekä vanhoja uskomuksia ravistelevia”, kuvailee 
Finn security ry:n hallituksen puheenjohtaja Arto Kangas            
messujen tunnelmaa. FinnSeciin osallistuneet yritykset ja 
yhteisöt sekä messuilla vierailleet kävijät saivat messuista 
varmasti paljon irti.

Järjestäjien antamien tietojen mukaan tapahtumakoko-
naisuuteen, FinnSec, Kiinteistö, AudioVisual, Väri ja Pinta 
sekä ViherTek, osallistui yhteensä 430 yritystä ja messukes-
kuksessa vieraili kolmen päivän aikana lähes 15 000 kävijää.

Turvallisuusala palkitsi ensimmäistä kertaa toimijoitaan  
Finnish Security Awards -gaalassa torstaina 19.11.2015.

Toivomme, että jatkossa toimiala olisi aktiivinen ja esittäisi 
parin vuoden päästä pidettäviin palkintogaalaan ehdotuksia 
hyvistä palkintoehdokkaista eri kategorioissa.

Ansioituneita 
voittajia olivat:

• VUODEN KYBERTURVALLISUUSTUTKIJA 2015
 Professori Mikko Siponen

• VUODEN PALOTURVALLISUUSVIESTIJÄ 2015
 Ira Pasi

• VUODEN TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 2015
 Riihimäen Peltosaari

• VUODEN TURVALLISUUSTEKO 2015
 Faiz Chisty

• VUODEN TURVALLISUUSYRITYS 2015
 Arvolukko Oy

• TURVALLISUUSALAN VALOPILKKU 2015
 Marko Forss 

• TURVALLISUUSALAN YHTEISTYÖN EDISTÄJÄ 2015
 Pirkanmaan turvallisuusklusteri

• TURVALLISUUSALAN ELÄMÄNTYÖPALKINTO 2015
 Markku Vuorela

• VUODEN TURVALLISUUSKONSULTTI 2015
 Vuoden turvallisuuskonsultin palkintoa 
 ei myönnetty tänä vuonna. 

• VUODEN KANSAINVÄLINEN SAAVUTUS 2015
 Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

FinnSec-messut 18.–20.11.



VALIKOIMISSAMME:  
■ porttikoneistot ■ puomikoneistot  
■ ovikoneistot ■ kauko-ohjaimet
Lataa uudistunut RT-korttimme 
www.sicutec.fi/rt-kortti-uudistui/

Sicutec Oy • Kuparikatu 44 • 20380 Turku  
www.sicutec.fi • www.facebook.com/SicutecOy

Kiitos kuluneesta vuodesta. Toivotamme rauhallista 
joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2016. 
Tänä vuonna emme lähetä joulukortteja tai -lahjoja, vaan ohjaamme 
niihin varatut rahat lasten auttamiseen Suomessa ja ulkomailla.

Paina kaukosäätimestä
ja anna Nicen hoitaa loput

http://www.sicutec.fi
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LAKIPALSTA

§

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi

SUULLINEN URAKKA-
SOPIMUS JULKISYHTEISÖN 
KANSSA
Urakkasopimus voi syntyä myös muutoin kuin kirjallisessa muodossa. Periaate noudattaa sopimusoikeuden 
periaatetta, jonka mukaan sopimus ei ole määrämuotoinen oikeustoimi.

Korkeimman oikeuden ennakkotapauk-
sessa KKO 1996:84 oli kyse urakasta, 
josta päättäminen oli kunnan tekni-

sen lautakunnan johtosäännön mukaan 
kuulunut lautakunnan toimivaltaan. Lauta-
kunta oli kokouksessaan varauksetta hy-
väksynyt yhtiön urakkatarjouksen. Asian 
lautakunnassa esitellyt kunnaninsinööri oli 
puhelimitse ilmoittanut yhtiön edustajalle 
tarjouksen hyväksymisestä. Samalla oli   
sovittu urakkasopimuksen allekirjoittamis-
päivästä. Yhtiön edustaja oli tuolloin tiedus-
tellut, meneekö asia kunnanhallituksen       
käsiteltäväksi. Kunnaninsinööriltä saaman-
sa vastauksen perusteella yhtiön edustaja 
päätteli, ettei urakkasopimuksen syntymi-
sen edellytyksenä ollut kunnanhallituksen 
ratkaisu. Hän oli myös saanut keskustelus-

ta sen käsityksen, että urakan vaatimien 
tarvikkeiden tilaamiseen voitiin ryhtyä heti, 
koska urakka-ajan lyhyys ja lähestyvä loma-
kausi edellyttivät toimenpiteisiin ryhtymistä 
kiireellisesti. 

