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Lähtölaskenta turvallisuusalan 
elinkeinolupaan on käsillä
Valtioneuvosto on vihdoin antanut asetuk
sen yksityisistä  turvallisuuspalveluista ja si
säministeri Paula Risikko on sen allekirjoitta
nut. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 yhdessä 
uuden LYTP:n kanssa. Mikä sitten muuttuu, 
vai muuttuuko mikään? 

Turvasuojaajakortti on jatkossa yrityssidon
nainen ja yrityksen nimi merkitään korttiin      
ja mikäli työnantaja vaihtuu, on korttia haet
tava uudestaan. Lisäksi turvasuojaajakort
tiin voidaan merkitä julkisessa veronumero
rekisterissä oleva veronumero, tällöin kortti 
vastaa tiedoiltaan yhteisillä ra kennus työ
mail la vaadittavaa kuvallista tunnistekorttia. 
Vuoden 2017 alusta turvasuojausta harjoit
tavat yritykset voivat hakea turvallisuusalan 
elinkeinolupaa, kunhan yrityksessä on vas
taavan hoitajan pätevyyden suorittanut hen
kilö ja elinkeinolupaa on haettava viimeis
tään 31.12.2018, kun kahden vuoden siirty
mäaika päättyy. 

Turvallisuusalan elinkeinoluvan mukana tu
lee uusia vastuita ja velvoitteita, kuten vuo
siilmoitusten tekeminen, henkilöstötietojen 
ylläpitäminen turvasuojaajista ja vastaavista 

hoitajista, toimeksiantosopimukset ja muu
tosilmoitusten teko Poliisihallitukselle. Elin
keinolupaa haettaessa yrityksen tulee antaa 
tiedot vastuuhenkilöistään, täten aiemman 
lisäksi myös vastuuhenkilöiden taustat tut
kitaan, tällä pyritään estämään rikollisen      
aineksen soluttautuminen turvasuojausta 
harjoittaviin yrityksiin.

Suurin muutos nykyiseen lakiin elinkeinolu
van lisäksi on jokaiseen yritykseen tuleva 
vastaava hoitaja, joka pitää huolta siitä, että 
yritys toimii lain määräämällä tavalla. Vas
taavan hoitajan on oltava tosiasiallisesti yri
tyksen palveluksessa ja hän voi olla vain ko. 
yrityksen vastaava hoitaja. 

Vastaavan hoitajan koulutuksesta on käyty 
pitkää vuoro puhelua Sisäministeriön ja Polii
sihallituksen kanssa. Sisä ministeriö antoi 
Valtioneuvoston asetuksen kanssa samaan 
aikaan asetuksen turvallisuusalan elinkeino
luvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuk
sesta. Turvaurakoitsijaliitto ajoi voimakkaasti 
lukkoseppämestarin erikoisammattitutkin 
non hyväksymistä vastaavan hoitajan päte
vyydeksi turval lisuusvalvojan erikoisammat

titutkinnon rinnalla, ja se to teutui. Kiitokset 
tästä kuuluu Satasecurity Oy Porin Lukon  
toimitusjohtaja Jukka Kehusmaalle, joka 
sinnikkäästi jak soi vään tää asiasta kättä         
eri tahojen kanssa! Asetusluon noksessa ai
noana vastaavan hoitajan pätevyytenä oli 
turvallisuus val vojan erikoisammattitutkinto, 
mutta lopullisessa asetuk sessa hyväksytään 
kolme eri erikoisammattitutkintoa vastaa
van hoitajan pätevyydeksi, mikäli yritys har
joittaa ainoastaan turvasuojaustoimintaa. 
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkin
non lisäksi hyväksytään sähkö yliasentajan 
ja tietoliikenne yliasentajan erikoisammatti
tutkinnot, mikäli tutkinnossa on joko turval
lisuuslainsää däntö tai turvallisuusnormit ja 
ohjeet suo ritettuna.

Turvaurakoitsijaliitto antaa jäsenyrityksilleen 
yksityiskoh taista neuvontapalvelua turvalli
suusalan elinkeinoluvasta ja sen hakemises
ta heti vuodenvaihteen jälkeen.

Rauhallista joulua ja 
menestyksekästä vuotta 2017!

