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Mielenkiintoinen, 
monien muutosten vuosi tulossa

Turvaurakoitsijaliiton vuosikokous ja semi-
naaripäivä ovat onnellisesti ohitse ja on 
aika antaa suuri kiitos liittoa sydämellä joh-
taneelle Jouni Vesannolle näistä neljästä 
vuodesta! Kiitos myös kaikille turvaurakoit-
sijaseminaariin ja vuosikokoukseen osallis-
tuneille jäsenille, teitä oli ilahduttavan pal-
jon paikalla.

Liiton uusi puheenjohtaja Peter Östman on 
monille hyvinkin tuttu, onhan hän ollut niin 
liiton puheenjohtaja kuin toimitusjohtajakin 
ja myös Euroopan lukkoseppäliiton ELF:n 
puheenjohtaja, jolloin minä häneen tutus-
tuin. Tervetuloa takaisin liittoon! Uusia halli-
tuksen jäseniä ovat myös Ari-Matti Kesti, 
AM Security Oy sekä Hannu Kauppila, Suo-
men Turvatekniikka.

Vuosi 2017 on tuonut ja tuo mukanaan pal-
jon uutta, päällimmäisenä ehkä meitä kos -
kevan luvanvaraisuuden konkretisoitumi-
nen, kun laki yksityisistä turvallisuus -
palveluista astui voimaan vuoden alusta. 
Ensimmäiset turvallisuusalan elinkeino-
lupahakemukset on jo jätetty ja mielenkiin-
nolla odotamme, kuinka elinkeinolupaha-
kemusvyyhti alkaa purkautua. Vaikka lain 
täytäntöönpanossa on kahden vuoden 
siirtymä aika, niin suosittelen kaikille yrityk-
sille, joilla vastaavan hoitajan koulutusvaa-
timus on täytettynä, hakemaan elinkeino-
lupaa niin pian kuin mahdollista. Turval-
lisuusalan elinkeinoluvan omaaminen on 
loistava mark kinointivaltti kilpailijoiden 
kanssa kisatessa, mutta myös ensimmäiset 
isommat tarjouspyynnöt ovat sisältäneet 

kohdan, jossa elinkeinoluvan olemassaoloa 
jo kysytään. Mieluummin etujoukoissa kuin 
viime tipassa.

ISO-standardien muutosprosessi realisoi-
tuu ensi vuonna ja jo tänä vuonna suorite-
taan uusien standardien mukaiset audi-
toinnit, jotka vaativat yrityksiltä paljon uutta 
ajattelua ja uusia toimintatapoja. Lisäksi 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen siirtymä-
aika juoksee par’aikaa päättyen vuoden 
2018 keväällä, jolloin kaikilla henkilötietoja  
ja siten henkilörekistereitä ylläpitävien yri-
tysten tulee olla selvillä uusista vaatimuk-
sista ja toimintatavoista. Vaikka kuinka pu-
hutaan, että byrokratiaa tulisi vähentää ja 
sääntelyä purkaa, meidän alallamme mo-
lemmat vain lisään tyvät niin viranomaisten 

kuin muidenkin tahojen vaatimusten kas-
vaessa. Turvaurakoitsijoiden tulee omak-
sua paljon uusia asioita ja toiminteita 
seuraa vien puolentoistavuoden aikana, 
mutta siinä teitä auttaa liitto parhaansa 
mukaan.

Hyvää ja kaupallista 
kevättä toivottaen
Ona Gardemeister
Vastuullinen asiamies
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Yhdessä kehittäen eteenpäin 
– jotain uutta ja jotain vanhaa

Peter Östman
Puheenjohtaja

Haluan kiittää siitä luottamuksesta, jonka sain tultuani va-
lituksi Suomen Turvaurakoitsijaliiton puheenjohtajksi. Sa-
malla kiitän edeltäjääni, Jouni Vesantoa, ja teitä halltuksen 
jäsenet, jotka nyt jätitte paikkaanne uusille vastuunkantajil -
le. Olette nähneet paljon vaivaa yhteisten asioiden eteen -
päin viemiseksi. 

Suomella on takanaan 100 itsenäisyyden vuotta. Suomen 
Turvaurakoitsijaliitolla niitä on 47 vuotta. Jokaisen suku-
polven vastuulla on viedä eteenpäin liiton tarinaa. Jokaisen 
sukupolven edessä on omat haasteensa ja taakkansa, niin 
nytkin. 

Itse pitkään alalla toimineena, sekä yrittäjänä, että järjes -
tön toimitusjohtajana, tunnen järjestön historian aika hy - 
vin. Menneisyys tulee tuntea, mutta siihen ei tule juuttua.      
Liiton on järjestönä uudistuttava ja toimittava entistä pa-
remmin.

Turvaurakoinnin alalla osaavista tekijöistä on pulaa. Saman-
aikaisesti ammattikoulutuksen muutoksia varjostavat isot 
leikkaukset. Tässä lienee yksi toimialan isommista haas-

teista lähivuosina. Samalla haaste noussee liiton hallituksen 
ykkösasiaksi.

