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Kilpailukykysopimus ja 
lainsäädäntöuudistukset

Mikael Söderlund
Päätoimittaja

Vievätkö KIKY-neuvottelutulos ja muut lainsäädäntöuudistuk-
set Suomen talouden uusille urille? Työmarkkinajärjestöjen 
kilpailukykysopimuksen neuvottelut ovat vihdoinkin päätty-
neet tuloksellisesti. Tavoitteena on parantaa suomalaisen 
työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uu-
sia työpaikkoja. Sopimus tukee samalla julkisen talouden so-
peuttamista. Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä oli, että 
sillä korvataan hallituksen valmistelemat ns. pakkolakitoi-
menpiteet, jotka virallisesti nyt on kuopattu. Sopimuksella py-
ritään edistämään myös paikallista so pimista. Suomen halli-
tus on jo hyväksynyt sopimuksen ja veroporkkanoita on 
luvassa runsaan 400 milj. euron edestä veronkevennyksiin 
kautta linjan.

Työlainsäädäntömuutoksia
Eduskunnassa tullaan pian käsittelemään lakiesitystä, jossa 
ehdotetaan työsopimuslain muuttamista siten, että määrä-
aikainen työsopimus voitaisiin tehdä ns. työllistämissopimuk-
sena vuoden aikana enintään kolmesti ilman perusteltua syy-
tä, jos työntekijä ei olisi edeltäneen kahden vuoden aikana 
ollut työsuhteessa kyseiseen työnantajaan. Työllistämissopi-
musten yhteenlaskettu kokonaiskesto ei saisi ylittää yhtä vuot-
ta. Uutena kriteerinä on loppuvaiheessa tullut vaatimus, että 
määräaikainen työsopimus olisi tehtävä pitkäaikaistyöttömän 
(työttömänä työnhakijana vähintään 12 kk) kanssa. Tämä          
kriteeri tulee vääjäämättä vesittämään koko ajatuksen, eikä 

varmaan lisää työllistämismahdollisuuksia meidän alallam-
me, jossa esiintyy työntekijävajetta. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan koeajan enimmäispituutta 
pidennettäväksi neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 
Työnantajalle myös mahdollistettaisiin oikeus pidentää so-
vittua koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana työkyvyt-
tömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä vähintään 30 
päivän ajan.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan työnantajan takaisinottovel-
vollisuuden kestoajan lyhentämistä yhdeksästä kuukaudesta 
neljään kuukauteen. Jos työsuhteessa noudatettava irtisano-
misaika on kuusi kuukautta, takaisinottovelvollisuuden kestok-
si ehdotetaan kuutta kuukautta.

Haluan tässä todeta, että asiat elävät ja tiedot tarkentuvat var-
maan vielä enemmän tämän kesän ja syksyn aikana, joten 
odotettavaa ja muutoksia tulee varmaan paljon. Nämä seikat 
vaikuttavat varmasti toimialamme näkymiin, mutta viesti-
tämme teille asioista sitä mukaa, kun saamme tietoja asioiden 
kehityksestä.

Kaikesta huolimatta toivon järkeä päätöksiin ja lukijoille oikein 
hyvää kesää ja muistakaa myös rentoutua kesän aikana,           
toivoo Mikael Söderlund.
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Turvaurakoitsijaliiton vuoden 2016 vuosikokous oli onnistunut tapahtu-
ma, yhteistoimintajäseniä oli ennätysmäärä mukana, jopa 16 yritystä 
21:sta oli omalla osastolla mukana, ja jäsenistö viihtyi osastoilla erittäin 
hyvin kysellen palveluista ja tuotteista. Ensimmäistä kertaa myös Lukko-
seppämestarikilta piti oman vuosikokouksensa samaan aikaan, näin 
myös työelämästä pois jääneet mestarit näkivät pitkäaikaisia kolle-
goitaan ja yhteistyökumppaneitaan. 

Liiton vuosikokous valitsi kunnia puheenjohtajakseen pitkän uran liit-
tomme ja sen jäsenten hyväksi tehneen Tuomas Kajánin. Vuosikokouk-
sen yhteydessä palkittiin myös vuoden Turvaurakoitsija, joka tänä vuon-
na on AM Security Oy ja vuoden Yhteistoimintajäsenenä palkittiin 
Schneider Electric Finland Oy. Toivoisin hartaasti, että jäsenyrityksiä 
olisi enemmänkin paikalla vuosikokouk sissa, sillä niissä päätetään meitä 
jokaista koskevista asioista, tänä keväänä vuosikokous päätti jäsenten 
äänimäärien muutoksesta. Tästä lähtien äänimäärät perustuvat liike-
vaihtoon ollen suurimmillaan viisi ääntä. Vain osallistumalla voitte vai-
kuttaa! Vuosikokoustapahtumista on enemmän seuraavilla sivuilla.