Ona Gardemeister
Vastuullinen asiamies
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Vuosi 2017 ovella 
– paljon uutta ja jotain vanhaa
Nelivuotinen puheenjohtajakauteni alkaa lähennellä lop
puaan ja tämä on viimeinen puheenjohtajan palstani tässä 
lehdessä. Aika on kulunut todella nopeasti ja paljon on                
ehtinyt tänä aikana tapahtua niin alalla kuin liitossammekin. 
Näitä neljää vuotta alallamme ovat leimanneet yritysostot         
ja siten yrityskokojen kasvu. Tulevaisuus näyttää, miten                 
ala vielä muokkautuu. Myös erinäiset toimitusvaikeudet ai
heuttivat harmaita hiuksia alalle lähes vuoden ajan. Merkit
tävimpänä asiana täytyy kuitenkin pitää pitkään tavoiteltua 
alamme luvanvaraistamista, joka astuu voimaan ensi vuo
den alusta. 

Liitossakin on tulossa uudistuksia, joista haluaisin ensimmäi
senä mainita tulevan vuosikokoustapahtuman 17.–18.3.2017, 
joka nyt ensimmäistä kertaa on turvaurakoitsijoiden semi
naaripäivä erilaisine koulutuksineen ja vuosikokous pide 

tään vasta seuraavana päivänä. Tämä muutos on tehty siitä 
syystä, että niin lainsäädännön kuin laatustandardienkin       
uudistukset koskettavat meitä kaikkia ja niiden tunteminen 
on erittäin tärkeää toiminnallemme, koska ne ovat sitovia. 
Näin saamme myös riittävästi aikaa vuosikokoukselle, kun ei 
muiden ohjelmien aikataulut paina päälle. Perjantaina 
17.3.2017 pidetään koulutusta uudesta turvallisuusalan elin
keinoluvasta, uudesta eurooppalaisesta tietosuojaasetuk
sesta, tietoturvallisuudesta yleensä ja laatustandardien 
muutoksiesta muutamia mainitakseni. Nämä aiheet ovat 
elintärkeitä meille kaikille, jotta voimme johtaa yrityksiämme 
jatkossa oikein. Seminaaripäivän jälkeen on yhteistoiminta
jäsenten perinteinen esittelytilaisuus ja ilta huipentuu 50      
luvun hengessä pidettävään juhlaillalliseen, johon pukeutu
miskoodina on 50luvun asut, parhaat asut palkitaan! 
Vuosikokouksen tärkeyttä minun ei varmasti tarvitse edes 

korostaa, sillä te päätätte uudesta puheenjohtajasta, joka 
luotsaa liittoa vähintään seuraavat kaksi vuotta eteenpäin 
muutosten keskellä. Tulkaa mukaan, sillä vain omalla osallis
tumisella voi asioihin vaikuttaa!

Toinen ensi vuonna tuleva uutuus on lukkoseppien SMkisat, 
jotka pidetään 14.2.2017 Helsingissä. Kilpailussa on kaksi  
sarjaa, joista toinen on alle viisi vuotta alalla toimineet ja        
toinen vastaavasti yli viisi vuotta alalla toimineet lukkosepät. 
Kilpailusta tulee lisätietoja heti vuodenvaihteen jälkeen.

Samalla kun toivotan teille kaikille oikein työntäyteistä 
joulun odotusta ja oikein hyvää uutta vuotta 2017

haluan myös kiittää näistä vuosista kanssanne!

Jouni Vesanto
Puheenjohtaja

Lukkoseppämestari
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Jyri Aho
vuoden Abloy-myyntimies

Jyri on järjestyksessä 21:s henkilö, jolle tämä 
titteli on myönnetty. Abloy Oy:n myynti ja 
markkinointijohtaja Jari Perälä perusteli 
tämän vuoden valintaa mm. seuraavasti: 
”Jyrin valinnan tärkeimpinä kriteereinä  
ovat pitkäjänteinen työ Abloytuotteiden pa
rissa ja merkittävä Abloytuotteiden myyn

Abloy Oy:n vuotuisessa 
Abloy-lukkoliikekokouksessa 

palkitaan perinteisesti 
an sioitunut turvaurakoitsija 

vuoden myyntimies -tittelillä. 
Lokakuun alkupuolella 

Dubrovnikissa pidetyssä 
Abloy-lukkoliikekokouksessa 

Abloy Oy valitsi Jyri Ahon 
Avain-Asema Oy:stä vuoden 

Abloy-myyntimieheksi.

nin edistäminen. Jyri on myös panostanut 
oman liiketoiminnan kehittämiseen merkit
tävästi. Hän edustaa uutta sukupolvea, hän 
on muutosvalmis ja erittäin sosiaalinen ja 
positiivinen persoona. Jyri omaa myös ak
tiivisen myyntiotteen ja ymmärtää työssään 
asiakkaitten arvon.”