Liitolla on oma merkittävä roolinsa yhteisten asioiden eteen-
päin viemisessä. Liiton asiantuntemusta on käytetty ja käyte-
tään turvallisuusalan lainsäädännön ja määräysten valmis-
telussa. Tuorein esimerkki nähtiin kaksi vuotta sitten, kun 
laki yksityisestä turvallisuuspalveluista hyväksyttiin Edus-
kunnassa ja toimialan yli kahdenkymmenen vuoden sitkeä 
työ palkittiin.

Liiton ja jäsenliikkeiden välistä suhdetta on pohdittu viime 
vuosina paljon. Te, hyvät jäsenliikkeet, edustatte Suomen 
Turvaurakoitsijaliittoa. Te määritätte myös liiton suunnan.   
Hallituksen tehtävä on suunnitella ja sovittaa yhteen jäsen-
liikkeiden yhteistä tahtotilaa sekä vahvistaa jäsenliikkeiden-
sä ”brändiä”. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana 
on Yhdessä. 

Yhdessä tekemällä mekin menemme eteenpäin!
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Turvaurakoitsijaliiton seminaari- ja vuosi-
kokoustapahtuma 17.–18.3.2017 Tampereella

Tänä vuonna Turvaurakoitsijaliiton vuosiko-
koustapahtuma oli laajempi kokonaisuus, 
sillä ensimmäistä kertaa järjestettiin turva-
urakoitsijaseminaari, jossa käsiteltiin alalle 
tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. Alalle on 
tulossa paljon muutoksia lähivuosina, kun 
lainsäädännölliset ja muut vaatimukset li-
sääntyvät muuttuvassa yhteiskunnassa. Hy-
vät puitteet tapahtumalle tarjosi hotelli Ilves 
ja sen Ball Room, joka muuntui illalla vielä 
ruokasaliksi ja tanssilattiaksi.

Päivän aloitti poliisitarkastaja Jani Hämä-
läinen Poliisihallituksen turvallisuusalan 
valvonnasta. Hän kävi läpi turvallisuusalan 
elinkeinoluvan myötä tulevia vaatimuksia 
sekä lupaprosessiin liittyviä asioita. Esitys 
kirvoitti paljon käytävä- ja taukokeskustelua. 

Osmo Flink DNV GL:stä kertoi ISO-standar-
dien muutoksesta, ja mitä ne tarkoittavat 
yritysten kannalta. Jatkossa toimintajär-
jestelmät ovat entistä voimakkaammin mu-
kana yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa 
ollen osa yrityksen ydinalueita.

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 
toukokuussa 2018 ja se asettaa yrityksille     
lisävaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn 
ja tietoturvaan ja -politiikkaan. Sanktiot lai-
minlyönneistä on asetettu erittäin koviksi, 
jotta asetuksen aktiivinen noudattaminen 
taataan. Tästä aiheesta pidetään myöhem-
min keväällä webinaari, jossa aihetta sy-
vennetään merkittävästi. 

Tietoturvallisuus liittyy tietosuoja-asetuk-

seen olennaisesti jo tietovuotojen ja väärin-
käytösten minimoimiseksi ja tästä aiheesta 
saimme kuulla erittäin käytännönläheisen 
luennon Exesec Oy:n Sami Savolaisen pitä-
mänä. Esitys päättyi hyvään muistutukseen 
siitä, että tietoturvallisuus on juuri niin hyvä 
kuin sen heikoin lenkki, eikä tämä koske pel-
kästään tekniikkaa, vaan toimintatapamme 
ja asenteemme vaikuttavat myös – vahvin 
lenkki on oikealla tavalla toimiva yksilö!

Seminaariosuuden päätti Kummelien perus-
tajana ja jäsenenä tunnettu Olli Kes kinen, 
joka puhui mm. pokan tärkeydestä myynti-
työssä. Hänen nauruhermojakin koetelleen 
esityksen keskeisenä sisältönä oli omien aja-
tusten ja ajattelutavan tärkeys myyntityössä 
– ne ovat asioita, joita jokainen voi hallita täy-

dellisesti. Hän peräänkuulutti rohkeutta teh-
dä päätöksiä ja ottaa päättäjän rooli eri tilan-
teissa mielikuvitusta unohtamatta.

Sitten palattiin perinteisempään ohjelmaan 
eli yhteistoimintajäsenten tuote- ja palve-
luesittelyihin. Paikalla oli ilahduttavan paljon 
yhteistoimintajäseniä ja leimoja passeihin 
haettiin vilkkaasti. Uutena yhteistoiminta-
jäsenenä paikalla oli HikVision. Keskustelu 
ständeillä kävi vilkkaana ja pöydän antimet 
helpottivat, kun suuta alkoi kuivata. 

Pienen ehostus- ja pukeutumistuokion jäl-
keen oli aika palata viettämään iltajuhlaa ja 
nauttimaan päivällisestä. Illan pukeutumis-
teemana oli 50-luku ja ilahduttavan moni  
oli teemanmukaista pukeutumista noudat-

Runsas yleisö seurasi seminaarin luentoja kiinnostuneina. Yhteistoimintajäsenten ständeillä kävi kova kuhina. 50-luvun pukeutuminen loi hyvän tunnelman iltajuhlaan.
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tanut ja se kannatti, sillä illan aikana valittiin 
parhaiten pukeutunut daami, herra ja pari, 
jotka saivat hyvät palkinnot. Pukuteema toi 
iltaan oman, juhlavan sävynsä ja teki siitä eri-
tyislaatuisen.