Kunta oli sittemmin toimittanut yhtiölle 
urakkasopimuksen luonnoksen kirjallisen 
urakkasopimuksen laatimista ja allekirjoit-
tamista varten. Tämän jälkeen kunnanhal-
litus kuitenkin siirsi hankinta-asian rat-
kaistavakseen, hylkäsi tarjouksen ja päätti 
kilpailuttaa hankinnan uudestaan.

KKO katsoi, että kunnan ja urakoitsijan vä-
lille oli syntynyt sitova sopimus. Urakkaso-
pimusta solmittaessa kirjallinen sopimus 
laaditaan useimmiten vasta sen jälkeen, 

kun sopimus on syntynyt urakkatarjouksen 
ja siihen annetun hyväksyvän vastauksen 
perusteella. Kunta ei myöskään näyttänyt,  
että tarjouspyynnössä, tarjousta hyväksyt-
täessä tai muussa yhteydessä olisi edelly-
tetty urakkasopimuksen syntyvän vasta kir-
jallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tapauksen opetus on, että julkishallinnon 
edustajan tahdonilmaisuun tai tarkemmin 
tässä tapauksessa kunnaninsinöörin ase-
maan viestintuojana sopimuksen solmimi-
sesta, on voinut luottaa. Käytännössä on 
toki suositeltavaa vahvistaa asia kirjallisesti 
erimielisyyksien välttämiseksi.

Jukka Rahikkala
asianajaja

mailto:jukka.rahikkala%40bardy-rahikkala.fi?subject=
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DIGITAALINEN LUKITUS.
EI PARISTOJA.
EI HUOLIA.

Meillä on iLOQ. Mikä kulunohjaus 
sopii sen kylkeen?

iLOQ

www.iLOQ.com

ELF:n lainsäädäntökokous 
Brysselissä 10.10.2015
Euroopan Lukkoseppäliitto ELF piti his-
toriansa ensimmäisen lainsäädäntöön liit-
tyvän kokouksensa Brysselissä 10.10.2015. 
Kokouksessa oli edustettuna 10 EU:iin kuu-
luvan jä sen maan edustajat ja jokainen 
edus taja    antoi raporttinsa lukkosepän am-
mattiin ja/tai  lukkoliiketoimintaan liittyvästä 
lainsäädännöstä ja mahdollisesta luvan-
varais ta  misesta omassa maassaan. Turva-
urakoitsija liiton edustajana kokouksessa oli 
toimitusjohtaja Mikael Söderlund, ELF-sih-
teerin ominaisuudessa kokoukseen osallistui 
liiton koordinaattori Ona Gardemeister.

Esitysten jälkeen vertailtiin tietoja ja esitet-
tiin kysymyksiä ja keskusteltiin vilkkaasti eri 
käytännöistä. Toimialamme on Euroopankin 
mittakaavassa niin pieni, etteivät murheem-
me valitettavasti ole ensimmäisenä edes 
kansallisten lainsäätäjien mielessä, saati sit-
ten EU-parlamentin mielessä. 

Uutisia Euroopasta

ELF:n syyskokous 
Lissabonissa 7.11.2015
Euroopan lukkoseppäliitto kokoontui en-
simmäistä kertaa vuodesta 2014 jäsenmaa-
na olevassa Portugalissa. Koh teek si valikoi-
tui Lissabon hyvien lentoyhteyksien vuoksi. 

Kokouksessa käytiin läpi syyskokouksen 
sääntömääräiset asiat ja pohdittiin jäsen-
kategorioita sekä asetettiin työryhmä lain-
säädännön harmonisointia varten. Lisäksi 
monessa jäsenmaassa tärkeäksi koettu        
auto lukkosepän työtä edistävä työryhmä 
käynnistettiin uudestaan.

Turvaurakoitsijaliitosta edustajina olivat 
puheenjohtaja Jouni Vesanto ja toimitus-
johtaja Mikael Söderlund. ELF:n sihteeri 
Ona Gardemeister oli kokouksessa ELF:n 
mandaatilla.
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Mikael Pentikäinen 
on Yrittäjien 

uusi toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjien tuleva toimitusjohtaja  Mikael Pentikäinen 

innostui uudesta pestistä,  
koska Suomi voi nousta vain pk-yritysten avulla.