Jyri Aho on ollut töissä AvainAsema Oy:ssä 
vuodesta 2003. Hän luotsaa yrittäjän Pertti 
Lievosen oikeana kätenä kahdenkymme
nen hengen tiimiään ammattitaidolla. Jyri 
on monessa mukana, hän on ollut Turva
urakoitsijaliiton hallituksessa ja eri työ      
ryh missä, ja hän suoritti turvallisuusvalvo
jan erikoisammattitutkinnon liiton pilotti
ryhmässä tämän vuoden alussa. 

”Vuoden myyntimiehen titteli on mieluisa 
tunnustus niin minulle kuin koko firmalle 
pitkäjänteisestä työstä alan huipputuotteit
ten kanssa. On hienoa tehdä työtä Abloyn 
kanssa Abloytuotteiden parissa jatkossa
kin”, toteaa vuoden Abloymyyntimies Jyri 
Aho. 
 

Kuva: Kalle Kirjalainen

              Vuoden Abloy-
myyntimies Jyri Aho
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Turvaurakoitsijaliitto järjesti toistamiseen 
messuristeilyn Pohjoismaiden suurimmille 
turvallisuusalan messuille yhdessä yhteistoi
mintajäsenten kanssa lokakuun lopulla. 
Messuihin tutustumassa ja yhteistoiminta
jäsenten ja liiton seminaaria kuuntelemassa 
oli kolmenkymmenen hengen iskujoukko.

Seminaarissa oli mielenkiintoisia esi
tyksiä, Abloyn katsaus uutuustuotteisiin, 
Heden grenin esitys synteettisestä DNA:sta, 
Si cu   tecin maahantuomien Nicen portti ja 
puomikoneisto katsaus sekä Softonen uusi 
laskutus ja liiketoimintajärjestelmä. Liiton 
puheenjohtaja antoi ajankohtaiskatsauk 
sen ja kertoi tulevan vuoden suunnitelmista. 
Seminaarin päätti uunituore LYTP:n asetuk
sen esittely, josta enemmän pääkirjoituk
sessa.

Skydd-messumatka 
25.–27.10.2016

Skyddmessut ovat lyhentyneet päivällä ja 
vierailijoita tuli vähemmän kuin edellisinä 
vuosina, kolmen päivän aikana messuihin tu
tustui 10 500 kävijää. Suomalaisia yrityksiä 
oli kuitenkin ilahduttavasti esillä, kuten iLOQ, 
Hedengren, Megaflex, Idesco ja Rollock.      
AssaAbloy oli perinteisesti isolla osastolla 
mukana, muutenkin oli paljon tuttuja yrityk
siä esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan. 
Liiton yhteistoimintajäsenistä messuilla oli
vat myös Vanderbilt ja Dormakaba, myös 
Turvaurakoitsijaliiton sisarjärjestö SLR oli 
paikalla perinteisesti Swesecin osastolla. 

Kokonaisuutena messut olivat ammatti
maisesti toteutettu ja seminaariristeily on
nistui erittäin hyvin. Kiitos kaikille mukana 
olleille yhteistoimintajäsenille ja liiton jäsenil
le! Kahden vuoden kuluttua taas uudestaan!

Avainhallinta- 
ja turvaurakka-
koulutus 18.11.

Liitto järjesti jäsenilleen ensimmäisen 
avainhallintakoulutuksen, jossa käytiin 
läpi avainhallintaa palveluprosessina ja 
liiketoimintamahdollisuutena sekä tur
vaurakoitsijoita palveluntuottajina. Kou
lutuksessa käytiin läpi myös lainsäädän
nön vaatimuksia, FK:n ohjeistuksia sekä 
avainhallintaa itturvallisuuden näkökul
masta. 

Turvaurakkaryhmä on tehnyt paljon 
töitä tänä vuonna turvaurakkaprojektin 
eteen ja paljon on saatu aikaiseksi. Malli
dokumentteja on valmistunut todella pal
jon ja koulutukset niiden osalta al kavat 
vuonna 2017. Marraskuisessa turva
urakkakoulutuksessa käytiin läpi turva
urakan toiminnanohjausta tarjouksesta 
tuotantoon, turvaurakkatarjouksen kä
sittelyä ja laskentaa sekä turvaurakan 
suunnittelua tarjouspyynnön näkökul
masta. Keskustelu koulutuksen lomassa 
ja sen jälkeen oli vilkasta ja niin  turva
urakkaryhmä kuin liiton toimistokin sai 
hyviä eväitä tulevaisuutta varten. 