Alkumaljojen jälkeen palkittiin vuoden turvau-
rakoitsija ja vuoden yhteistoimintajäsen. Li-
säksi arvottiin kaikkien yhteistoimintajäsen-
ten osastoilla käyneiden kesken iPad. Onnelli-
nen voittaja oli Jami Vesanto Riihimäen 
Lukkohuolto Oy:stä. Onnettarena toimi Milja 
Seppälä Assa Abloy Hospitalitysta.

Huomionosoitusten jälkeen ilta jatkui ensin 
hyvän ruoan ja sitten musiikin seurassa, kun 
Skip the Jazz -bändi astui lavalle ja soitti mu-
siikkia kuudelta vuosikymmeneltä loistavan 
solistinsa Johanna Pyykön johdolla. 

Lauantaina oli liiton sääntömääräinen vuosi-
kokous, jossa valittiin liitolle uusi puheenjoh-
taja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Liiton 
uusi puheenjohtaja on Peter Östman. Hä-
nellä on vahva tausta turvasuojausalalta. 
Hallitukseen tuli kaksi uutta jäsentä, Hannu 
Kauppila Suomen Turvatekniikka ja Ari- 
Matti Kesti, AM Security Oy. Uudet jä senet 
ovat esittelyssä sivulla 11.

Liiton toimisto ja järjestelytoimikunta kiittä-
vät erittäin runsaslukuisesta osallistumises-
ta tapahtumaan, koitetaan ensi vuonna saa-
da vuosikokouspäivällisellä maaginen sadan 
hengen raja rikki, nytkin oltiin erittäin lähellä.

Parhaat asut palkittiin. Järjestelytoimikunta antoi 
yhteistoimintajäsenille mahdollisuuden palkita par-
haiten pukeutunut daami, herra ja pari. AEL, Fennia 
ja Sicutec ottivat haasteen vastaan. AEL:n Jussi Ve-
näläinen valitsi parhaiten pukeutuneeksi daamiksi 
Anu Heiskasen (toinen oik.) Lukkoaitta Oy:stä, Fen-
nian Tarja Kasurinen valitsi parhaiten pukeutuneeksi 
herraksi eli kundiksi Jussi Venäläisen (oik.) ja Sicute-
cin Esa Valtonen parhaiten pukeutuneeksi pariksi 
Satu Keurulaisen ja Janne Forsströmin (vas.) Nyky-
lukko Oy:stä. Voittajat saivat herkuttelupalkinnot.

Vuoden Turvaurakoitsija 2017
Tänä vuonna tittelin sai yritys, joka teki alan 
historiaan ottaen alan Grand Slamin, ensim-
mäisenä tuli vuoden Abloy-myyntimies, sit-
ten vuoden iLOQ-partneri ja viimeisenä vuo-
den turvaurakoitsija. Yhteistoimintajäsenet 
olivat toistamiseen saaneet ehdottaa suo-
sikkejaan vuoden turvaurakoitsijaksi, näistä  
yrityksistä sitten hallitus äänesti suljetulla 
lippuäänestyksellä omia suosikkejaan. Avain- 
Asema Oy on vuoden 2017 Turvauraukoitsija!

”On hienoa saada tällainen kunnianosoi-
tus. Lämpimät kiitokset yritystämme ehdot-
taneille yhteistoimintajäsenille ja liiton halli-
tukselle, joka antoi valinnalle lopullisen sine-
tin. Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää toimin-
taamme edelleen asiakkaitamme parhaiten 
palvelevalla tavalla”, totesi Avain-Asema Oy:n 
Jyri Aho.

Vuoden 2017 Turvaurakoitsijan Avain-Aseman 
Jyri Aho keskellä, Jouni Vesanto vasemalla ja 
Ona Gardemeister oikealla.

Vuoden Yhteistoimintajäsen 2017
Hallitus valitsi Sicutec Oy:n ja sen toimitus-
johtaja Esa Valtosen vuoden Yhteistoiminta-
jäseneksi. Yritys on tehnyt pitkään työtä tur-
vaurakoitsijoiden kanssa ja palvelun laatu on 
erittäin korkealla ja se on nopeaa, myös on-
gelmatilanteissa yritys pystyy rivakkaan ja 
tehokkaaseen toimintaan. 

Vuoden 2017 Yhteistoimintajäsen Sicutecin 
Esa Valtonen keskellä, Jouni Vesanto vasem-
malla ja Ona Gardemeister oikealla.

Lukkoseppien SM-kiertopalkinto 
Myös Lukkoseppien Suomenmestarit palkit-
tiin juhlassa, Abloy Oy sponsoroi voittajien 
palkinnot ja lahjoitti kiertopalkinnon, joka sai 
nyt ensimmäisen nimensä. Ari Mustalahti 
AM Lukkoasema Oy:n Tampereen toimipis-
teestä sai kunnian olla ensimmäinen kierto-
palkinnon haltija voitettuaan koko kilpailun.

