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Muutosten vuosi 2018
Vuosi on vierähtänyt todella vauhdilla ja 
pian pääsemme nauttimaan joulun rauhas-
ta yhdessä perheen ja sukulaisten kesken.

Ensi vuosi onkin sitten merkittävä alamme 
yritysten kannalta, sillä turvallisuusalan 
elinkeinoluvan siirtymäaika umpeutuu 
31.12.2018, ja jokaisen yrityksen on haettava 
elinkeino lupaa ennen tätä päivämäärää. 
Toinen merkittävä muutos on Euroopan 
yleisen tieto suoja-asetuksen siirtymäajan 
päättyminen 25.5.2018, jonka jälkeen jokai-
sen yrityksen ja yhteisön henkilötietojen 
käsittelyn tulee olla asetuksen mukaista. 
Liitto auttaa jäseniään molempien vaati-
musten implementoinnissa, järjestämme 
koulutuksia molemmista aiheista vuoden 
alkupuolella.

Turvasuojausalan luvanvaraisuus on positii-
vinen asia alan yrityksille. Laissa on kuiten -
kin muutamia kohtia, joiden parantamiseksi 
olemme olleet yhteydessä sisäministeriöön 
ja poliisihallitukseen, asioita on käsitelty 
myös turvallisuusalan neuvottelukunnassa. 
 

Olemme esittäneet näille tahoille, että ole-
massa olevat työmääräimet, työtilaukset, 
tilaus vahvistukset, pienurakkasopimukset, 
urak kasopimukset ja muut vastaavat turval-
lisuusalan elinkeinoluvan alaisiin hyväksy-
mistä edellyttäviin turvasuojaustoimeksi-
antoihin liittyvät dokumentit vastaisivat 
laissa vaadittua toimeksiantosopimusta.

Myös turvasuojaajakorttien myöntämis-
perusteisiin olemme esittäneet pieniä pa-
rannuksia. Ongelmana nyt, että esim. avain-
tilausten käsittelijät eivät saa turvasuojaaja-
korttia, koska eivät asenna, korjaa tai muuta 
järjestelmiä, mutta tosiasiassa heillä olisi 
mahdollisuus tilata esimerkiksi yleisavain 
sarjatietoja käsitellessään. Lain esitöiden 
perusteella heille kuuluisi turvasuojaaja-
kortit, koska tekevät toimintoja, joiden suo-
rittamisen yhteydessä saaduilla tiedoilla voi-
taisiin vähintään helpottaa tunkeutumista 
toimeksiantajan tiloihin.  

Turvaurakoitsijaliitto on esittänyt viranomai-
sille, että turvasuojaajakortti myönnettäisiin 

myös tulevaisuudessa seuraavien tehtävien 
suorittajille: 
• Sarjanmuutos ja siihen liittyvä toimenpiteet 
 kuten sarjatiedon käsittely, haittalevyjen   
 muutostyöt ja siihen liittyvät asennustyöt 
• Lukoston tunnuslukutietojen käsittely 
 – tietojen käsittely, joilla on mahdollista 
 tehdä muutostöitä lukostoon ja lisäksi 
 lukon ja avaimen ohjelmointi.

Odotamme kovasti saavamme vastauksia, 
jotta toivomamme muutokset tulisi kirjattua 
asetustasolla vastaamaan kannattavaa ja 
turvallista liiketoimintaa.

Toivotan teille kaikille rauhallista joulua 
ja menestyksellistä vuotta 2018!

Ona Gardemeister
Vastuullinen asiamies
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Yhdessä myös seuraavat 
100 itsenäisyyden vuotta.

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja

Suomi on hyvä maa. 100 vuotta itsenäisyyttä, vapautta ja        
vakaata kansanvaltaa on kunnioitettava aika. Syvä kiitos 
maamme vapaudesta ja kehittymisestä kuuluu sotaveteraa-
neille ja lotille, jotka suurin uhrauksin taistelivat maamme 
puolesta. Kiitos myös kaikille heille, jotka ovat tehneet työnsä, 
kantaneet vastuunsa ja huolehtineet lähimmäisistään. Mei-
dän on tärkeää yhdessä pysähtyä muistamaan, kuinka 
maamme hyvinvointia, vapautta ja oikeuksia on puolustettu 
ja rakennettu. 