ELF:n 
syyskokous 

Barcelonassa
Euroopan Lukkosseppäliitto, ELF piti 
sääntömääräisen syyskokouksensa 5.11. 
Barcelonassa. Samassa yhteydessä pi
dettiin ELF:n lainsäädäntötyöryhmän 
kokous. Tavoitteena on määritellä vä
himmäisstandardit lukkosepän am
mattinimikkeelle kolmessa eri ammatti
taitokategoriassa sekä edistää turva
suojausalan luvanvaraisuutta koko Eu
roopassa. Tällä hetkellä lukkosepän 
ammatti on standardisoitu ainoastaan 
Italiassa ja turvasuojaustoiminta on lu
vanvaraista Irlannissa ja ensi vuoden 
alusta myös Suomessa, joten työsarkaa 
on riittävästi. 

Syyskokouksessa suunniteltiin ensi 
vuoden painopisteitä sekä päätettiin jä
senmaksuista ja käytiin läpi ajankoh
taisia eri jäsenliittoja koskevia asioita.

Laivaseminaarissa kuultiin paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita.



TULOSSA UUTTA 2017!
LUKKOSEPPIEN SM-KISAT 2017!
Turvaurakoitsijaliitto jäjrestää yhteistyössä AEL:n ja  
Lukkoseppämestarikillan kanssa ensimmäiset  
lukkoseppien SM-kisat 14.2.2017!

Kilpailukategoriat: 
Alle viisi vuotta lukkoseppänä toimineet 
Yli viisi vuotta lukkoseppänä toimineet

Voittajat saavat maineen ja kunnian lisäksi hyvät palkinnot, myös 
voittajan työnantajayritys palkitaan!

Seuraa vuodenvaihteen jälkeen sosiaalista mediaa ja muuta liiton tie-
dotusta ja ole mukana historian ensimmäisissä SM-kisoissa!

       
   YHTEISTYÖSSÄ: 
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Finnish Security Awards 2016 
– palkintogaalan satoa

Finnish Security Awardsien 

juhlallinen palkintogaala 

pidettiin Ritarihuoneella 

13.10.2016. 

Turvaurakoitsijaliiton mielenkiinto kohdistui 
kolmeen finalistiin; Liiton entiseen toimitus
johtaja Tuomas Kajániin, joka oli ehdolla Tur
vallisuusalan elämäntyöpalkinnon saajaksi, 
Ajan Lukko Oy:öön, joka oli ehdolla vuoden 
turvallisuusyritykseksi sekä Pekka Syvälah
teen, joka oli ehdolla vuoden turvallisuus
konsultiksi. Finaalipaikka oli hieno saavutus 
kaikissa kategorioissa, sillä hyviä ehdokkaita 
oli paljon. 

Tuomas Kaján Turvallisuusalan 
elämäntyöpalkinto -kategorian finalisti
Tuomas ei tällä kertaa voittanut tätä elämän
työpalkintoa, jonka sai Kari Häkkinen, mutta 
Tuomaksen meriitit ovat vailla vertaa alal
lamme. Raadin kriteereissä on mainittu mm: 
Hän on aloittanut Sähkö ja teleurakoitsija
liiton kustannustoiminnan, ollut luomassa 

sähkötietokortistoa sekä sopimus ja toimi
tusehtoja myös Suomen Turvaurakoitsija
liitto ry:ssä. Tuomas on ollut kehittämässä 
VTT:ssä suoritettavia lukkojen murtolujuus
testejä ja niihin liittyviä standardeja. Hän on 
toiminut sisäministeriön Turvaalan tuomio
kunnassa ja ollut kehittämässä liiton laadun
hallintajärjestelmää. 

Tuomaksen ammattitaitoon pohjautuvat 
osaltaan lukkosepän ammattitutkinnon ja 
erikoisammattitutkinnon perusteet, tutkin
totehtävät ja hyväksymiskriteerit. Hän on ol
lut myös aktiivisesti mukana Finnsecurity 
Oy:n ja Suomen Vartiointiliikkeitten liitto       
ry:n toiminnassa sekä ollut kehittämässä 
FinnSecmessuja. Tuomas onkin ollut jo     
vuosikymmenien ajan lu kitus ja turvalli
suusalan kantavia asian tun tijoita. Liitto on
nittelee Tuomasta hienosta finaalipaikasta!