Liiton hallituksessa tapahtui iso muutos, kun neljän hallituksen jäse -        
nen hallituskaudet tulivat täyteen ja hallitukseen valittiin heidän tilalleen 
aivan uusia jäseniä. Uudet liiton hallituksen jäsenet ovat: Veli Huotari, 

Turvaykköset Oy, Satu Keurulainen, Nykylukko Oy, Katri Koskela, 
Itä-Helsingin Lukko Oy ja Jari Piironen Arvolukko Oy. Uudet hallituk-
sen jäsenet ovat esittelyssä sivulla 6.

Liiton hallitus piti suunnittelukokouksensa tuoreeltaan vuosikokouksen 
jälkeen. Päivän aikana suunniteltiin ja ideoitiin tulevan ja tulevien hallitus-
kausien linjauksia, liiton talouden kehitystä, tapahtumia, koulutuksia ja 
pohdittiin koko alan tulevaisuudennäkymiä. Ilokseni voin todeta, että en-
simmäistä kertaa nousi esiin selkeä tarve yhteistyön kehittämiselle jä-
senliikkeiden kesken isojen projektien ja miksei myös pienempien, eri-
koisosaamista vaativien projektien osalta. Yhteistyöryhmä on jo pitänyt 
ensimmäisen kokouksensa ja jäämme odottamaan, mitä ryhmä saa       
tällä saralla aikaan.

Minulla alkoi samalla viimeinen kauteni puheenjohtajajana ja odotan        
innolla hallituksen aikaansaannoksia seuraavan vuoden aikana.

Mukavaa ja työntäyteistä kesää kaikille!
Jouni Vesanto

Puheenjohtaja
Lukkoseppämestari

Vain osallistumalla voit vaikuttaa 
– Liiton vuosikokous 2016
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Turvaurakoitsijaliiton vuosikokous 2016 pidettiin histo rial-
lisessa ympäristössä Imatran valtionhotellissa 8.– 9.4.2016.

Sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi ohjelmassa oli 
mielenkiintoinen Helsingin Poliisilaitoksen rikoskonstaapeli 
John Ahlgrenin luento, jossa käytiin läpi erilaisia murtautu-
mis- ja ryöstötapoja eri puolilla Suomea sekä järjes täytyneen 
rikollisuuden kiinnostuksesta alaamme kohtaan. Tärkeänä 
osana vuosikokoustapahtumaa on aina yhteistoimintajäsen-
ten esittelytilaisuus, jossa uutuutena tänä vuonna oli ”mes-
supassi”. Jokaisella osastolla käynnistä sai leiman ja kaikilta 
osastoilta leiman saaneiden kävijöiden kesken arvottiin iPad 
Air 2. Yhteistoimintajäseniä oli runsaslukuisesti paikalla ja 
uudistus otettiin positiivisesti vastaan. Illan juhlallisuuksien 
yhteydessä myös iPad arvottiin Onnettaren toimesta ja on-
nellinen voittaja oli Ari Hyykoski Arvolukko Oy:stä.

Vuoden Turvaurakoitsijaksi valittiin AM Security Oy, palkin-
non vastaanotti hallituksen puheenjohtaja Heli Lindqvist,  
lue lisää s. 8.

Vuosikokous
Imatralla

Schneider Electric Finland 
vuoden Yhteistoimintajäsen

Kuvassa vasemmalta Mikael Söderlund, 
Ona Gardemeister, Ismo Salonen ja Jouni Vesanto.

Liiton 
hopeinen ansiomerkki

Vuosikokousjuhlallisuuksissa palkittiin myös kolme  
ansioitunutta liiton jäsentä pitkästä hallitus- ja toimi-

kuntatyöskentelystä. Hopeiset ansiomerkit saivat 
Johanna Blom, Järvenpään Lukko Oy, 

Minna Järvenpää, Laatulukko Oy 
sekä Jari Kröger, Anvia Securi Oy. 

Jarin ansiomerkin vastaanotti Tero Tuominen.

Kuvassa vasemmalta Minna Järvenpää, Tero Tuominen, 
Johanna Blom, Jouni Vesanto ja Mikael Söderlund.

