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Yritysturvallisuus ja johtamis-
järjestelmä parantavat yrityksen
liiketoimintaa ja kannattavuutta
Laatu- ja ympäristöstandardit muuttuivat syk-
syllä 2015. Nyt liikkeissämme on suoritettu en-
simmäiset uudistettujen standardien mukaiset 
ulkoiset auditoinnit. Auditoiduissa liikkeissä ja 
toimipisteissä on todettu uusien standardien 
antavan työkaluja yrityksen johtamiseen ja 
riskienhallintaan, sidosryhmien huomiointia 
unohtamatta. Vaikka välillä tuntuisikin siltä, että 
standardit pakottavat yrityksen tekemään ja 
pohtimaan ehkä turhaltakin tuntuvia asioita ja 
dokumentteja, tosiasia on se, että kaiken tämän 
tarkoituksena on parantaa yrityksen prosesse-
ja, liiketoimintaa ja sitä kautta kannattavuutta. 
Lisäksi eri alueiden riskiarviointien ja -analyy-
sien kautta yllättäviin muutoksiin varautuminen 
ja niistä selviäminen parantuvat yhä nopeam-
malla vauhdilla muuttuvassa toimintaympäris-
tössä. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan auta 
yritystä normaalissa arjessa tai muutostilan-
teessa, mikäli sitä ei aktiivisesti käytä ja päivitä. 

Yrityksen riskienhallintaan liittyy olennaisesti 
myös yritysturvallisuus, joka on jatkuva prosessi 
kattaen yrityksen kaikki toiminnot. Kuten olem-
me varmasti huomanneet, yritystoiminta on 

kuin tämän päivän maailma, se on voimakkaasti 
verkostoitunutta ja jatkuvassa muutoksessa 
täynnä uhkia ja mahdollisuuksia. Osaamme kyl-
lä nähdä osan asiakasyritysten yritysturvalli-
suustarpeista, mutta huomaammeko, mitä 
omassa yrityksessämme ehkä pitäisi tehdä?

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava turvalli-
suusasiantuntija Mika Susi on todennut, että 
turvallisuus on erottamaton osa yrityksen toi-
minnan tasosta kertovaa laatujärjestelmää. 
Standardit ja mittarit ovat selkeä tapa viestiä 
yrityksen toimintakulttuurin laadusta. Sidosryh-
mät ja yhä enenevässä määrin asiakkaat arvos-
tavat todistetusti ja mitatusti turvallista ja luotet-
tavaa yhteistyökumppania.

EK on päivittänyt yritysturvallisuuusmallin vuon-
na 2016 toisiinsa limittyviksi osa-alueiksi, joita 
ovat esimerkiksi työ- ja ympäristöturvallisuus, 
varautuminen ja kriisinhallinta, toimitila- ja kiin-
teistöturvallisuus. Tietoverkkojen ja -järjestel-
mien turvallisuus on yhä tärkeämpi osa-alue 
yritysturvallisuudessa mm. verkkorikollisuuden 
kasvamisen johdosta.

Yrityksen maine kasvaa tai kaatuu riippuen siitä, 
miten asiakkaat ja sidosryhmät kokevat sen toi-
minnan turvalliseksi ja vastuulliseksi. On tär-
keää tunnistaa toiminnan kannalta elintärkeät 
prosessit ja korvaamattomat tiedot ja niiden 
suojaamiseen tulee panostaa järkevästi. Ris-
kienhallinnassa on tärkeää nähdä uhka toi-
minnan joka osa-alueeseen liittyvänä asiana 
ja koko henkilökunta tulisi sitouttaa ajattelu-
malliin, jonka mukaan riski on myös mahdolli-
suus. Riski kääntyy oikein oivallettuna yrityksen 
hyödynnettäväksi mahdollisuudeksi. 