Ajan Lukko vuoden Turvallisuusyritys- 
kategorian finalisti
Tamperelainen Ajan Lukko Oy oli yhtenä       
kolmesta finalistista vuoden turvallisuusyri
tykseksi, mutta Tosibox Oy vei voiton tänä 
vuonna. Palkintoraati perusteli finaalipaik

kaa mm. näin: Yrityksestä löytyy laajaalais 
ta osaamista niin teknisten järjestelmien       
toteuttamiseen kuin perinteisten lukitusjär
jestelmän toimittamiseen. Yritys on osoitta
nut yhteiskuntavastuuta osallistumalla pro
jektiin, jonka tarkoitus oli saada ovisilmiä 
alueen koulujen luokkien oviin. 

Ajan Lukko harjoittaa turvallisuustyötä itse 
valitsemallaan ja asiakkaita miellyttävällä  
tavalla. Ajan Lukko keskittyy asiakkaittensa 
tarpeiden täyttämiseen pelkän tuotteiden 
myymisen sijasta, asiakaspalautteet ovatkin 
olleet erinomaisia. Palkintogaalassa Ajan 
Lukkoa edustivat Esa ja Marjo Karjalainen.

Pekka ’Syvis’ Syvälahdesta 
vuoden turvallisuuskonsultti
T1 Consulting Oy:n johtava turvallisuuskon
sultti Pekka Syvälahti valittiin itseoikeutetus  
ti vuoden turvallisuuskonsultiksi. Palkinto
raati perusteli Pekan valintaa näin: Hän on 
määrätietoisesti osoittanut yli 30 vuoden 
ajan kykyä omaksua kehittyvien uusien           

Palkintogaalan 
finalistit Tuomas Kaján 

ja Esa Karjalainen 
Ajan Lukko Oy:stä
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ael.fi

Kiinteistö-
turvallisuus- 

koulutusta AEL:stä

KYSY LISÄÄ

Jussi Venäläinen  
050 430 8281  
jussi.venalainen@ael.fi

Lukkosepän  
ammattitutkinto
14.3.2017–1.10.2018  
10.10.2017–31.5.2019

Lukkoseppämestarin  
erikoisammattitutkinto
26.10.2017–31.10.2018

Turvallisuusjärjestelmien  
suunnittelijan tentti (FK)
- uusille suunnittelijoille
- pätevyyden uusijoille
7.2.2017

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

FINNISH SECURITY AWARDS
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turvallisuusteknologioiden ydin. Hän on          
viimeisen kymmenen vuoden aikana kon
sultoinut useita kymmeniä suuria organi
saatioita turvallisuusratkaisuista, näiden 
joukossa on ollut myös valtion ja kuntien        
organisaatioita, pienempiä yrityksiä unoh
tamatta. Pekka on mukaansatempaava,     
yhteistyökykyinen ja asioihin paneutuva. 

Asiakastyytyväisyyden mittarina voidaan       
pitää myös pitkiä asiakassuhteita. Hän on 
pidetty ammattilainen, joka osoittaa edel
leen poikamaista innostumista erittäin no
peasti kehittyvää turvallisuusteknologiaa 
kohtaan ja haluaa viedä uuden teknologian 
etuja asiakkaiden tietoon. Pekka Syvälahti 
tekee myös yhteistyötä Turvaurakoitsija
liiton kanssa, parhaillaan hän työstää Tur
vaurakkaprojektin asiakirjamalleja. 

Näin Pekka kommentoi valintaansa vuoden 
turvallisuuskonsultiksi: ”Tämä palkinto on 
saanut mielessäni ja sydämessäni suuren 
arvostuksen. Kuten puheessani sanoin, olen 
työnantajiltani saanut rahallisesti suurem
pia palkintoja, mutta tämän myötä saamani 
kunnia ja maine ylittää kirkkaasti aiemmat 
palkinnot.

Arvelen innostuneisuuteni ja ennakkoluulot
tomuuteni edellä kuvattuihin turvatekniikan 
mahdollisuuksiin sekä runsaan ja vakuut
tavan asiakaskaartin vaikuttaneen valin

Pekka Syvälahti 
puolisonsa Eija Granfeltin 

kanssa

taani. Konsultin työskentelytapojen ja jopa 
persoonan pitää vastata asiakkaan odotuk
sia, jotta toimeksianto saa jatkuvuutta. 

Olen miettinyt monasti, pitäisikö yrittää toi
mia diplomaattisemmin. No, toistaiseksi       
jatkan näkemyksieni suoraa esille tuomis ta, 
koska se on osa itseäni ja nyt jopa pal kitt u 
toimintamalli”, kiteyttää ’Syvis’ tuntojaan.