Vuoden Yhteistoimintajäsenen palkinnon vastaanotti 
Schneider Electricin myyntipäällikkö Ismo Salonen, 

jolla on yli viidentoista vuoden kokemus myös lukitus-
alalta, niin yritystoiminnasta kuin projektimyynnistäkin 

uransa varrella. ”Tämä oli hieno tunnustus, varsinkin kun 
tänä vuonna Esmi-järjestelmät juhlivat 80-vuotista 

taivaltaan”, totesi Salonen kiitospuheessaan.
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Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja ja konsultti Tuomas 
Kaján valittiin itseoikeutetusti Turvaurakoitsijaliiton kunnia-
puheenjohtajaksi. Liiton ensimmäinen kunniapuheenjohtaja 
oli espoolainen Leo Ahlbom, joka oli yksi liiton ensimmäisistä 
puheenjohtajista. Kunniapuheenjohtajan käädyn juhlallinen 
luovutus yllätti Liiton vuosikokoukseen kutsutun Tuomaksen 
täysin: ”Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, että olisin tällai-
sen huomionosoituksen kohteena”. Hän kiitti valinnastaan 
kunniapuheenjohtajaksi ja kertoi, että hän ar vostaa tätä 
kunnianosoitusta erittäin paljon.

Tuomas Kajánin ensimmäinen kosketus lukkoseppä kuntaan 
syntyi, kun hän 1988 aloitti työnsä lakimiehenä Pienteol-
lisuuden Keskusliitossa. PTK:n toimialajärjestöt tarvitsivat 
jatkuvasti asiantuntevaa apua omissa toimissaan, ja ennen 
pitkää Kaján oli osa-aikaisena toiminnanjohtajana Suomen 
Lukkoseppäliikkeiden Liitossa ja myöhemmin PTK:n lopetet-
tua toimintansa hänen toimensa vakinaistettiin ja hän toimi 
liiton toimitusjohtajana eläkkeelle lähtöönsä asti.

Ensimmäisen työviikko SLL:ssa alkoi vauhdikkaasti: Kilpailu-
virastosta tuli maanantaina klo 8 tiukkailmeinen mies, joka 
ilmoitti aloittavansa kaikkien Liiton asiakirjojen tutkimisen. 
Paikalle saataisiin poliisin apua 10 minuutissa, jos työhön ei 
päästäisi välittömästi. – Tutkinta kesti kaksi työpäivää. Tutkin-
nan syytä tai tuloksia Kilpailuvirasto ei koskaan paljastanut.

Muutamia viikkoja myöhemmin tuli hiljainen avunpyyntö. 
Eduskunnan kyselytunnilla aiottiin esittää kysymys Abloyn 
ura-avaimesta ja erityisesti siitä, että vain harvat ja valitut 
lukkoliikkeet saattoivat toimia niiden kanssa. Sisäasiain-
ministerille toimitettiin tarpeelliset asiatiedot vastauksen 
antamista varten.

Turvaurakoitsijaliitolla kunniapuheenjohtaja
Näiden alkuviikkojen jälkeen Kaján kertoi ymmärtäneensä, 
että lukkoseppäala on varsin elinkelpoinen: elinkeinoon ja 
yrittämiseen liittyvistä asioista keskustellaan aktiivisesti; ei 
kuitenkaan tyydytä vain keskusteluun, vaan yritetään tehdä 
jotakin. Eikä vain yritetä, vaan tehdään.

Tuomas Kaján on toiminut sitkeästi ja peräänantamatto-
masti Liiton ja sen jäsenyritysten puolesta, hän on ollut luo-
massa lukkosepän ammattitutkintoa ja lukkoseppämestarin 
erikoisammattitutkintoa, myös tehnyt molempiin tutkintoi-
hin eri tutkinnonosien tehtäviä, ollut opettajana tut kintojen 
valmentavassa koulutuksessa.

Kajánilla on ollut sormensa vahvasti pelissä Liiton laatu-, ym-
päristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien kehittämisessä, 
jotka ovat omaa luokkaansa sekä kansalliseen että kansain-
väliseen tasoon verrattuna. Tätä jo kaksi vuosikymmentä 
kestänyttä kehitystä ei olisi saatu aikaan ilman jäsenliikkeissä 
toimivien seppien ja mestareiden asiantuntemusta, jota Liitto 
on saanut käyttöönsä. Työtä on tehty aina, kun sitä on tarvittu.

Vuoden 2017 alusta voimaan astuva laki yksityisistä turval-
lisuuspalveluista on ollut osaltaan myös Kajánin pitkäaikai-
sen työn tulosta. Lakimuutoksia on tehty noin kymmenen 
vuoden välein, ja edellisellä kierroksella 2000-luvun alus-
sa saatiin turvasuojausta koskeva osio halutunlaiseksi. Nyt 
vihdoin pitkä työ on tuottanut tulosta ja turvaurakointi tulee       
luvanvaraiseksi lakiuudistuksen myötä.