Kyberturvallisuus tulee usein haasteeksi niin 
meillä kuin muillakin aloilla, joissa hyödynnetään 
uutta teknologiaa. Haasteissa ei ole kyse vain 
teknisistä asioista, vaan henkilökunnan osaami-
sella ja asenteilla on erittäin suuri merkitys. 
Tietoturvallisuuskoulutuksen tarpeellisuutta ei 
voi korostaa liikaa, sillä riski näissä tulee usein 
yrityksen sisältä puutteellisen tiedon johdosta.

Liitto vastaa niin standardiuudistuksen kuin tieto-
turvallisuus- ja tietosuojakoulutuksen tarpeisiin 
järjestämällä syksyllä 2017 käytännönläheisen 

Yritysturvallista 
syksyä toivottaen

Ona Gardemeister
Vastuullinen asiamies

koulutuspäivän standardimuutoksista ja johta-
misjärjestelmän hyödyllisyydestä sekä webi-
naarit tieto/kyberturvallisuudesta ja tietosuo-
ja-asetuksesta. Alustava koulutuskalenteri löy-
tyy sivulta 12.
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Suomessa rakennetaan kiivaaseen tahtiin

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja

Rakennusalalla korkeasuhdanne on todella vahva, sillä uudis-
rakentaminen on ollut erittäin vilkasta laihojen vuosien 
jälkeen. Rakennusalan suhdanneryhmän uudessa rapor-
tissa mainitaan, että alkuvuonna Suomessa rakennettiin 
poikkeuksellisen kiivaaseen tahtiin. Tammi-kesäkuussa 
rakentamisen määrä kasvoi Suomessa yhdeksän prosenttia 
vuodentakaiseen verrattuna. Koko vuoden tuotannon en-
nustetaan kasvavan 3–6 prosenttia. Ennusteen mukaan 
Suomessa käynnistyy tänä vuonna 40 000 uuden asunnon 
rakentaminen. Erityisen kova vauhti on päällä kerrostalo-
asuntojen rakentamisessa. Kesäkuun loppuun mennessä 
Suomessa aloitettiin noin 17 700 uuden kerrostaloasunnon 
rakentaminen. Määrä on selvästi suurempi kuin kertaa-
kaan 2000-luvulla. Tämä korkeasuhdanne näkyy mm. siinä, 
että työvoimapula-ammattien top 15 -listalta löytyy neljä 
rakennusalan ammattia, esimerkiksi työnjohtajat, ra-
kennusinsinöörit ja betoniraudoittajat. Tämä rakennus-
alan buumi on tuonut turvaurakoitsijoille pienellä viiveellä 
paljon töitä, mutta myös lieveilmiöitä, koska meillä on myös 
pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Hyviä asentajia on 
houkuteltu kilpailijoille jo useamman vuoden ajan, mutta ti-
lanne tuntuu pahenevan jatkuvasti. Turvaurakoitsijaliiton 
eettisissä säännöissä on suosituksia siitä miten hankkia 
henkilökuntaa kollegayrityksistä. Suositeltava tapa olisi esi-
merkiksi normaali avoimista työpaikoista ilmoittaminen eri 
medioissa. Työvoiman vapaata liikkuvuutta sinänsä emme 
halua rajoittaa. Eräs esimerkkitapaus sattui tässä syksyllä 
pääkaupunkiseudulla, kun kilpailija tarjosi 25 % nykyistä pa-
rempaa palkkaa erään yrityksen hyvälle asentajalle. Yrittäjä 
mietti hetken ja antoi hieman alhaisemman vastatarjouk-