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


9Paina kaukosäätimestä ja anna 
Nicen hoitaa loput
•	 Porttikoneistot	liukuportteihin	ja	kääntöportteihin

•	 Puomikoneistot	kaikenlaisiin	kohteisiin

•	 Kauko-ohjaimet	ja	varusteet

Sicutec Oy
Kuparikatu	44
20380	Turku
puh.	010	-	292	1971
email:	info@sicutec.fi

	 www.sicutec.fi

	 www.fb.com/SicutecOy

Kiitos kuluneesta vuodesta  
ja menestystä vuodelle 2017.

SBAR puomikoneisto mökkitiellä, GSM-ohjauksella MBAR puomikoneisto raskaan liikenteen kulunvalvontapuomina

http://www.sicutec.fi
https://www.facebook.com/sicutecoy
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FK:n perinteinen rikostorjuntaseminaari pidettiin 
17.11.2016. Kyberrikollisuus ja -turvallisuus olivat näky-
västi esillä niiden merkityksen kasvun myötä. Lisäksi 
uusi rahanpesulaki sekä erilaiset huijaukset olivat 
käsittelyssä, näistä päällimmäisenä ns. toimitusjohtaja-
huijaukset, joiden uhriksi on joutunut myös erittäin 
suuria yrityksiä. Poliisitarkastaja Tommi Reen antoi 
poliisin ajankohtaiskatsauksen, josta lyhennelmä alla.

Poliisin toiminnallisia uhkakuvia 
Reen kertoi poliisin toimintavalmiuden ja toimintavalmius
ajan heikkenemisen olevan todellisia haasteita poliisi voi
mille, jonka määrärahoja ja vahvuutta vähennetään vuosit
tain. Tämä johtaa siihen, että rikosten selvittämisajat kas
vavat ja selvittämisprosentit saattavat pienentyä, kun vähe
nevät resurssit panostetaan kasvaneiden hälytystehtävien 
hoitamiseen. Poliisilla on tänäkin vuonna reilusti yli miljoona 
hälytystehtävää, joista A ja Bkiireellisyysluokkaan kuuluu 
noin puolet.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin voimistumi
nen ovat merkittäviä uhkia yhteiskunnalle, ulkomaalaiset  
järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymät ovat rantautuneet 
entistä vankemmin Suomeen ja toimintatavat tulleet kek
seliäämmiksi. Suomi ei ole terroristijärjestöjen ensisijainen 
tai strateginen kohde, mutta yksittäisten tekijöiden väki
valtaisten tekojen uhka on kuitenkin edelleen kohonnut. Se, 
millaisena toimijana Suomi mielletään terrorismin torjun
nan kansainvälisessä toiminnassa vaikuttaa siihen, miten 
todennäköisesti Suomeen kohdistuu suunnitelmallisen, ter
roristijärjestöstä lähtöisin olevan iskun uhka. 

Kyberrikollisuus ja hybridiuhat. Kyberrikollisuudesta pu

hutaan paljon tänä päivänä. Toteutunut kyberuhka on aina 
rikos ja näin ollen toimien tulee tukea viranomaisten mah
dollisuuksia torjua tietoverkkorikoksia, edistää tietojen käyt
tömahdollisuutta lainvalvontatarkoituksiin ja rikostorjun
taan sekä auttaa yhteisöjä ja kansalaisia kyberturvallisuu
den parantamisessa. Hybridiuhassa on kiteytettynä kyse 
vieraan valtion vihamielisestä vaikuttamisesta toisen valtion 
päätöksentekijöiden toimintaan laajalla keinovalikoimalla. 
Yhteistyö eri viranomaistahojen ja valtioiden välillä on tär
keää näiden uhkien torjunnassa.

Yksittäisiä laajaan joukkoon kohdistettuja väkivallanteko 
ja on ollut vielä suhteellisen vähän Suomessa, mutta Polii 
sin varautumismahdollisuudet ajallisesti ennakoimattomiin 
suuriin tapahtumiin ovat kaiken toiminnan perusta. Uhka 
kuvat ovat muuttuneet, kun Suomessa asuvien henkilöiden 
kytkökset ulkomailla toimiviin terroristijärjestöihin ovat li
sääntyneet ja yhteyksien luonne on muuttunut, esim. yhteyk
sillä ’kovempiin toimijoihin’.