Pentikäinen aloittaa Yrittäjien ruorissa tou-
kokuussa 2016 ja hän astuu toimeen Maa-
seudun Tulevaisuuden vastaavan päätoimit-
tajan paikalta. Tätä ennen hän on toiminut 
niin Helsingin Sanomissa, Sanoma News 
Oy:ssä kuin STT:ssäkin.

”Suomen talous muuttui maatalousvaltai-
sesta valtavetoisten suuryhtiöiden maaksi. 
Nyt on nähty, että suuryhtiöt eivät enää luo 
työpaikkoja vanhaan malliin ja niillä on      
harvoin isänmaata. Suomen nousu lähtee 
pienistä yrityksistä”, sanoo Pentikäinen ja  
to teaa, että muutoksia on nyt pakko saada 
aikaan, jos niitä ei saada aikaan on myös 

mahdollisuus, että Suomi ei nouse. Hallituk-
sen on otettava poliittinen riski ja tehtävä 
rohkeasti tarvittavat muutokset.

Pentikäisellä on kolme tavoitetta: Paikallisen 
sopimisen lisäksi hän edistäisi turhan sään-
telyn purkamista ja pohtisi tarkemmin, mi -
tä julkisen sektorin tehtäviä voitaisiin yksi-
tyistää. 

”Jos nämä kolme asiaa saataisiin toteutet-
tua, Suomella on edellytyksiä pärjätä myös 
jatkossa. Ne toisivat kasvun eväitä ja vä-
hentäisivät valtion menoja”, summaa Penti-
käinen.

SY:n puheenjohtaja Jyrki Mäkynen painotti 
uuden toimitusjohtajan valinnassa Pentikäi-
sen vahvaa osaamista ja kokemusta asian-
tuntijaorganisaation johtamisesta muutok-
sen läpi.

”Uuden johtajan on kirkastettava tahtotila 
ja sitten katsottava, vastaako organisaatio 
ja sen toiminta tahtotilaa”, Pentikäinen sa-
noo. Hänen mukaansa nopeasti muuttu-
vassa maailmassa järjestön on uskalletta -
va poh tia tulevaisuutta, jotta edunvalvonta 
olisi mahdollisimman tehokasta. Tavoittei-
den asettaminen yhdessä on tärkeää. Siinä 
työssä meidän täytyy pystyä ennakoimaan, 

millainen maailma on kymmenen vuoden  
päästä. Jos edunvalvonnassa ollaan enna-
koivia, voidaan valmistautua paremmin ja 
olla proaktiivisia eikä reaktiivisia.

Suomen Yrittäjillä on tällä hetkellä noin 
115 000 jäsenyritystä. 

”SY on kansanliike ja etujärjestö. Olemme 
sitä vaikutusvaltaisempi, mitä enemmän 
meillä on jäseniä ja mitä vahvempi on jä-
senside.”

Lähde: Yrittäjäsanomat
Kuva: Meeri Utti
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AEL toivottaa hyvää Joulua ja erinomaista 
koulutusyhteistyövuotta 2016

Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2016!

t: Sicutec Oy

Iloista joulua ja menestystä vuodelle 2016

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Tulevaa Vuotta 2016

Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta, 
toivottavat VingCardin tontut.

Rauhaisaa joulua ja menestyksekästä yhteistyötä 
V-tyylillä uutena vuotena 2016

Tukku-Immosen väki toivottaa Teille 
mukavaa ja rauhaisaa Joulua, 

sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2016!

Kiitämme yhteistyöstä!
Rauhallista joulunaikaa ja

menestystä vuodelle 2016!

DL Software Oy toivottaa kaikille 
Turvaurakoitsijaliiton jäsenille Hyvää Joulua 

ja Menestyksellistä uutta Vuotta 2016

DORMA Finland Oy 
toivottaa Rauhallista Joulua ja 

Menestyksekästä Uutta Vuotta 2016

Huoletonta Joulua ja Turvallista 
Uutta Vuotta 2016, toivoo iLOQ

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja 
menestystä vuodelle 2016

ASSA ABLOY  Hospitality
Turvallista  Joulua ja hyvää Uutta Vuotta



An ASSA ABLOY Group brand

ToivoTamme kaikille  
hyvää joulumielTä ja  

onnellisTa uuTTa vuoTTa
Joulutervehdysvaramme olemme  

lahjoittaneet Itä-Suomen yliopistolle.

Klikkaa ja  
katso video  

>>

http://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/ajankohtaista/Joulutervehdys
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