sen, mutta asentaja ei hyväksynyt sitä. Niinpä yrittäjän oli 
pakko maksaa tuo korotus (+sosiaalikulut), koska yrityksellä 
ei ollut varaa menettää kyseistä asentajaa. Pienemmän yri-
tyksen on usein pakko luopua asentajasta tällaisessa huuto-
kauppatilanteessa, jotta yritys voisi toimia edes jollain taval-
la kannattavasti. Kova kilpailu urakoista taas aiheuttaa sen, 
että katteet ovat jo vaarallisen alhaalla. Asentajia kysytään 
vaihtamaan työpaikkaa esimerkiksi soittamalla jatkuvasti 
kännykkään tai kutsumalla yritysten rekrytointitarkoituk-
sessa järjestettyihin aamiaistilaisuuksiin sosiaalisen medi-
an kautta. Yritimme keväällä liiton hallituksen toimesta 
käynnistää rekrykoulutusta, mutta konsepti ei saanut lo-
pulta riittävää kiinnostusta, joten se on toistaiseksi laitettu 
hyllylle. Negatiivinen kierre olisi pakko saada pysäytettyä, 
ettei tilanne muutu sietämättömäksi. Jonkinlainen viisas-
ten kivi tulisi löytää mahdollisimman pian, ettei myöskään 
asentajakuntaa lähivuosina kohtaava eläkepommi räjähtäisi 
käsiin. Hyviä, laillisia ideoita otetaan mielihyvin vastaan.

Palataan lopuksi rakennusalalle, jonka kasvun ennustetaan 
hidastuvan ensi vuonna selvästi. Rakennusalan suhdanne-
ryhmä kehottaa rakentajia varautumaan rajuunkin hidastu-
miseen, sillä kerrostalorakentamisessa nähdään kasvavia 
riskejä. Raportin mukaan se on noussut monilla seuduilla jo 
kestämättömän korkealle tasolle. Mitä turvaurakoitsijat te-
kevät, kun hidastuminen näkyy viiveellä omassa tilauskan-
nassa, kun nousukiidossa palkatut asentajat saattavat 
pyöritellä peukaloitaan?  Toistan liiton edellisen puheen-
johtajan lausahduksen, älkää pissikö omiin muroihin ja 
noudattakaa rekrytoinnissa eettisiä ohjeita.
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Abloy esitteli ABLOY PULSE:n ensimmäisenä 
valtuutetuille liikkeille Löylyssä 25.9.2017. Hie-
nossa lanseeraustilaisuudessa kuultiin mie-
lenkiintoisia puheita ja myöhemmin esiintyi 
mm. kahlekuningas Jari Tapanainen tehden 
vaikuttavan vapautumistempun. Illan juonta-
ja taikuri-illusionisti Henri Kemppainen teki 
huikeita silmänkääntötemppuja ja rohkeim-
mat vieraat kävivät kokeilemassa hurjaa kyy-
tiä rib-veneillä. Uutuuden esittelyn lomassa 
vieraat saivat nauttia hienosta ilmasta, sau-
nasta ja Löylyn maittavista burgereista. PUL-
SE:n lanseerausilta säilyy muistoissa pitkään.

ABLOY PULSE on yksi markkinoiden kehitty-
neimmistä ja monipuolisimmista digitaalisen 
lukituksen ja kulunhallinnan järjestelmistä. 
Se lisää asumisturvallisuutta ja mahdollistaa 
helpon ja joustavan hallinnoinnin pilvipalve-
lun kautta. PULSE koostuu ohjelmoitavista 
avaimista ja lukoista sekä pilvipohjaisesta 
hallinnointiohjelmistosta, jolloin sitä voidaan 
käyttää selaimen kautta niin älypuhelimella, 
tabletilla kuin tietokoneella. Parhaimman 
turvallisuustason takaa uusi huippuluokan 
SEOS®-teknologia, joka on ASSA ABLOYn 
kehittämä ja patentoima.

 

Abloyn uudet digitaalisen lukituksen
ja liikkumisen ratkaisut 

Tuotehallintajohtaja Minna Sallinen kertoi ABLOY 
PULSEn toiminnasta.

Kahlekuningas Jari Tapanainen arkun sisälle 
kahlittuna.

”ABLOY PULSE vahvistaa Abloyn tuote- ja 
ratkaisuvalikoimaa muun muassa kerrosta-
loasumisessa ja on laajin ASSA ABLOYn 
kanssa yhteistyöllä suunniteltu ja toteutettu 
tuotekehitysprojekti. ABLOY OS puolestaan 
yksinkertaistaa yhä monimutkaisempien 
turvallisuusjärjestelmien hallintaa yhdestä 
ja samasta käyttöliittymästä”, kertoo Abloyn 
toimitusjohtaja Jari Toivanen. 