Suomi ja kansainvälinen ympäristö ovat tänä päivänä varsin 
erilaisia kuin itsenäisyytemme ensihetkinä. Kiihtynyt kan-
sainvälistyminen ja teknologinen murros ovat tuoneet mu-
kanaan haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia. Pieni-
kin voi ponnistaa maailman kärkeen. Kansainvälisten vertai-
levien tutkimusten mukaan Suomi kuuluu maailman parhai-
ten toimivien demokratioiden joukkoon. 

Tänä päivänä on hyvä keskittyä niihin asioihin, jotka meitä yh-
distävät, ei niihin, jotka erottavat. Suomen kallisarvoisinta 
pääomaa ovat lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy vaikuttaa positiivisesti koko maan tulevaisuu-
teen. Luottamus on voitettava sukupolvi kerrallaan. Tärkeää 
on, että kaikki pysyvät kehityksessä mukana.

Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittanut F.E. Sillanpää on         
viisaasti todennut: ”Meidän on rakastettava isänmaatamme 
siten, että kunnioitamme jokaisen kansalaisen osuutta sii-
hen.” 

Sillanpään marssilaulun sanoin: ”Mitä lieneekin aarteita 
Suomessa, toki kallehin on vapaus”. Tarvitsemme arvojoh-
tajuutta, nöyryyttä ja viisautta, jotta kykenemme sanoillam-
me ja teoillamme vaalimaan tätä vapautta ja rakentamaan 
kansallista eheyttä. Suomi on ja sen tulee olla paras maa 
meille suomalaisille. 

Kiitos kaikille jäsenyrityksillemme kuluneesta vuodesta, 
kiitos myös liiton hallitukselle ja kaikille toimikunnille ja 
työryhmille. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja menes-
tyksekästä vuotta 2018!
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Finnish Security Awards 2017 

Palkintoja jaettiin tänä vuonna 11 sarjassa 
vuoden ansioituneille yrityksille, yhteisöille 
ja henkilöille. Palkituista mainittakoon vuo-
den Turvallisuustutkija Jarno Limnèll, tur-
vallisuusalan yhteistyön kehittäjä Mika Susi 
ja vuoden turvallisuusyritys 247 Satakun-
nan Turvallisuuspalvelut Oy. Turvallisuus-
alan elämäntyöpalkinto luovutettiin Marita 
Hyttiselle, joka työskentelee johtavana asian-
tuntijana 3 T Ratkaisut Oy:ssä. Ilta huipentui 
juhlaillalliseen 120 kutsuvieraan voimin.

Turvallinen Suomi 1000 vuotta
Keskisarja aloitti luentonsa raflaavasti ni-
meten Lallin Suomen ensimmäiseksi terro-
ristiksi. Hän kyllä piti Lallin tekoa Köyliön-
järven jäällä myös ensimmäisenä turva-
miesten pahana epäonnistumisena. 

Keskiajalla Suomessa oli jo turvallisuus- 
alalle kysyntää, tosin mahtimiesten tur-
vaamisen muodossa, mitä suurempi herra, 
sitä enemmän hän tarvitsi turvaa ympäril-

leen. Toisaalta nämä turvamiehet saivat sit-
ten vastaavasti turvaa tai suojelua isännil-
tään joutuessaan tappeluun tai muihin han-
kaluuksiin. Keskisarja kyseenalaisti myös  
nykyajan yhteisöllisyyden puutteen, hänen 
mukaansa entisaikaan tapeltiin kylissä hu-
malassa ja selvinpäin ja erittäin verisesti. 
Naapurit kyllä tunnettiin, mutta heistä ei 
liiemmin pidetty, kaikki olivat kateellisia toi-
silleen. 