Tuomas Kaján jäi virallisesti eläkkeelle yhdeksän vuotta sit-
ten, mutta toimii aktiivisesti tänäkin päivänä alalla auttaen      
ja konsultoiden turvaurakointiliikkeitä ja ollen mentorina 
monille toimijoille. 

Turvaurakoitsijaliitto onnittelee kesällä 70-vuotta 
täytt ävää kunniapuheenjohtajaansa.
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SATU KEURULAINEN on tullut 
alalle monen mutkan kautta kolme 
vuotta sitten avopuolisonsa lukko-
liikkeeseen myymälänhoitajaksi.  
Sa tu on kuitenkin seurannut alaa 
läheisesti lähes kolmekymmentä 
vuotta ja ollut mukana liiton tapah-
tumissa. Sadun vapaa-aika kuluu 
paljolti hevosharrastuksen parissa, 
myös ulkona liikkuminen lenkkeilyn 
ja kävelyn merkeissä sekä mökkeily 
ovat Sadulle tärkeitä. Sadun per-
heeseen kuuluu avopuoliso Janne.

Turvaurakoitsijaliiton hallitus kaudelle 2016 –2017

Hallituksen uudet jäsenet esittelyssä

HALLITUS:

Puheenjohtaja
Jouni Vesanto

1. varapuheenjohtaja
Jukka Kehusmaa

2. varapuheenjohtaja
Jari Piironen

Jäsenet:
Veli Huotari
Satu Keurulainen
Juha Koivu
Katri Koskela
Tero Tuominen
Petteri Viitaniemi

VELI HUOTARI on työskennel -      
lyt alalla tämän vuoden alusta,            
jolloin hänestä tuli Turvaykköset 
Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on  
takanaan pitkä ura teollisuuden 
johtotehtävissä sekä liikkeenjoh-
don konsultoinnissa. Veli asuu vai-
monsa ja kahden lapsensa kans-
sa Helsingissä ja koko perheen 
yhteisenä harrastuksena on jalka-
pallo, lapset pelaavat ja Veli val-
mentaa HJK:ssa, vaimo toimii 
huoltojoukoissa. Muita Velin har-
rastuksia ovat pallo pelit, golf, kita-
ransoitto sekä kirjojen lukeminen.

KATRI KOSKELA syntyi todelli-
seen lukkosukuun, hän on alalla kol-
mannessa polvessa. Ura alkoi lap-
sena, kun hän purki lukkorunkoja ja 
avainpesiä vaarin autotallissa. Kou-
luaikana Katri autteli perheyrityk-
sessä ja oli toisessa lukkoliikkeessä 
kesätöissä, jolloin lukkosepän pe-
rusasiat tuli opittua. Elämä vei vuo-
siksi pois alalta, kunnes vuonna 2011 
hän palasi perheyritykseen ja ryh-
tyi yrittäjäksi siskonsa Tiian kanssa. 
Sen jälkeen Katri on suorittanut  
lukkosepän ammattitutkinnon ja 
toiminut vuoden 2016 alusta yrityk-
sen toimitusjohtajana. Harrastuk-
siin kuuluu mm. hevoset ja ratsas-

JARI PIIRONEN on myös ollut 
alalla erilaisissa tehtävissä pitkään.
Hän aloitti jo vuonna 1994 Abloyn 
Länsi-Suomen myyntikonttorissa lu-
ki tussuunnittelijana. Sieltä matka 
jatkui Joensuun tehtaalle asiakas-
kouluttajaksi ja Helsinkiin projekti-
myynnin pariin. Ennen toimitusjoh-
tajuutta Arvolukossa Jari ehti 
toimia lähes kuusi vuotta yrittäjänä 
konsultoiden turva- ja lukitustek-
niikkaa. Jarin vapaa-aika kuluu Hul-
da-koirapennun kanssa, matkusta-
minen ja golfinpeluu ovat muita 
mieluisia harrastuksia. Jarin per-
heeseen on kuulunut jo lähes 20 
vuoden ajan vaimo Anne.

taminen, valokuvaus, jooga,  kuva-
taiteet ja lukeminen. Perheeseen 
kuuluu mies, kohta kaksivuotias poi-
ka, kaksi koiraa ja kissa.  