 ABLOY PULSE lyhyesti:
• ABLOY PULSE koostuu ohjelmoitavista  
 avaimista ja lukoista sekä pilvipohjaisesta  
 ABLOY ACCENTRA -hallinnointiohjelmis-
 tosta.
• Pilvipalveluna toimiva ohjelmisto on laite-
 riippumaton ja mahdollistaa ajasta ja  
 paikasta riippumattoman hallinnoinnin.
• Ekologinen lukitusjärjestelmä: avaimen  
 työntöliike tuottaa tarvittavan energian  
 avaimelle ja lukolle ilman paristoja tai 
 johtoja.
• Symmetrinen avain: avain sopii lukkoon  
 kummin päin tahansa.
• Avaimen värillinen LED-indikaatio vahvis- 
 taa kulkuoikeuden.
• Ei mekaanista sarjoitusta: toiminta perus-
 tuu sähköisesti ohjattuun haittalevyyn ja  
 vahvaan digitaaliseen salaukseen.
• Kaikki ABLOY PULSE -komponentit hyödyn-
 tävät ASSA ABLOYn kehittämää patentoi - 
 tua ja standardoitua SEOS®-teknologiaa.
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ELF:n hallituksen
kokous Telfordissa

ELF:n hallituksen kokous täydessä vauhdissa.

MLA EXPO houkutteli ennätysmäärän 
vierailijoita paikalle.

Euroopan lukkoseppäliiton ELF:n hallitus ko-
koontui syyskokoukseensa Ison-Britannian 
Telfordiin, jossa paikallinen lukkoseppäliitto 
MLA järjesti Eurooopan laajimman pelkäs-
tään lukitus- ja turvallisuusalan tuotteisiin 
keskittyvän messutapahtuman, joka järjeste-
tään joka toinen vuosi, nyt jo 19:nnen kerran. 
Tapahtumassa oli yli sata näytteilleasettajaa 
ja ennätysmäärä kävijöitä. Kolmen päivän ai-
kana tapahtumassa vieraili 2300 henkilöä.

ELF:n hallitus päätti sääntömääräisten asioi-
den lisäksi järjestää syksyllä 2018 kansainvä-
lisen alan yritysten vetäjille suunnatun semi-
naarin, jossa pohdittaisiin alaan vaikuttavia 
muutosvoimia ja tekijöitä sekä ratkaisumal-

lien löytämistä. ELF:n seuraava konventio pi-
detään Portugalin Portossa 25.–27.5.2018, 
jonne liitto järjestää perinteisen konventio-
matkan. Vuoden 2019 konventio pidetään 
vuorostaan Puolan Gdyniassa toukokuussa 
2019. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

mailto:jukka.rahikkala%40bardy-rahikkala.fi?subject=
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Vuotovahingoista maksetut korvaukset nou-
sivat viime vuonna kaikkien aikojen korkeim-
malle tasolle. Korvausmäärät ylittivät myös 
ensimmäistä kertaa palovahingoista makse-
tut korvaukset. Vuotoja voisi ehkäistä paitsi 
huolellisuudella myös teknisillä ratkaisuilla.

Vuotovahingoissa etenkin kotivakuutuksesta 
maksetut korvaukset ovat kovassa kasvussa. 
Omakotitalossa kotivakuutus korvaa sekä 
rakennukselle että irtaimistolle tapahtuneita 
vahinkoja. Kerros- ja rivitalossa kotivakuutus 
korvaa vain irtaimiston. Esimerkiksi raken-
teet kattaa taloyhtiön kiinteistövakuutus. 

Vuotovahingoista maksettiin viime vuonna 
korvauksia noin 174 miljoonaa euroa. Murto-
vahingoista korvauksia maksettiin 32 miljoo-
naa ja palovahingoista 159 miljoonaa.