Turvaurakoitsijaliiton 
kultainen ansiomerk ki 

Turvaurakoitsijaliittoa neljä vuotta luotsan-
nut puheenjohtaja Jouni Vesanto palkittiin 
ansaitusti liiton kultaisella ansiomerkillä.

Liiton kultaisen ansiomerkin saanut Jouni 
Vesanto keskellä, Ona Gardemeister vasemmal-
la ja merkin antanut Jukka Kehusmaa oikealla.



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

ael.fi

Kiinteistöturvallisuuden koulutusta AEL:stä

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

Lukkosepän  
ammattitutkinto
11.10.2017–31.5.2019

Lukkoseppämestarin  
erikoisammattitutkinto
26.10.2017–31.10.2018

Turvallisuusvalvojan  
erikoisammattitutkinto
12.9.2017–26.9.2018

Turvallisuusjärjestelmien  
suunnittelijan  
pätevyys tentti
19.9.2017

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Liiketalouden perustutkinto
- merkonomiksi lukitusalalle
12.9.2017– 31.12.2018
Lukitusalalle suunnattu liiketalouden perustutkinto 
tarjoaa sinulle uusia näkökulmia asiakaspalveluun, 
myyntityöhön, viestintään ja lukitusalan liiketoiminnan 
kokonaisuuteen. Ainutlaatuisella palvelulla ja 
myyntityöllä varmistat omalta osaltasi, että lukitusalan 
asiakas on tyytyväinen ja suosittelee yritystä myös muille.

Uusi koulutus lukitusalalle!

LUE LISÄÄ

https://www.ael.fi/
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/liiketalouden-perustutkinto-merkonomi?id=5427
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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Ensimmäiset lukkoseppien 
Suomenmestaruuskisat 14.2.2017
TURVAURAKOITSIJALIITTO JÄRJESTI 
historian ensimmäiset lukkoseppien Suo-
menmestaruuskisat yhteistyössä Lukkosep-
pämestarikillan ja AEL:n kanssa. Idea tästä 
kilpailusta lähti Lukkoseppämestarikillan ko-
kouksessa, kun mietittiin yhteisiä tapahtumia 
killalle ja liitolle. Ainakin Ruotsissa ja Norjassa 
on pidetty kansallisia kilpailuja, mutta meillä 
on ollut ainoastaan Abloy Oy:n järjestämiä 
nopeuskilpailuja avainpesien kasauksessa. 
Lukkoseppämestarikilta innostui ajatuksesta 
ja asia esiteltiin Turvaurakoitsijaliiton halli-
tukselle ja niin kilpailutapahtuman suunnit-
telu voitiin aloittaa. 

Kilpailun tavoitteena on lukkosepän ammatti-
taidon arvostuksen parantaminen ja am-
mattitaidon ylläpitäminen. Suomalaisten luk-
koseppien ammattitaito on jo nyt maailman 
huippua jo monipuolisten työtehtävienkin 
johdosta ja lisäksi päämiesten vaatima jat-
kuva kouluttautuminen parantaa osaamista 
säännöllisesti, elinikäisen oppimisen ja työs-
sä kehittymisen kulttuuri on vahva alallam-
me.

Kilpailupaikan valinta oli luonnollinen, sillä 
AEL järjestää niin lukkosepän ammattitutkin-

toon kuin lukkoseppämestarin erikoisam-
mattitutkintoon valmistavia koulutuksia ja 
lukkoseppämestarit ottavat tutkintoja siellä 
vastaan. AEL lupasi tilat kilpailujen käyttöön 
ja näin SM-kilpailujen kuori oli kasassa, sitten 
alkoi itse kilpailutehtävien suunnittelu. Kilpai-
lusta haluttiin monipuolisesti erilaisia lukko-
sepän tehtäviä esittelevä ja mukaan laitettiin 
vähän perinteisempää osaamistakin, kuten 
vanhan lukon purkua ja tietojen lukemista sii-

tä avaimen valmistamista varten peitenume-
roiden avulla ja vaativan kassakaapin lukon 
avausta. Lisäksi tehtäviin kuului lukon työstöä, 
esiasennetun ovikoneiston toimintakuntoon 
saattamista, kassalippaan tiirikointia sekä 
erilaisia kirjallisia tehtäviä, joissa mitattiin 
lainsäädännöllisiä ja asiakaspalveluun liitty-
vää tietämistä. Bonustehtävänä oli päivän ai-
kana avata jokaiselle kilpailijalle annettu nu-
merolukko selvittämällä sen koodi.
 

Juniorisarjan (alle viisi vuotta alalla työskennelleet) voittajan Janne 
Oksasen taidonnäyte ovikoneiston parissa.

Näissä ensimmäisissä Suomenmestaruus-
kisoissa oli kaksi kilpailukategoriaa, alle viisi 
vuotta alalla työskennelleet ja yli viisi vuotta 
alalla työskennelleet. Ensimmäiseen kate-
goriaan ilmoittautui kolme rohkeaa kilpaili  -
jaa ja toiseen kategoriaan yhdeksän kilpai- 
lijaa. Tuomareina toimivat Lukkoseppämes-
tarikillan jäsenet ja AEL yhdessä Turvaura-
koitsijaliiton kanssa hoiti käytännön järjes-
telyt ja tapahtuman markkinoinnin.