Lisäksi uusia uhkakuvia tuovat Suomessa asuvat henkilöt, 
jotka osallistuvat taisteluihin konfliktialueilla, kun he palaavat 
Suomeen, heidän käytöksensä voi olla hyvin arvaamatonta.
Myös turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu lisää       
ääriislamistisesta toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden 
määrää Suomessa. Tälläkin hetkellä on käynnissä sota          
ri kostutkintoja ja poliisi on saanut viitteitä yksittäisistä ra
dikaaliislamisteista, summaa Reen toiminnallisten uhka  
ku vien koko kirjon.

Omaisuusrikollisuus on myös muuttunut 
Viimeisten vuosien aikana Suomeen on tullut lukuisia ulko
maisia liikkuvia rikollisryhmiä, tätä ilmiötä kutsutaan rajat 
ylittäväksi rikollisuudeksi (RYR). Tällä rikollisuudella on useita 
ilmenemismuotoja, kuten asuntomurrot, liikemurrot ja vä

henemässä olevat mökkimurrot. Lisäksi paljon julkisuudes
sa olleet lompakko ja koruvarkaudet esimerkiksi sieppaa
malla. Myös perämoottorivarkaudet ovat olleet kasvussa. 
Ajan kohtaisina ilmiöinä voidaan mainita puolalaiset am
matti rikolliset ja valepoliisit sekä petosrikollisuuden jatkuva 
kasvu, toteaa poliisitarkastaja Reen esityksensä lopuksi.

Lähteet: FK:n rikostorjuntaseminaari, poliisitarkastaja Tommi Reen 
ja sisäministeriön poliisiosaston lausunto

TERMISTÖ: 
Kyberuhka tarkoittaa samaisen strategian mukaan ”mahdol-
lisuutta sellaiseen kybertoimintaympäristöön vaikuttavaan 
tekoon tai tapahtumaan, joka toteutuessaan vaarantaa jon-
kin kybertoimintaympäristöstä riippuvaisen toiminnon”. 
Kyberuhat voidaan jakaa esimerkiksi Dunn Caveltyn mallin 
mukaan viiteen ryhmään: kyberaktivismiin, kyberrikollisuu-
teen, kybervakoiluun, kyberterrorismiin ja kybersotaan.
Kyberrikollisuus on (EU:n määritelmän mukaan) sähköisiä 
viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä hyödyntävää tai niihin 
kohdistuvaa rikollisuutta. Kyberrikollisuus voi olla perinteis-
tä rikollisuutta, joka hyödyntää sähköisiä viestintäverkkoja 
ja tietojärjestelmiä, laittoman sisällön julkaisemista sähköi-
sissä viestimissä tai ainoastaan sähköisissä ympäristöissä 
tapahtuvaa rikollisuutta, kuten hakkerointia.
Hybridiuhka. Tälle käsitteelle etsitään nyt yhteistä määri-
telmää EU:ssa, sillä ne vaihtelevat eri maissa. EU-komission 
mukaan hybridiuhka tarkoittaa diplomaattisia, sotilaallisia, 
taloudellisia tai teknologisia keinoja, joita valtiollinen tai 
ei-valtiollinen toimija käyttää kohteen horjuttamiseksi. 
Yleensä keinot sisältävät massiivisia disinformaatiokampan-
joita, joilla pyritään hyödyntämään kohteen heikkouksia tai 
vaikeuttamaan poliittista päätöksentekoa. Keinot eivät täytä 
perinteisten sotatoimien tunnusmerkkejä.

Rikostorjuntaseminaari
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   Kokonaisratkaisu

 
Avain menestykseen on tehdä asiat tehokkaasti.  
Nopea laskutus ja tehokas hallinnointi parantavat yrityksen  
kannattavuutta.

SoftOnella on yli 30 vuoden kokemus liiketoimintajärjestelmistä ja 
olemme johtava järjestelmien toimittaja urakointialalla. Meiltä saat 
ratkaisut, jotka helpottavat yrityksesi arkea. Liiketoimintaratkaisu-
jemme ansioista voit koota järjestelmän tarpeidesi mukaan.

Internetpohjainen XE-liiketoimintajärjestelmä

 
XE-liiketoimintajärjestelmä sisältää: Abloy hinnastopäivityksen, sähkötukkujen  
hinnastopäivityksen (Onninen, Ahlsell, Rexel, SLO), tarjoukset, tilaukset,  
keikka-aikataulutuksen, laskutuksen, myyntireskontran, ostoreskontran, ostolaskujen 
kierrätyksen sekä kirjanpidon.