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri 
Mero suosittelee, että viimeistään 30-vuo-
tiaille omakotitalojen putkistoille tehtäisiin 
kuntoarvio. Myös tiskikone kannattaisi uusia 
viimeistään 15 vuoden iässä, ja keittiön kaap-
peihin kannattaa silloin tällöin kurkistaa, että 
poistoputki ja liitokset ovat kunnossa.

”Tiskikoneen yleisin hajoava osa on juuri 
poistoputki. Vuotava putki näivettää raken-

teita hiljalleen. Kerralla leviävä liitos saattaa 
pullauttaa kymmenen litraa vettä lattialle.”

Vuotovahinkoja voisi torjua myös teknisillä 
ratkaisuilla. Käyttövesiputkistot tulisi raken-
taa niin, että vuotaessaan ne vuotaisivat suo-
japutken kautta lattiakaivoon eivätkä lattialle 

Vuotovahinko näivettää kodin
tai vuotanut vesi havaittaisi teknisesti. Erityi-
sesti omakotitaloihin on olemassa laitteita, 
jotka seuraavat veden käyttöä ja havaitsevat 
vuotoja. Ne pystyvät sulkemaan vedentulon 
tarvittaessa. Myös väärään paikkaan pääs-
seen veden havaitsemiseen on olemassa 
järjestelmiä. Lähde: Finanssiala ry, teksti Johannes Palmgren

”Esimerkiksi tiskialtaan alle ja lattiakaivotto-
miin tiloihin voi asentaa antureita. Anturit voi 
kytkeä esimerkiksi murtohälytysjärjestel-
mään, jolloin vesivahingosta saa hälytyksen 
suoraan puhelimeen,” Mero kuvailee.
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Yritys voi joutua puhelimitse tapahtuvan hui-
jausyrityksen kohteeksi. Petollisesti toimivat 
soittajat ovat monesti hyvin ammattitaitoisia 
ja ovelia, minkä johdosta on hyvä olla etukä-
teen varautunut.

Sopimusoikeudellisesti puhelimitse suulli-
sesti tehty sopimus on sitova, ja yritysten 
välillä se on heti noudatettava ilman kulutta-
jalle kuuluvaa katumisaikaa. Sillä, joka väit-
tää sopimuksen syntyneen on velvollisuus 
tarvittaessa todistaa asia. On esimerkiksi 
ollut tapauksia, joissa huijari on nauhoitta-
nut puhelun ja leikkaa-liimaa menetelmää 
käyttäen manipuloinut nauhoitusta siten, 
että vaikuttaa kuin yrityksen edustaja olisi 
vastannut tarjoukseen myöntävästi.

Mikäli tulee myyntipuhelu ennalta tuntemat-
tomalta tarjoajalta, eikä tarjous ole selvästi 
sellainen, johon haluaa suostua, kannattaa 
menetellä seuraavalla tavalla: 

• Pyrkii  pitämään keskustelun  lyhyenä.
• Ei vastaa mihinkään kysymykseen myön-
 tävästi, ei edes siihen, että onko soitto  
 tullut Lukkoliikkeeseen.
• Jos on varma ettei halua ostaa mitään  
 sanoo selvästi: ”Emme tilaa mitään”.
• Mikäli haluaa ottaa tarjouksesta selvää  
 pyytää lähettämään tarjouksen kirjalli-
 sena.
• Jos ei haluta tehdä sopimusta vastataan  
 kirjallisesti, että ei tilata mitään.