Lukkoseppämestarikiltaan kuuluvat tuomarit arvioivat suorituksia AEL:n 
lukkolaboratoriossa.
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Kilpailupäivä valkeni aurinkoisena ja hyvin  
keväisenä, mikä olikaan sopivampi päivä      
lukkoseppien Suomenmestaruuskisoille kuin 
Ystävänpäivä, sillä rakkauslukkojakin saattaa 
lukkoseppä joutua avaamaan. 

Tehtävärastit oli aikataulutettu kilpailijoille 
tarkasti ja jokaisella tehtävällä oli aikaraja 
sen suorittamiseen. Pisteytykseen vaikutti -
vat tehtävän virheetön suorittaminen ja sii-

Yhteiskuvassa kaikki osallistujat  ja järjestävien tahojen, Suomen Turvaurakoitsijaliiton, AEL:n 
sekä Lukkoseppämestarikillan edustajat.

hen käytetty aika. Haastavimmaksi tehtäväk-
si osoittautui KASO Oy:ltä lainaksi saatujen 
kassakaappilukkojen avaaminen, sillä vain 
muutama osallistuja selvitti tehtävän kun-
nialla. Sen sijaan bonustehtävän suorittami-
nen sujui mallikkaasti, kaikki numerolukot 
olivat päivän päätteeksi auki. 

Kilpailussa oli erittäin hyvä ja rento tunnel -
ma niin tuomareiden kuin osallistujienkin 
kesken, vaikka kyseessä oli kisat, niin pilkettä 

löytyi silmäkulmista ja huumori kukki työ-
suoritusten lomassa. Radio Suomi teki ilta-
päiväohjelmaansa jutun SM-kisoista ja toi-
mittaja haastatteli niin tuomareita kuin kil-
pailijoitakin ja voittajat julkistettiin suorassa 
lähetyksessä Radio Suomessa.

Kilpailuun osallistuminen on tietysti tär-
keintä, mutta molempiin kategorioihin löy-
dettiin voittajat. Alle viisi vuotta alalla olleis - 
ta kilpailun voitti Janne Oksanen Avain-    
Asema Oy:stä Helsingistä ja yli viisi vuotta 
alalla olleitten kategorian puolestaan Ari 
Mustalahti AM Lukkoasema Oy:stä Tampe-

Ensimmäisten lukkoseppien SM-kisojen kierto palkinnon sai Ari Mustalahti vuodeksi itselleen, 
Arin vasemmalla puolella Ona Gardemeister ja oikealla puolella Jouni Vesanto.

Niin kilpailijat kuin tuomarit-
kin olivat erittäin tyytyväisiä 
päivän antiin sekä koko kil-
pailuun ja seuraavat pidetään 
vuoden kuluttua! 

reelta. Abloy Oy palkitsi voittajat Turvaura-
koitsijaliiton vuosikokouksessa Tampereella 
17.3.2017 hyvillä palkinnoilla. Koko kisan         
voittaja Ari Musta lahti sai myös koko kisan 
voittajan kiertopalkinnon.

Kuva: Minna Moshnikoff

K
uv

a:
 K

at
ri

 K
os

ke
la



 

Lukitusjärjestelmät Ovensulkijat, lukot ja helat Lasihelajärjestelmät

Oviautomatiikka
Henkilöportit

Hotellilukitusjärjestelmät Kassakaappien 
lukitusjärjestelmät

Elektroninen 
kulunvalvonta ja data

Siirtoseinäjärjestelmät Neuvonta ja tekninen tuki

Ratkaisumme:  
Älykkäät ja  
turvalliset 
kulkuratkaisut

Älykkäät kulkuratkaisut  
vaatimustesi mukaisesti

www.dormakaba.com

http://www.dormakaba.com
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Ei loma ole lomaa, jos ei vähän 
töitä tekisi ja varsinkin, kun tuli 

mahdollisuus vierailla vähän 
eksoottisemmilla turvallisuusalan 
messuilla Dubaihin suuntautuneen 

talviloman aikana.

Dubain kansainväliset turvallisuusalan In-
tersec-messut ovat Lähi-Idän suurimmat 
alalla. Niiden näytteilleasettajamäärät ovat 
kasvaneet tasaisesti ja tänä vuonna yhteen-
sä 1304 yritystä oli esittelemässä tuottei-
taan ja palveluitaan. Myös kävijämäärät 
ovat kasvussa ja sellaisia, joista täällä meillä 
voi vaan unelmoida, sillä kolmen messupäi-
vän aikana kävijöitä oli 33 500 ja he edus-
tivat 129 maata. Noin puolet kävijöistä oli 
Arabiemiraattien kansalaisia ja puolet ulko-
maalaisia näyttelyvieraita. Näytteilleasetta-
jat olivat puolestaan suurimmaksi osaksi 
ulkomaalaisia yrityksiä, paikallisia oli vajaa 
20 %. Kiina jyrää tälläkin sektorilla ollen eh-
dottomasti suurin näytt eilleasettajamaa yli 
250 yrityksen voimin. Näyttelypinta-alaa oli 
56 000 m2, eli kierrettävää riitti useammak-
sikin tunniksi. 