Sicutec Oy  

Kuparikatu 44

20380 Turku

010-292 1971  

www.sicutec.fi
info@sicutec.fi

Laadukkaat koneistot kaikenlaisiin portteihin sekä 
erilaisiin autotalli- ja teollisuusoviin

Laaja valikoima tuotteita suoraan varastosta

Asiantunteva palvelu vuosien kokemuksella
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Yli 30 vuotta turvallisuutesi asialla
Suomen suurimpiin kuuluva turvaurakoitsija 
AM Security Oy vietti hetki sitten 30-vuotisjuhlaansa 
ja tänä vuonna yritys on valittu vuoden turvaurakoit-
sijaksi. Yritys on nähnyt alan monet muutokset ja 
kasvanut niiden mukana palvelemaan sekä yrityksiä, 
julkista sektoria, taloyhtiöitä että kuluttajia kattavilla 
turvallisuusratkaisuilla ja lukkosepänpalveluilla.

Kasvuyritys laajenee
Kasvu ja menestys perustuvat ammattilaisten vahvaan työ-
panokseen, yhteistyöverkostoon sekä innovatiivisiin tuottei-
siin ja palveluihin. Vuonna 2015 tehty osakekauppa G4S Suo-
men kanssa liitti G4S Lukkoasemat osaksi AM Security 
konsernia. Nyt nämä viisi uutta toimipistettä tunnetaan ni-
mellä AM Lukkoasema Oy. 

– Tavoitteemme on, että AM-konserni on Suomen suurin tur-
vallisuusalan toimija. Toimintojen kehittäminen, yhteiset 
vahvuudet sekä ammatillinen osaaminen ovat vastauksia 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, AM Security Oy:n toimi-
tusjohtaja Kari Järvinen kiteyttää yritysostoa.

Kokonaisnäkemys turvallisuuteen
AM Securityn laaja osaaminen kattaa koko kaaren aina han-
kesuunnittelusta ja asennuksesta ylläpitoon sekä huoltoon. 
Kiinteistöturvallisuuden ammattilainen on aina turvallisuu-
tesi asialla. 

TUKES:n paloilmoitinliikkeen oikeuksien myötä palvelutar-
jontaan tuli paloilmoitinkeskukset ja -ilmaisimet, kattavasti 
suunnittelusta ja asennuksesta aina huolto- ja ylläpitopal-
veluihin asti. Alan kehityssuuntia seurataan aktiivisesti ja 
muuttuviin tarpeisiin tarjotaan ratkaisut. Esimerkiksi kulun-

valvonnan hallittavuus korostuu rakennusalan tiedonanto-
velvollisuuden myötä, kun urakan toteuttajan on raportoi-
tava kaikkien työmaalla työskennelleiden tiedot. Hallintaa 
helpottavat AM Securityn siirrettävät työmaaportit, joihin on 
integroitavissa helppokäyttöinen kulunvalvontajärjestelmä. 

Kaiken takana osaavat ihmiset
Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Turussa, Helsingissä, Loh-
jalla, Nokialla, Raumalla ja Valkeakoskella. Tämän lisäksi      
asiakkaita palvelee valtakunnallinen yli 65 liikkeen AMSEC 
Partner -verkosto, joka koostuu turvallisuus- ja lukitusalan 
ammattilaisista. 

– Verkoston avulla pystymme tarjoamaan valtakunnallisille 
asiakkuuksille laadukkaat asennus- ja huoltopalvelut, tar vit-

taessa myös päivystyspalveluna aina Hangosta Kittilään ja 
Maarianhaminasta Lappeenrantaan, kertoo Järvinen. 

Yrityksen matka alkoi jo vuonna 1984, ja vauhti vain kiihtyy. 
Pääkonttori sijaitsee Turussa Ruissalontiellä yhdessä Turun 
myymälän ja Suomen suurimman turvallisuusalan tukun 
kanssa, josta lähtee joka arkipäivä tavaraa ympäri Suomea. 
Yhteistyö Turvaurakoitsijaliiton kanssa on ollut tiivistä koko 
yrityksen toimintahistorian, mm. turvallisuusalan laatujär-
jestelmän kehitystyössä.

AM Security työllistää noin 100 työntekijää ja vuoden 2015 
liikevaihto oli noin 23,3 miljoonaa euroa. 

AM Lukkoasema työllistää noin 85 työntekijää ja vuoden 
2015 liikevaihto oli noin 15,7 miljoonaa euroa. 

AM Security Oy 
Vuoden Turvaurakoitsija
Turvaurakoitsijaliiton vuosikokouksessa Imatran Valtionhotellis-
sa valittiin perinteisesti myös vuoden Turvaurakoitsija. Vuoden 
2016 Turvaurakoitsijaksi valittiin AM Security Oy. Palkinnon 
vastaanotti AM Security Oy:n pitkäaikainen hallituksen puheen-
johtaja Heli Lindqvist. Liitto onnittelee AM Securityä! 