Huonokin sopimus on yleensä pätevä! Jos 
tarjoukseen on vastattu myöntävästi sopi-
mus on lähtökohtaisesti syntynyt, eikä sitä 
voi yksipuolisesti peruuttaa. Mikäli kuitenkin 
tarjotun tuotteen tai palvelun arvo on kovas-
ti epäsuhteessa hintaan, tai tosiasiassa mi-
tään vastinetta ei ole tarjolla, voi sopimus 
olla kokonaan tai osittain pätemätön. Ei 
esimerkiksi ole normaalia, että tarjouksen 
tekijän omalla nettisivulla julkaistu yrityk-

HUIJAUSSOITOLTA
SUOJAUTUMINEN

LAKIPALSTA

§

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi

sen nimi maksaisi tuhansia euroja, koska 
näkyvyys on hyvin rajallinen. Oleellista kau-
pan perumisen kannalta on tässä tapauk-
sessa se, onko tarjouksen tekijä antanut yri-
tyksen edustajalle riittävät tiedot sopimuk-
sen kannalta. Mikäli tarjoukseen on vastattu 
myöntävästi, mutta tarjouksen tiedot ovat 
olleet oleellisesti puutteelliset tai harhaan-
johtavat, ei sopimus sido yritystä.

Jälkikäteinen selvittely vie aina yrityksen työ-
aikaa, ja voi aiheuttaa kuluja, minkä vuoksi 
etukäteen varautuminen huijaussoittoihin 
on hyödyllistä. Jos on varma, ettei ole mitään 
tilannut ei kannata lähteä mukaan pitkiin 
keskusteluihin rahaa vaativan tahon kanssa.



 

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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Tietosuoja-asetus koskee kaikkia henkilötie-
toja käsitteleviä organisaatioita yksityisellä 
ja julkisella sektorilla riippumatta henkilö-
tietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien 
henkilötietojen luonteesta tai käytetystä tek-
nologiasta. Asetuksessa henkilötiedon käsi-
te on määritelty vastaavalla tavalla kuin hen-
kilötietolaissa, jonka pääperiaatteet säilyvät 
uudistuksesta huolimatta voimassa. 

Tietosuoja-asetus tuo henkilötietoja käsitte-
leville yrityksille lisää velvoitteita mm. osoi-
tusvelvollisuuden muodossa, eli yritysten on 
pystyttävä kysyttäessä aktiivisesti osoitta-
maan, että tietosuojasäännökset huomioi-
daan yrityksen toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa, pelkkä lain passiivinen nou-
dattaminen ei enää riitä. Rekisteröidyille 
asetus tuo taas uusia oikeuksia.

Asetus edellyttää, että henkilötietoja on aina 
käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti 
ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi ja nii-
tä on kerättävä vain tiettyä, ennalta määritel-
tyä laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin ko. tarkoituksen kanssa 
yhteen sopimattomalla tavalla. Tietojen tulee 
olla täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettäviä. 

Henkilötietojen on oltava myös rajoitettuja 
käyttötarkoitukseen ja niitä on säilytettävä 
sellaisessa muodossa, josta rekisteröity on 
tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin 
on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten to-
teuttamista varten, myös lain määräämät 
säilytysajat tulee huomioida (esim. työnteki-
jöiden palkkatietojen säilyttäminen).

Asetuksen vastaisten henkilötietojen käsitte-
lylle on säädetty tiukat sanktiot, laiminlyön-
neistä aiheutuvat hallinnolliset sakot voivat 
nousta huomattavan suuriksi.

Mitä toimenpiteitä yritysten on 
suoritettava tietosuoja-asetusta 
silmällä pitäen? 

Ensimmäiseksi tulee tunnistaa yrityksen eri 
henkilörekisterit ja mihin tarkoitukseen hen-
kilötietoja kerätään ja minne tiedot tallenne-
taan. Käsittelyperusteen tulisi olla selvä ja 
dokumentoitu rekisteriselosteissa. Toiseksi 
tulisi kartoittaa mahdolliset riskit, eli mitä ta-
pahtuu, jos henkilötieto vuotaa ulkopuolisille 
ja kykeneekö yritys tunnistamaan tapahtu-
neen tietoturvaloukkauksen. 