Emme suinkaan olleet ainoat suomalaiset 
messuilla, vaan paikalla olivat myös Abloyn       
Yale Doorman -myyntikilpailun voittajayri-
tykset tutustumassa Assa Abloyn osastoon 
ja koko messuihin. Abloyn puolelta isäntänä 

toimi Markus Niskanen, joka luotsasi voitta-
jatiimejä messujen lisäksi myös Abu Dhabis-
sa ja ympäri Dubaita. Toki Assa Abloyn osas-
tolla oli tuttuja kotimaisia kasvoja, kuten Kari 
Sallinen ja Minna Sallinen.
  
Assa Abloyn osastolla olleen suomalaisvärin 
lisäksi myös yksi suomalainen yritys oli mes-
suilla esittelemässä tuotteitaan. Kaso Oy on 
ollut esittelemässä kassakaappejaan jo kah-
deksana peräkkäisen vuonna Dubaissa.

Intersec-messuilla oli kaikki turvallisuuden 
osa-alueet edustettuina paikallisella värillä 
maustettuna. Dubain poliisilaitoksen osasto 
oli ehkä kaikkein mielenkiintoisin ainakin ka-
luston perusteella, heillä on mm. McLarenin 
valmistama poliisiauto, jonka mies- ja nais-
kuskin kanssa vaihdoimme kuulumisia – ja 
otimme tietysti pakolliset kuvat. Myös poliisi-
moottoripyörät olivat erittäin hienoja, pu-
humattakaan muista, vähän järeämmistä 
autoista. Ulkoalueella oli esiteltynä mellak-
katorjuntaan tarkoitettuja isoja autoja, jotka 
lanaavat kyllä kaiken tieltään.

Kautta linjan oli nähtävissä näytteilleasettajil-
la vähän ”järeämpiä” ratkaisuja kuin euroop-
palaisilla turvallisuusalan messuilla ihan 
maantieteellisistäkin syistä. Lähi-idän yritys-
turvallisuusmarkkinat ovat suuruu del taan 
tänä päivänä noin 2 Mrd euroa ja nii den odo-
tetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2021 

MESSUT
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Intersec-messut Dubaissa 22.–24.1.2017

mennessä. Sisäisen turvallisuuden markki-
nat sen sijaan ovat noin 8 Mrd euroa ja nii-
denkin oletetaan yli kaksinkertaistuvan vuo-
teen 2021 mennessä. Vertailukohtana esi-
merkiksi Yhdysvaltain Homeland Securityn 
budjetti vuodelle 2017 on noin 60 Mrd euroa.  
Kyberturvallisuus oli erittäin ajankohtaisena 
aiheena myös hyvin esillä, niin osastoilla kuin 
seminaaripuheissakin.

Intersec-messuilla kannattaa käydä, mikäli 
sattuu lomailemassa Dubaissa tammikuun 
loppupuolella, messut järjestetään joka vuosi.

Abloyn järjestämän Yale Doorman -myyntikilpailun voittajatiimit Assa Abloyn osastolla.

Dubain poliisivoimilla on yhtenä autona takana 
näkyvä Mc Laren, kuvassa toinen autoa ajava 
poliisi.
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTELYSSÄ

Peter Östman, puheenjohtaja

Peter on yrittäjätaustainen toisen kauden 
kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Hänet 
valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan 
keväällä 2011 ja uudelleen keväällä 2015. 
Hän toimii myös Kristillisdemokraattisen 
eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja on 
jäsen eduskunnan maa- ja metsätalous-
valiokunnassa ja varajäsen valtiovarain-

Hannu Kauppila, 
Suomen Turvatekniikka

Myös Hannulla on erittäin pitkä kokemus 
alalla, hän on ryhtynyt yrittäjäksi vuonna 
1987. Aluksi toiminta oli muutaman vuoden 
sähkömekaanisella korjausalalla. Sitten 
1990-luvun alussa lukko- ja turvallisuusala 
alkoivat kiin nostaa ja veivät koko miehen ja 
sillä tiellä hän on vieläkin.

Hannu toimii yrityksensä, Suomen Turva-
tekniikan, toimitusjohtajana.

Harrastuksiin kuuluvat kuntosali, kesällä 
rullaluistelu, tal vella murtomaahiihto. 
Rumpujen soittoa hän on harras tanut 
samojen bändikavereiden kanssa jo yli 
30 vuotta. Hannu on lisäksi innokas viikon-
loppukokki. Perheeseeni kuuluu neljä 
aikuista lasta ja yksi lastenlapsi sekä avo-
puo liso Satu.

   Ari-Matti Kesti, AM Security Oy

Ari-Matti on myös alan konkari, sillä hän on 
tullut lukko seppäoppilaaksi vuonna 1985 
Käpylän lukkoon. Sittemmin on kokemusta 
hankittu useammassa yrityksessä ja viimei-
set kymmenisen vuotta AM Security Oy:ssä 
Helsingissä, Ari-Matin johdossa on tätä 
nykyä myös Lohjan toimipiste. Hän on suo-
rittanut lukkosepän ammattitutkinnon 
vuonna 1991 ja tällä hetkellä meneillään on 
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkin-
non opiskelu vastaavan hoitajan pätevyy-
den saamiseksi.