”Kyseinen palkinto rohkaisee AM Securityä kehittämään 
edelleen toimintaansa ja vastaamaan mahdollisimman hyvin 
olemassa oleviin asiakastarpeisiin. Olemme erittäin iloisia 
saamastamme huomiosta”,  kertoo AM Securityn toimitusjoh-
taja Kari Järvinen.



Kameravalvonta

MEILTÄ SAAT TURVAA JA VALOA!

KAMIC Installation Oy  
Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki • Vaihde 010 8328 200
Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi
www.kamic.fi

UPS-laitteet

Valaistus Turvavalaistus Murtovalvonta

Turvatuotteet Huoltovapaat akut Mittalaitteet

http://www.kamic.fi
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Tapausseloste 
Henkilö A oli kävellessään kadulla liikekiin-
teistön vieressä törmännyt kadulle avautu-
neeseen automaattioveen seurauksin, että 
hänelle oli aiheutunut vamma. Lukkoliike oli 
edellisenä päivänä kiinteistöyhtiön yksittäis-
toimeksiannosta huoltanut epäkunnossa hi-
taasti toimineen oven, minkä seurauksena 
oven avautumisnopeus oli saatu palautettua 
takaisin normaaliksi.

Kysymyksiä 
Keneen A voi kohdistaa korvausvaati-
muksen? Onko lukkoliikkeellä vastuu 
oven liikkeen kasvaneesta nopeudesta 
(palautumisesta normaalinopeuteen)? 
Mikä on liikekiinteistön rooli?

Oikeudellinen analyysi 
Liikekiinteistö on vastuussa kiinteistön ovien 
toiminnasta. Oikeuskäytännössä on katsot -
tu, että kunnossapitovelvollisella on ns. ko-
ros tettu huolellisuusvelvoite kunnossapidon 
suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että korvaus-
vastuu on ankarampaa kuin normaali yksi-

tyishenkilöiden välinen tuottamusvastuu, eli 
vähäisempikin huolimattomuus aiheuttaa 
korvausvelvollisuuden. Vastuu korostuu en-
tisestään, mikäli on tiedossa, että kiinteistöl-
lä liikkuu runsaasti ihmisiä, kuten esimerkiksi 
kauppakeskuksissa. Ovi on osa kiinteistöä, 
A:n tulee täten kohdistaa vaatimuksensa  
kiinteistöön.

Mikäli liikekiinteistö todetaan korvausvel-
volliseksi se voi puolestaan kohdistaa vaati-
muksen lukkoliikkeeseen ns. takautumis-
vastuuna mikäli oven toiminta ei olisi 
määräysten mukaista. Lukkoliike on kuiten-
kin huoltanut oven huolellisesti, ja vaikka  
oven aukeamisnopeus on kasvanut, nopeus 
ei silti ole liian suuri, vaan se on määräys -        
ten ja standardien mukainen, kuten oven toi-
minta muutenkin. Lukkoliike on lisäksi kiin-
nittänyt liikekiinteistön edustajan huomiota 
mahdollisuuksiin parantaa oven turvalli-
suutta edelleen. Vaatimus lukkoliikettä koh-
taan ei täten menesty, vaan mahdollinen 
vastuu on yksin liikekiinteistöllä. 

Tapauksessa tulee lisäksi huomioida mah-
dollinen A:n oma tuottamus – onko hän esi-

merkiksi kävellyt lähellä liikekiinteistön sei -
nää ja täten lähellä aukeavaa ovea, tai onko 
hänen tarkkaavaisuutensa jostain syystä 
muuten vähentynyt. Osa arkipäivän vahin-
goista on sellaisia tapaturmia, joista ketään 
ulkopuolista ei voi saada vastuuseen.

Yhteenveto

Edellä kuvattu tapaus on pääkohdiltaan to-
dellisuuteen perustuva, mutta kirjoitusta     
varten supistettu. Vahingon sattuessa on tär-
keätä, että lukkoliike keskittää asian kom-
mentoinnin alusta alkaen toimitusjohtajalle. 
Oikeudellisen aseman kartoittamiseksi on 
hyvä olla varhaisessa vaiheessa yhteydessä 
liiton lakineuvontaan.

Jukka Rahikkala

LAKIPALSTA

§

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardyrahikkala.fi

LUKKOLIIKKEEN VASTUU 
HENKILÖVAHINGOSTA

mailto:jukka.rahikkala%40bardy-rahikkala.fi?subject=
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ELFkonventio 
Kööpenhaminassa 19.–22.5.2016

ELF:n hallituksen kevätkokouksessa oli 35 osallistujaa 
15:sta jäsenmaasta, lisäksi edustaja Itävallan lukkoseppä-
liitosta sekä ALOA:sta (Yhdysvaltain lukkoseppäliitto).