XE-mobiililla pystyt vastaanottamaan ja hallitsemaan työmääräyksiä suoraan asiakkaan 
luona tai tienpäällä.  Kirjaudu sisään ja tallenna työaika ja materiaalit suoraan  
tilaukselle. Ei enää paperilähetteitä ja tuntilappuja!

Kuulostaako hyvältä?
Anna meidän kertoa lisää, mitä tämä tarkoittaa yrityksellesi ja mitä juuri sinä voisit voittaa sillä, että käytät liiketoiminta- 
ratkaisujamme. Lupaamme, että se palkitsee nopeammin kuin uskotkaan. Katso lisää kotisivuiltamme www.softone.fi

XE-ratkaisu haluamallasi tavalla KATSO VIDEO 

http://www.softone.fi/toimialat/urakoitsijat/lukkoliike/
https://www.youtube.com/watch?v=bF4pYWvN9H4
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AEL:n väki toivottaa rauhallista Joulua ja 
onnekasta uutta vuotta!

Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2017!

t: Sicutec Oy

Iloista joulua ja menestystä vuodelle 2017

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Tulevaa Vuotta 2017Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta, 

toivottavat VingCardin tontut.

Vanderbilt toivottaa hyvää joulua 
ja menestyksekästä yhteistyötä vuonna 2017

Tukku-Immosen väki toivottaa Teille 
mukavaa ja rauhaisaa Joulua 

sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2017!

Kiitämme yhteistyöstä!
Rauhallista joulunaikaa ja

menestystä vuodelle 2017!

DORMAKABA
toivottaa Rauhallista Joulua ja 

Menestyksekästä Uutta Vuotta 2017

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja 
menestystä vuodelle 2017

ASSA ABLOY  Hospitality
Turvallista Joulua ja hyvää Uutta Vuotta

VM-IT Oy toivottaa kaikille 
Turvaurakoitsijaliiton jäsenille Hyvää Joulua 

ja menestystä vuodelle 2017

Huoletonta Joulua ja Turvallista 
Uutta Vuotta 2017, toivoo iLOQ
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Lukkoliike järjestää henkilökunnalle pik-
kujoulut. Joulupukki on tilattu tonttuineen 
ja pukki myös ruokailee ja ehkä myös juo 
tilaisuudessa, jakaa lahjat ja lauleskelee. 
Tilaisuuden arvioitu kesto on noin kolme 
tuntia. Mitä joulupukille pitää maksaa? 
Miten verotetaan?

Oikeudellinen arvio

Joulupukin perimä korvaus kuluista ja palk
kiosta on aina hintansa arvoinen. Sesongin 
lyhyydestä johtuen on aina korkeasesonki.  
Joulupukkia sitova työehtosopimus antaa 
tarkat määräykset hinnoitteluperusteesta. 
Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeätä en
nen maksua vaatia ja saada yksilöity lasku: 
Edestakaiset kulut Korvatunturilta 2. vero
luokassa tai Petterin kyydillä, pukin puku
raha, eritellyt matkaajan tunnit ja varsinai
set työtunnit. Jos ulkona on kylmää, pukilla 
on oikeus pakkaslisään. 

Joulupukin tessin mukaan pukki myös 
hyvittää lukkoliikkeelle laskustaan per saatu 
glögi 10 euroa, tontut alaikäisinä 2 euroa 

per raittiusglögi. Joulupöydästä korkea
sesongista johtuen lukkoliike voi veloittaa 
pukilta aina 60 euroon saakka.

Jos pukki on Virosta, tulee noudattaa suo
malaista tessiä, ellei pukkia sido sikäläinen.

Asianmukaisen laskun jälkeen ennakon
pidätys on kuitenkin aina toimitettava luon
nolliselta pukilta. Jos ei ole esittää sivuvero
korttia pidätys on 60 %.

Jos pukki on yhtiö, myös alverittely on 
vaadittava. 

Näin yhteisymmärryksessä suoritetun 
nettomaksun jälkeen verot tilitetään sekä 
vaaditaan tammikuussa. Jos on perhe
pukista kyse niin joulupukille maksetut teh
dyt työtunnit huomioidaan kotitalous
vähennyksenä. On myös huomioitava, 
jos yhtiöpukki tarjoaa tuntihintana (alv. 0), 
ei kuluttajaasiakkaan tarvitse erikseen 
tämän päälle maksaa alvia.

Jukka Rahikkala

Joulupukin 
työoikeudellinen asema

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi
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