Mielenkiintoista on, että 1500-luvun lopulla 
Suomessa tehtailtiin henkirikoksia kaksi-
kymmentä kertaa nykypäivää enemmän. 
Keskisarjan mukaan turvattomuus johtui 
siitä, että arjen haasteet olivat paljon suu-
rempia kuin tänä päivänä, ne olivat elämän 
ja kuoleman – toimeentulon kysymyksiä, ku-
ten laitumen sijainti tai rysäpaikka. Nämä 
vaikuttivat siihen, kuinka hyvin pysyi hengis-
sä ja pystyi elämään, kun taas tänä päivänä 
tappelu voi tulla jostain huutelusta tai käsi-
merkkien näyttämisestä.

Finnish Security Awards järjestettiin kolmannnen kerran, tällä kertaa hie-
noissa puitteissa Säätytalolla 21.11.2017. Ennen palkintojenjakoa oli ohjel-
massa Finnsecurity ry:n järjestämä rikoksentorjuntaseminaari, jossa kuul-
tiin monta mielenkiintoista puheenvuoroa. Seminaarin päätti historioitsija 
Teemu Keskisarjan vauhdikas luento turvallinen Suomi 1000 vuotta.

Kunnianloukkaukset olivat 1500-luvulla hy -
vä syy tarttua kirveeseen, ihan yksinkertai-
sesti siitä syystä, että jos henkilöä loukattiin 
kyläyhteisössä, hänen oli pakko kostaa, ettei 
koko kylä nauraisi hänen heikkouttaan. Mie-
hen piti näyttää, että hän pystyi puolusta-
maan kunniaansa ja perhettään. Tuohon 
aikaan oli jo lakikirjoja olemassa, mutta oi-
keuden hakeminen kuninkaalta henkirikok-
sessa olisi ollut liian työlästä, joten useim-
miten rikos soviteltiin siten, että uhrin per-
heelle annettiin lehmä tai kaksi surmaajan 
taholta.

1600-luvun Suomesta tuli moderni yhteis-
kunta, kun voudit, tuomarit, nimismiehet 
aloittivat vähitellen työskentelynsä ja rikok-
sista annettiin tuomioita lain perusteella, 
oikeudenkäyntien pöytäkirjat tarkastettiin 
ym. Tämä yhteiskunnan modernisoitumi-
nen johtui siitä, että Ruotsi halusi käydä so-
tia puolta Eurooppaa vastaan ja kaikki mah-
dolliset taloudelliset ja ihmisresurssit val-
jastettiin sotakoneiston käyttöön esivallan 
toivomalla tavalla. Tällöin aloitettiin myös 
veronkanto ja rangaistukset kovenivat jopa 
niin, että murhasta joutui pyövelin penkille.  

Säätytalo antoi hienot puitteet niin seminaarille kuin palkintogaalallekin. Liiton puheenjohtaja, 
kansanedustaja Peter Östman (vas.) ja HikVisionin Timo Miettinen odottamassa palkitsemis-
tehtäviensä alkua.
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Runsaslukauinen yleisö kuunteli Teemu Keskisarjan luentoa 
herkeämättä.

Myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta jou-
tui tilille, toisin kuin esimerkiksi Venäjällä      
tai Keski-Euroopassa tuohon aikaan. Tämä 
uudistus antoi eniten yhteiskunnan heikos-
sa asemassa oleville yksilöille, joita kukaan 
ei aiemmin ollut puolustanut.

1800-luvulla suurimmissa kaupungeissa 
työskenteli poliiseja, joita auttoivat tarvit-
taessa sotaväki ja palokunta. Maaseudulla 
kunnantaloissa taas oli ehkä yhdestä kah-
teen virkamiestä ja heidän lisäkseen talon-
poikaisia lautamiehiä. Tuon ajan maalaisni-
mismiehillä oli lainvalvonnan lisäksi monia 
muitakin tehtäviä, joiden hoitaminen oli 
useimmin huomattavasti tärkeämpää kuin 
vahtia, noudattiko kansa lakeja.