ELF:n vuotuinen konventio pidettiin tänä vuonna Köö-
penhaminassa Radisson Blue Scandinavia hotellissa. 
Osallistujia oli noin 1400 neljän päivän aikana 35 eri 
maasta. Suurin osa tuli luonnollisesti Euroopasta, mutta 
myös Yhdysvalloista, Australiasta, Uudesta Seelannista, 
Japanista ja Kiinasta tuli osallistujia konventioon. Kon-
ventiossa oli perinteiset messut, jotka olivat auki kaksi   
ja puoli päivää ja osastoja oli 41. Näytteilleasett ajia oli      
Euroopan lisäksi myös Yhdysvalloista ja Australiasta. 

Itä-Helsingin Lukon 
Grand Old Lady, toimitus-
johtaja Anne Turunen jäi 

ansaitulle eläkkeelle 10.6.2016. 

Eläkkeelle siirtymistä juhlistettiin Puotilan Kartanossa yhteis-
työkumppanien, asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Anne 
on aloittanut yrityksessä jo 46 vuotta sitten, sen perustamis-
vuonna 1970. Pitkän uransa aikana Anne on ehtinyt vaikuttaa 
alalla myös mm. Turvaurakoitsijaliiton ja AM Security Oy:n 
hallituksissa. Kunnianosoituksena pitkästä urastaan hän sai 
Keskuskauppakamarin kultaisen ansiomerkin. Itä-Helsingin 
Lukon ruorissa jatkavat kolmannen polven lukitusalan yrittäjät, 
Annen tyttäret Katri Koskela ja Tiia Kuparinen. Turvaurakoit-
sijaliitto toivottaa matkustuksentäyteisiä eläkepäiviä Annelle!

Anne Turusen vierellä tyttäret Tiia Kuparinen vasemmalla 
ja Katri Koskela oikealla.

Konvention aikana pidettiin myös yhdeksän seminaaria,  
joissa oli yhteensä 110 rekisteröitynyttä osallistujaa. 

Eihän konventio olisi mitään ilman vapaa-ajan ohjelmaa, 
josta voi mainita hienon illan Tivolissa sekä konvention 
kruunannut gaalaillallinen 280 osallistujineen.

Ensi vuonna 
konventio 
järjestetään 
19.–21.5.2017 
Prahassa, jonne 
liitto järjestää 
jäsenilleen 
oman matkan.



facebook.com/aelkoulutus • youtube.com/aelkoulutus • twitter.com/aelkoulutus • linkedin.com/company/ael
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Kiinteistöturvallisuuden koulutusta AEL:stä

KYSY LISÄÄ
Johanna Simoinen-Helenius, koulutussuunnittelija  
johanna.simoinen-helenius@ael.fi, 044 722 4742

Työturvallisuuskorttikoulutus

Tulityökurssi/Tulityökortti

Hätäensiapu

KORTTIKOULUTUKSETLukkosepän ammattitutkinto

Lukkoseppämestarin  
erikoisammattitutkinto

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Turvallisuusjärjestelmien  
suunnittelijan pätevyys

Turvallisuusvalvojan  
erikoisammattitutkinto

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lukkosepan-ammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lukkoseppamestarin-erikoisammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/tyoturvallisuuskorttikoulutus
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/tulityokurssitulityokortti
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hataensiapu
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/turvallisuusjarjestelmien-suunnittelijan-patevyys-tentti
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto
https://www.ael.fi/
http://www.ael.fi
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Laitteiden ja ohjelmistojen päivitykset
Yrityksessä käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen päivitykset 
ovat erittäin tärkeitä, koska loistava virustorjuntaohjelmisto-
kaan ei pysty estämään haittaohjelmien leviämistä, jos käyt-
töjärjestelmä tai sovellusohjelma sisältää haavoittuvaisuuk-
sia. Yrityksissä käytetään edelleen Windows XP koneita, joihin 
Microsoft ei enää toimita päivityksiä. Tällaisten koneiden 
osalta on syytä tehdä nopeasti päivitys uuteen käyttöjärjestel-
mään (Windows 7 tai 10). Yrityksissä on yhä käytössä Windo-
ws Server 2003 palvelimia, joissa on sama tilanne kuin XP:n 
kanssa eli ne pitäisi päivittää pikaisesti uuteen käyttöjärjestel-
mään. Useimmiten myös rauta pitää päivittää uuteen, jotta 
työnteko / toiminta päivittyy nykyaikaan.