Perheeseen kuuluu vaimo ja poika Joni, 
joka on myös yhtiön palveluksessa ja toivot-
tavasti tuleva ammattilainen. Vaimon lapset 
ja lastenlapset asuvat Pohjanmaalla ja sin-
ne sujauttaa kätevästi yhteisen harrastuk-
sen myötä moottoripyörällä. Yhteensä ajoa 
kaudessa tulee 10.000–20.000 km.

valiokunnassa. Lisäksi hän on kansain-
välisen rauhanjärjestö First Step Forumin 
jäsen.

Suurimman osan elämästään Peter on 
toiminut yrittäjänä lukitus- ja turvallisuus- 
sekä rakennusalalla. Vuosina 2001–2005 
hän toimi Euroopan Lukkoseppäliiton 
puheenjohtajana, ja sittemmin Suomen 
Turvaurakoitsijaliiton toimitusjohtajana 
sekä myöhemmin Rannikko-Pohjanmaan 
Yrittäjien toimitusjohtajana. Peter on ollut 
myös Turvaurakoitsijaliiton hallituksessa 
1990- ja 2000-luvuilla.

Sukujuuret ovat Pohjanmaalla Kruunupyys-
sä ja Luodossa, jossa hän nykyisinkin asuu. 
Vaimo Katarina on koulutukseltaan lasten-
tarhaopettaja ja lääkärisihteeri. Perheessä 
on myös kaksi poikaa, Rasmus ja Sebas-
tian.

Turvaurakoitsijaliiton hallitus sai kolme uutta jäsentä 
ja toiselle kaksivuotiskaudelle valittiin Tero Tuominen, 

Viria Securi Oy (1. varapuheenjohtaja) ja Petteri Viitaniemi, 
BLC Turva Oy. Hallituksessa jatkavat myös vuosi sitten valitut 

Veli Huotari, Certego Oy Satu Keurulainen, Nykylukko Oy, 
Katri Koskela, Itä-Helsingin Lukko Oy ja Jari Piironen, 

Arvolukko Oy (2. varapuheenjohtaja).
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Hikvisionin Turbo HD 3.0 merkitsee todellista läpimurtoa analogiselle videokuvalle. Tämä 
tuoteperhe sisältää kattavan valikoiman FULL HD kameroita ja tallentimia. Ne tarjoavat 
saumattoman yhteensopivuuden kaikkien videomuotojen kanssa, olipa se sitten analoginen 
HDTVI tai megapikseli IP. 

Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com www.hikvision.com

Hikvision Europe

Hikvisionin Turbo HD 3.0 merkitsee todellista läpimurtoa analogiselle videokuvalle. Tämä 
tuoteperhe sisältää kattavan valikoiman FULL HD kameroita ja tallentimia. Ne tarjoavat 

VALMISTAUDU ANALOGISEN KUVAN EVOLUUTIOON 
TURBO HD 3.0

• H.264+pakkaus.
• Tuki usealle eri siirtotekniikalle.
• Tuki korkean resoluution analogisille HDTVI        
   kameroille, jopa 5 megapikseliä.

• Siirtoetäisyys täyden resoluution kuvalle         
   jopa 800 metriä.
•  Kytke ja Käytä, liität vain     
   koaksiaalikaapelin.

Tärkeimpiä ominaisuuksia:

_023FT_8890@11@003 ADV Turbo HD Advertentie FC 361 x 271.indd   1 28/03/17   14:57

AVAIN-ASEMA OY 
VUODEN 2016 

iLOQ-PARTNERI
iLOQ Partner -päivillä tammikuun lopulla jaetun vuoden 2016 
iLOQ Partner -palkinnon voitti Avain-Asema Oy Helsingistä.

”Avain-asema on ollut pitkäaikainen yhteistyökumppaninimme jo 
vuodesta 2009. He ovatkin esimerkillisellä työllään olleet jo pit-
kään mukanamme kehittämässä kovaa vauhtia digitalisoituvaa 
lukitusalaa.

Avain-aseman asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta, 
joka palvelee niin pieniä taloyhtiöitä kuin suuria kokonaisuuksiakin 
toimitilapuolella asennuksesta avainhallintaan, tarjoaa asiakkaille 
kestäviä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja iLOQ:n tuotteilla”, kertoo 
iLOQ Oy:n myyntipäällikkö Kai Patja, joka toimii Avain-Aseman        
yhteyshenkilönä.

”Vuoden iLOQ-Partner-tunnustus on meille suuri kunnia ja otam-
me sen ilolla vastaan. iLOQ-tuotteiden myötä olemme löytäneet 
uusia ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja saaneet en-
tistä tyytyväisempiä asiakkaita. Haluamme kiittää iLOQin henkilö-
kuntaa hyvästä yhteistyöstä, joka on mahdollistanut toimivan          
ketjun myynnistä suunnitteluun ja toimituksesta asennukseen”, 
kertoo Avain-Asema Oy:n Jyri Aho.

http://www.hikvision.com
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Minna Järvenpää 
50 v. 30.3.2017
Laatulukko Oy:n toimitusjohtaja Minna 
Järvenpää täyttää 50 vuotta 30.3.2017. 
Minna on toisen polven yrittäjä ja hän on 
ollut yrityksensä yrittäjänä vuodesta 2003, 
kun yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos 
ja hänen isänsä Esko Järvenpää jätti 
yrityksen hoidon Minnalle. Alalla hän on 
ollut jo 30 vuotta.