Tämän jälkeen tulisi selvittää, mitä konkreet-
tisia muutoksia ja toimenpiteitä tietosuo-
ja-asetuksen sääntely henkilötietojen käsit-
telylle tarkoittaa. Erityisesti yritysten johdon 
on oltava tietoinen lainsäädännössä tapah-
tuvista muutoksista sekä niiden vaikutukses-
ta organisaationsa eri toimintoihin.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
koskettaa kaikkia yrityksiä

Kolmanneksi henkilötiedot tulee suojata riit-
tävästi, tulee tarkistaa, onko pääsyoikeudet 
näihin tietoihin ajan tasalla, vai olisiko tarvet-
ta mahdollisesti lisäsuojaukseen. Henkilötie-
toja käsittelevien yritysten tulisi nimetä henki-
lötietoja käsittelevät henkilöt ja tehdä asiasta 
merkintä heidän työsopimuksiinsa.
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Viimeiseksi tulisi dokumentoida henkilötie-
tojen käsittelyyn liittyvät prosessit ja katsel-
moida ne ja testata suojamekanismeja 
säännöllisesti. Tärkeää on, että myös tieto-
turvaratkaisut ovat ajan tasalla ja palvelun-
tarjoajat ovat luotettavia. 

Miten EU:n tietosuoja-asetus liittyy 
turvasuojaustoimintaan?

Useimmat turvaurakoitsijat ylläpitävät 
avainhallintaan liittyviä henkilörekistereitä 
asiakasrekisterien lisäksi. 

Avainhaltijatietojen käsittely on henkilötie-
tojen käsittelyä ja tiedoista muodostuu 
henkilörekisteri. Kaikista näistä henkilö-

rekistereistä tulee olla jo nyt tehtynä rekis-
teriseloste, jossa tulee olla rekisterinpitäjän 
yhteystiedot, tietojen käsittelyn tarkoitus, 
kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liit-
tyvistä tiedoista, mihin tietoja luovutetaan ja 
siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lelle sekä kuvaus suojauksen periaatteista. 

Pääsääntöisesti turvaurakoitsijaliikkeissä 
käsitellään ainoastaan nimi- ja osoitetietoja, 
jotka eivät sisällä mitään arkaluonteista 
tietoa, kuten henkilön terveydentilaan tai 
sosiaaliseen asemaan liittyviä tietoja. 
Arkaluonteisen tiedon käsittely on jo hen-
kilötietolainkin perusteella mahdollista 
vain lain sallimissa erityistapauksissa tai 
henkilön suostumuksella. Tällä perusteella 
esimerkiksi vuokravakuustietoa tai maksu-

sitoumuspaperia ei saa missään nimessä 
kopioida tai arkistoida asunnon avainten 
luovutuksen yhteydessä.

Yrityksen tulee aina nimetä henkilörekisterin 
vastuuhenkilö ja muistettava laatia rekisteri-
seloste ja pitää se rekisteröityjen saatavilla. 
Rekisteriä hoitavan henkilön tulee olla tark-
kana, ettei kirjaa ja arkistoi tarpeettomia 
henkilötietoja tai niitä sisältäviä asiakirjoja, 
kun avaimia luovutetaan tai noudetaan, eikä 
listassa saa näkyä edellisen haltijan tietoja.

Kameravalvonnan ohjeistus tulossa

Kameravalvonnasta tulevat tallenteet käsi-
tetään myös henkilötiedoiksi ja ovat siten 
yleisen tietosuoja-asetuksen piirissä, oh-
jeistuksia ei viranomaisilta näiden käsitte-
lyyn ole kuitenkaan vielä tullut, joten siltä 
osin käytänteitä odotetaan.



Suomalainen iLOQ on maailman ensimmäinen elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian 
avaimen työntöliikkeestä.

Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa ja helppoa, kadonneet 
avaimet voidaan poistaa järjestelmästä käden käänteessä.

YLI 1,2 MILJOONAA  
AVAINTEN KÄYTTÄJÄÄ

www.iLOQ.com
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Liiton syksyn ja alkutalven alustava koulutuskalenteri: 
lähetämme sähköpostikutsut lähempänä kutakin koulutusta.