Keskisarjan mukaan terrorismia on ollut 
Suomessa tosiaan jo Lallista saakka, eli se 

on ajaton ilmiö, mutta teot ovat kummun -
neet hyvin erilaisista motiiveista. 1800-lu-
vulla Suomessa oli pari poliittista murha-
yritystä, mutta muuten on ollut aika rauhal-
lista joh tuen enimmiltään siitä, että luteri-
laiset sielunpaimenet kehottivat kansalaisia 
malttiin mieluummin kuin nousemaan kapi-
naan. Potentiaalia terrorismin puhkeami-
seen kylläkin oli 1900-luvun alussa, kun Ve-
näjän valtaa vastaan alettiin kapinoida. 
Tämä terrorismi ei kuitenkaan saanut al-
kuaan köyhyydestä tai kurjuudesta, vaan se 
oli aikansa extremeurheilua, jolla sai mai-
netta, kunniaa – ja naisia. Nuoret ylioppilaat 

ja runoilijat olivat pitkästyneitä ja halusivat 
aikansa kuluksi tehdä jotain raflaavaa, he 
halusivat jännitystä ja näyttää, että heistä oli 
johonkin.

Turvallisuus Suomessa on ollut menestyk-
sekästä kolmesta sodasta huolimatta. Lain-
valvonnan resurssit ovat tuhatkertaistuneet 
viimeisen tuhannen vuoden aikana. Esival-
ta, joka aikoinaan osasi vain verottaa, hoitaa  
nyt kansalaisille perusturvallisuutta. Lööp-
pien antamasta kuvasta huolimatta meillä 
on henkirikokset pohjalukemissa, voidaan-
kin hyvällä syyllä sanoa, että tilastojen va-

lossa Suomi on turvallisempi kuin koskaan.      
Rikollisuus on muuttanut aikojen saatossa 
muotoaan, esimerkiksi omaisuusrikollisuus 
ja nettirikollisuus ovat tämän päivän rikolli-
suutta tyypillisimmillään.

Lopuksi Keskisarja arvioi tulevaisuuden-
näkymiä suurin piirtein näin: Ruoka ja raha 
tulevat loppumaan Suomesta ja maailmas-
ta, ja tästä syystä veri lentää, mutta turval-
lisuusalalla eivät työt tule loppumaan. Il-
mastonmuutos, islam ja väestöräjähdys      
tulevat muuttamaa puoli maapalloa tämän 
vuosi sadan aikana.



Uusin kulunvalvonta 
käden käänteessä
Älypuhelin on nyt avaimesi ja kellokorttisi.

Esmi Access 4 -järjestelmä avaa ovet mobiiliin kulunvalvontaan ja työajanseurantaan. 
Päivittämällä uusimpaan ohjelmistoversioon ja turvallisempiin tunnistetekniikoihin saat 
käyttöösi tuoreet, mobiilit huippuratkaisut.

Varaa nyt ilmainen kulunvalvonnan päivityssuunnitelma  
ja voit voittaa Delicard Suomi -lahjakortin!
Lue lisää ja osallistu kilpailuun: www.esmigoesmobile.fi

http://www.esmigoesmobile.fi
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Petosrikollisuus Suomessa
Petosrikollisuus näyttäisi tilastojen valossa vä-
hentyvän tänä vuonna edellisvuodesta 9,3 %, 
mutta antaako tilasto täysin oikeaa kuvaa 
asiasta? Rikollisuuslukuja tarkasteltaessa tu-
lee ottaa huomioon se, onko kaikkia rikoksia 
ilmoitettu poliisille, varsinkin lievemmissä   
petostapauksissa ilmoituskynnys voi olla     
hyvinkin korkea. Ilmoittamatta jättämiseen 
voi usein olla syynä joko asian myöntämisen      
nolous tai taloudellisesti alhainen menetys, 
jota ei viitsitä lähteä viemään eteenpäin. 