Minna on myös erittäin aktiivinen liiton 
toiminnassa, hän on ollut useampaan 
otteeseen hallituksessa ja toimii tälläkin 
hetkellä liiton koulutustoimikunnassa.

Turvaurakoitsijaliitto onnittelee Minnaa 
lämpimästi ja toivoo saavansa syntymä-
päiväkahvit kotimaassa, kunhan juhlakalu 
on palautunut matkoiltaan.

Virallinen syntymäpäivävastaanotto 31.3. 
klo 19.30 osoitteessa Antica Focacceria 
San Francesco Via Alessandro Pater-
nostro 58, 90133 Palermo, Italia.

Tukku-Immonen 
70 vuotta
Porvoossa sijaitseva tuonti- ja tukkuliike 
Tukku-Immonen täytti kunnioitettavat 
70 vuotta. Liitto kävi onnittelemassa yritys-
tä ja sen toimitusjohtajaa Markus Lah-
telaa upouusissa tiloissa. 70-vuotisjuhlat 
olivat samalla uuden liiketilan avajaiset. 

Tukku-Immonen on Turvaurakoitsijaliiton 
pitkä aikainen yhteistoimintajäsen ja on 
valittu vuoden 2010 yhteistoimintajäsenek-
si. Liitto onnittelee Tukku-Immosta niin 
seitsemän vuosikymmenen toiminnasta 
kuin hienoista tiloistakin!

Apua!

Huoltomies hukkasi yleisavaimen.  
Sillä aukeaa kiinteistön kaikki ovet.

Ei aukea enää.

Suomalainen iLOQ on maailman ainoa elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa 
sähköenergian avaimen työntöliikkeestä, eli toimii  
ilman paristoja. Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa 
ja helppoa, kadonneet avaimet voidaan poistaa 
järjestelmästä käden käänteessä.

www.iLOQ.com

http://www.iLOQ.com
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Tilaajan selvitysvelvollisuutta ja -vastuuta 
koskevassa laissa säädetään ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä selvitettävistä ky-
symyksistä. Tässä käsitellään vain alihan-
kintatapausta. Toinen vaihtoehto on vuokra-
työvoiman käyttö, josta on vastaavat mää-
räykset. Oleellista alihankintaa käyttävän 
lukitusliikkeen kannalta on luoda omassa 
yrityksessä joustavat rutiinit selvitysvelvol-
lisuuden piiriin kuuluvien tietojen hankin-
taan ja edelleen toimittamiseen.

Millaisia tehtäviä selvitys-
velvollisuus koskee?

Lain velvoitteet koskevat tilaajaa, jonka työ-
kohteessa työskentelee alihankkijan työn-
tekijä silloin, kun tämän työtehtävät liittyvät 
tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suori-
tettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomai-
seen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

Selvitysvelvollisuuden rajaukset

Meidän toimialallamme tilaajan ei tarvitse 
pyytää tietoja, jos hänellä on perusteltu syy 
luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää 

lakisääteiset velvoitteensa. Siitä, milloin on 
syytä luottaa on omat ohjeensa. Keskeisim-
pänä tilanteena on se, että alihankkijan 
kanssa on pitempiaikainen yhteistyösuhde, 
jonka perusteella lukkoliike voi luottaa sii-
hen, että alihankkija vastaa velvoitteistaan.

Pyydettävät tiedot

Tilaaja on velvollinen pyytämään sopimus-
puoleltaan tiedot ennen sopimuksen teke-
mistä. Jos sopimusosapuolten välillä tehty 
sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, so-
pimusosapuolen on toimitettava tilaajalle 
todistus verojen maksamisesta ja todistus  
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 12 
kuukauden välein. Toimitettavat selvitykset 
eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia, 
joten sellaisen alihankintayrityksen, joka   
jatkuvasti tarjoaa laissa tarkoitettua työtä 
useille eri tilaajille, on uusittava selvitykset 
säännöllisin väliajoin.

Tilaajan on säilytettävä saamansa selvityk-
set vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopi-
musta koskeva työ on päättynyt.

SELVITYSVELVOLLISUUS 
ALIHANKINNASSA 

LAKIPALSTA

§

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi

Tietojen luovuttaminen

Tilaajan tulee pyynnöstä ilmoittaa alihan-
kinnasta tehdystä sopimuksesta luottamus-
miehelle. Asiasta ilmoitettaessa on selvitet-
tävä käytettävän työvoiman määrä, yrityk-
sen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, 
sopimuksen kesto ja sovellettava työehtoso-
pimus tai keskeiset työehdot sekä mahdolli-
sen vuokratyövoiman käytön syy.

Tilaaja ei saa ilmaista alihankkijalta saa-
miaan salassa pidettäviä tietoja eteenpäin.



http://www.abloy.fi
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