Tietosuoja-asetus 7.11.  – webinaari

Tietoturva(kyber), yhteistyössä VMIT 15.11. – webinaari

Toimintajärjestelmä – standardimuutokset koko päivä 23.11. – maksullinen

Finanssialan puheenvuoro 12.12. – webinaari

Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakeminen 21.12. – webinaari

Turvaurakkaseminaari 18.–19.1.2018 – maksullinen

Liiton tulevat tapahtumat
kevät 2018
Lukkoseppien Suomenmestaruuskilpailut 20.4.2018, Seinäjoki

Vuosikokoustapahtuma 20.–21.4.2018, Seinäjoki

ELF Konventio 24.–28.5.2018, Porto Portugal

Liiton koulutuskalenteri
marraskuu 2017 – tammikuu 2018

http://www.iLOQ.com
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Lukkoseppämestarikilta on vieraillut jo aiem-
min ASSA ABLOYn Rychnovin sylinteriteh-
taalla ja ASSA ABLOY Sicherheitstechnik:lla 
Berliinissä. Tänä vuonna opintomatkakoh-
teeksi valikoitui ASSA ABLOY:n lukkorunko-
tehdas Bukarestissa, Romaniassa.

Tehdas on perustettu vuonna 1964 ja oli alun 
perin nimeltään URBIS ja oli tuolloin ainoa ro-

manialainen sylintereitä, lukkoja ja saranoita 
valmistava tehdas. ASSA ABLOY osti tehtaan 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun puolivä-
lissä yrityksestä tuli ASSA ABLOY Romania.

Tehdas oli tuolloin hyvin perinteinen ja vaa-
dittiin paljon uudistuksia sekä uudelleen-
organisointia, jotta se saatiin vastaamaan 
ASSA ABLOYn vaatimuksia. 

Kaksi vuotta sitten tehtaassa aloitettiin mit-
tava töiden automatisaatioprojekti tuotta-
vuutta ja tehokkuutta parantamaan. Projek-
tin tuloksena tehtaalla robotit tekevät jo 
suuren osan työstä ja tuottavuus on kohon-
nut yli 30 prosenttia. 

ASSA ABLOY Romania valmistaa 7,7 miljoo-
naa lukkorunkoa vuosittain ja sen kokonais-
pinta-ala on 21.300 m², henkilöstöä on 495 ja 
erilaisia tuotantokoneita 580.

Tehtaan johtaja, Victor Zugravescu otti kil-
lan lämpimästi vastaan ja esitteli tehtaan 
toimintaa. Perjantai-iltana vain muutamalla 
osastolla oli työ käynnissä, useimmilla osas-
toilla työskenneltiin vain yhdessä vuorossa 
aamupainotteisesti. Lukkoseppämestarikil-
lan jäsenet tutustuivat innolla tehtaan eri 
osastoihin ja niiden tuotteisiin. Vierailuun oli 
selvästi varauduttu, sillä monen osaston 
esimies oli killan delegaatiota vastassa ja 
kertoi oman osastonsa toiminnasta, vaikkei 
siellä ollut töitä käynnissä. Romaniassa ja 
muualla Itä-Euroopassa naiset tekevät pe-
rinteisesti kokoonpanotyötä tehtailla, niin 

täälläkin. Saimme kuulla, että tehtaan pe-
rustyöntekijöille maksetaan 5 euroa/tunti ja 
tähän sisältyy sosiaalikulut. Palkkataso on 
on kuitenkin noussut jonkin verran viimeisi-
nä vuosina ja nousee jatkossakin. Roma-
niassa minimipalkka kuukaudessa on tällä 
hetkellä 400 euroa, valtion tavoitteena on 
nostaa se 600 euroon lähivuosien aikana. 

Tehdasvierailu oli mielenkiintoinen ja Buka-
rest yllätti positiivisesti jäsenet. Killan hallitus 
alkaa varmasti suunnitella seuraava opinto-
matkaa johonkin uuteen ja kiinnostavaan 
paikkaan.

Lukkoseppämestarikilta 
vierailulla Assa Abloy
Romanian tehtaalla



An ASSA ABLOY Group brand

http://www.abloy.fi/pulse