Keskitetyt Windows päivitykset ovat erittäin tärkeitä yrityksen 
tietoturvan ylläpitämiseksi. Usein näkee tapauksia, joissa 
Windows päivityksiä puuttuu erittäin merkittävä määrä, jol-
loin kone on haavoittuva ulkoisille uhkille. Vaikka Windows 
päivitykset olisivatkin ajan tasalla useimmiten kolmannen 
osapuolten ohjelmistot eivät sitten enää olekaan ajan tasalla 
eli tällöin puhutaan mm. Adobe Reader, Adobe Flash Player, 
Java ohjelmistoista. Näiden ohjelmistojen osalta on erittäin 
tärkeää pysyä aina ajan tasalla ja yrityksissä ei pidä jättää 
näistä ohjelmistoista huolehtimista käyttäjän vastuulle!

Virustorjuntaohjelmisto
Kaikissa yrityksissä käytettävissä laitteissa pitää olla ajan ta-
salla oleva virustorjuntaohjelmisto. Ohjelmistoissa on huo-
mattavasti eroja. Ilmaisohjelmistojen ongelma on se, että 
tunnisteet päivittyvät erittäin hitaasti verrattuna maksullisiin 
ratkaisuihin. Haittaohjelma ovat yhä useammin ennalta tun-
tematon ja se vaatii saumatonta yhteistyötä tietoturvaohjel-

Yrityksen tietoturva
miston eri komponenteilta. Virustorjuntaohjelmistokaan ei 
voi auttaa, jos koneessa on haavoittuvia/vanhentuneita ohjel-
mistoja. Yrityskäyttöön suunnitelluissa virustorjuntaohjelmis-
toissa on monikerroksinen suojaus, joka toimii yhteistyössä 
pilvitunnisteiden kanssa, esimerkkinä F-Securen moniker-
roksinen suojaus.

Miten tietokone saastuu?
– Haittaohjelmatartunta – sähköposti
 • Linkki saastuneelle verkkosivustolle
 • Saastunut liitetiedosto
– Haittaohjelmatartunta – verkkoselailu = Yleisin ja suurin     
   riski saastumiselle!
 • Saastunut verkkomainos
 • Saastunut verkkosivusto 

Yrityksissä pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tie-
toturvaohjelmistoa valvotaan ja ylläpidetään keskitetysti joko 
yrityksen oman tai ulkoistetun IT-osaston toimesta. Näin pie-
nennetään riskiä menettää tietoa, aikaa ja rahaa. Yhtä tär-
keää on myös, että käyttöjärjestelmät (Windows, OSX, Linux) 
pidetään aina päivitettynä sekä sovellusohjelmistot ja kol-
mannen osapuolen ohjelmistot päivitettyinä.

Hyvä paikka arvioida virustorjuntaohjelmistojen toimintaa 
on av-test-sivusto: 
www.av-test.org/en/compare-manufacturer-results/

Mobiililaitteet
Yrityksissä kiinnitetään liian vähän huomiota mobiililaitteiden 
tietoturvaan. Jokaisella käyttäjällä on nykypäivänä työpuhe-
limena älypuhelin, mihin käytännössä saa kaikki tarvittavat 
ohjelmistot millä selata ja käyttää yrityksen tietoja. On säh-
köposti, tiedostokirjastot, CRM, kontaktit, kuvat, videot, VPN- 
yhteydet jne. Kaikki on siis saatavilla älypuhelimella ja table-
tilla. Yhtä lailla kuin yrityksen tietokoneet pitää mobiililaite 
suojata virustorjuntaohjelmistolla. Erityisesti Android-maail-
maan on tehty erittäin paljon viruksia ja muita haittaohjelmia 
jopa jaettavaksi sovelluskaupasta. Toinen puoli on sitten, se 
että mitä tapahtuu laitteelle, kun se häviää tai varastetaan? 
Yrityslaitteissa on syytä olla mahdollisuus tyhjentää puhelin 
etänä sekä tarvittaessa laittaa suojakoodi päälle tietyn väli-
ajan jälkeen, kun laitetta ei ole käytetty esim. 15 minuuttiin. 

Mobiililaitteiden hallittavuus on kehittynyt huomattavasti vii-
me vuosina ja tällaisia on mm. mahdollista hallita keskitetysti:
• Yritystason profiiliasetukset kuten: suojakoodivaatimus  
 laitteille, WiFi-asetuksien määritys, VPN-asetukset, 
 Activesync (sähköposti).
•  Suojakoodin nollaus, laitteen etälukitus, selective wipe,  
 laitteen etätyhjennys, (sijainnin määritys).
• Yrityskohtaisten sovelluksien asennus. Ratkaisulla 
 mahdollistetaan myös mobiililaitteiden laiteluettelon 
 ajan tasalla pitäminen ja tieto siitä, kenellä mikäkin laite 
 on käytössä.

Visa Ali-Mattila, VM It Oy
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