Keskuskauppakamari suoritti vastikään 
yritysturvallisuuskyselyn ja siinä 13 % vastan-
neista yrityksistä oli ollut petoksen kohteena. 
Huolestuttavaa kyselyn tuloksissa on se, että 
suuryrityksissä tämä lukema oli huomatta-
vasti korkeampi, 25 %. Tämä johtuu osaltaan 
siitä, että suurissa organisaatioissa esimer-
kiksi ns. toimitusjohtajahuijaukset onnistuvat 
huomattavasti helpommin, kun organisaa-
tiossa on paljon ”kasvottomia” työntekijöitä.

Vuodesta 2010 vuoteen 2016 poliisin tie-
toon tullut petosrikollisuus on kasvanut valta-
vasti, esimerkiksi maksuvälinepetokset ovat 
nousseet 215 % ja lievät maksuvälinepetokset 
jopa 515 % tällä ajanjaksolla. Luottokorttien 
kopioinnit ovat yleistyneet huimaa vauhtia, 
varmasti jokainen tuntee jonkun, jolta on 
kortti kopioitu, ellei sitten ole omakohtaisia 
kokemuksia. 

Petosrikollisuuden tekotapoja on todella 
paljon, voidaankin sanoa, että vain mielikuvi-
tus on rajana, kun internet on tuonut valta -
van potentiaalin huijareille. Näitä nettihui-
jauksia ovat mm. tilausansat, ”nigerialaiskir-
jeet”, lottovoitot, perinnöt, valelaskut, huijaus-
viesti tunnusten saamiseksi, ”ystävä hädässä”, 
rakkauspetokset, identiteettivarkaudet, si-
säiset väärinkäytökset, toimitusjohtajahui-
jaukset, maksuvälinepetokset, sijoitushuijauk-

set… listaa voisi jatkaa loputtomiin. Eräs kiinni 
jäänyt nettirikollinen oli tokaissut, että oli erit-
täin kannattavaa lähettää huijausviestejä, sil-
lä jopa seitsemän kymmenestä tärppäsi. 

Petosrikolliset käyttävät meidän heikkouk-
siamme surutta hyväkseen. Jos tulee tunne, 
että joku asia on liian hyvää ollakseen totta, 
niin tuskin se silloin on. Esimerkiksi yleiseen 
myyntipetokseen tarvitaan epärehellinen 
myyjä, jolla on prepaid-puhelinliittymä ja il-

maissähköpostiosoite. Myyjä laittaa myyntiin 
olematonta tavaraa nettiin myyntipaikalle, 
kuten tori.fi, huuto.net tai facebook-kirppu-
toreille. Hyvä tarjous houkuttelee uhrin osta-
maan tuotteita ja jopa kymmenet eri ihmiset 
saatavat ostaa tuotteen ja maksaa sen myy-
jän ilmoittamalle tilille. Tili voi toki olla myös 
toisen henkilön kuin myyjän nimissä. Odotte-
lusta huolimatta uhrit jäävät ilman osta-
maansa tuotetta, saati saavat rahojaan takai-
sin. Heistä vain osa tekee rikosilmoituksen 
poliisille esimerkiksi vähäisen rikosvahingon 
vuoksi, mieluummin jäädään sadattelemaan 
huonoa tuuria. Mikäli rikosilmoitus tehdään, 
poliisi on mahdollisuuksien mukaan yhtey-
dessä myyjään. Poliisin yhteydenoton johdos-
ta myyjä saattaa palauttaa rahat, mutta vain 
rikosilmoituksen tehneille uhreille.

Ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuvat petok-
set ovat lisääntyneet huolestuttavaa vauhtia 
viime vuosien aikana. Vuodesta 2010 vuoteen 
2016 yli 65-vuotiaisiin kohdistuneet petokset 
ovat vähintään kaksin- tai kolminkertaistu-
neet, lievät maksuvälinepetokset ovat lisään-
tyneet lähes 1600 %, kun koko väestön osalta 
sama luku on 515 %. Ikääntynyt väestö on 
näille rikollisille erittäin hedelmällistä maa-
perää, olisikin hyvä, että sukulaiset ja ystävät 
valistaisivat ikäihmisiä näistä uhista. Päivä-
kohtaiset nostorajat on syytä asettaa maksu-
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kortteihin ja verkkopankkiin. Rajoitusten aset-
tamiseen voi pyytää apua läheisiltä ja myös 
pankista. Ilman rajoituksia liian moni vanhus 
on menettänyt jopa kaikki säästönsä hyvä-
uskoisuuttaan. 

Valepoliiseista on tullut jo ilmiö, tänä vuon-
na on tullut jo yli 900 ilmoitusta onnistuneis-
ta ja yritetyistä teoista, tuhannen raja men-
nee rikki ennen vuoden loppua. Rikolliset 
käyttävät häikäilemättä hyväksi vanhusten 
korkeaa luottamusta poliisiin ja virkavallan 
kunnioitusta. Uhriksi saattaa valikoitua jo pel-
kän etunimen perusteella, kun rikolliset valit-
sevat soittolistalleen vanhahtavalta kuulosta-
via nimiä Kyllikki, Tellervo, Kerttu, Annikki, 
Marjatta, Erkki. Kaikki nimiä, jotka ovat olleet 
suosittuja lasten nimiä 1930–1950-luvuilla,  
eivät juuri sen jälkeen.

Valepoliisitoiminta on poliisin käsityksen 
mukaan järjestäytynyttä ja johdettua. Erilai-
set rikollisryhmät toimivat tehokkaasti kuin 
puhelinmyyntifirmat: on soittajaporras, jossa 
soittajat ottavat kontaktin uhriin ja esittäyty-
vät joko pankkivirkailijana ja poliisina. Rikol-
liset voivat soittaa päivän aikana satoja puhe-
luita. 

Soittajat kertovat uhrille, että tämän pan-
kissa olevat rahat ovat vaarassa ja pyytävät 
verkkopankin tunnuksia suojatakseen omai-
suuden. Joku voi käydä tapaamassakin uh-
ria. Jos ja kun huijaus onnistuu, rahanpesu-

porras ottaa hoitaakseen rahojen alkuperän 
häivyttämisen.

Vakuutuspetokset ovat myös suuri ongel-
ma vakuutusyhtiöille. Harva tulee kuitenkaan 
ajatelleeksi, ettei vakuutuspettäjä tee hallaa 
pelkästään vakuutusyhtiölle, vaan aivan kai-
kille vakuutusyhtiön asiakkaille. Kaikki perus-
teettomat korvaukset lisäävät osaltaan hin-
tojen korotuspainetta, mistä kärsivät kaikki 
asiakkaat. Arvion mukaan noin 5–10 prosent-
tia kaikista vakuutusyhtiöön tulevista vahin-
koilmoituksista sisältää epäselvyyksiä, joita 
yhtiöissä on tutkittava. Osassa on kyse sel-
keästi harhaanjohtavasta tiedosta. Euroissa 
summaa on hankala esittää, mutta arvioiden 
mukaan vakuutusyhtiöt maksavat väärin pe-
rustein korvauksia kymmeniä miljoonia eu-
roja vuosittain. Ilmiö on koko Eurooppaa 
koskeva. Isossa-Britanniassa paikallinen va-
kuutusyhtiöiden keskusliitto arvioi vakuutus-
petosten lisäävän keskimäärin 50 puntaa 
jokaisen vakuutusta maksavan asiakkaan 
vuosimaksuun.

Miten voimme torjua näitä 
petoksia ja huijauksia?
Johtaja Risto Karhusella Finanssiala ry:stä 
on selkeitä keinoja huijausten torjuntaan. 
Hän painottaa, että viestintä on avainase-
massa tämän rikollisuuden torjunnassa, 
etenkin selkokielinen viestintä on ensiarvoi-

www.korttiturvallisuus.fi/

www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/huijaukset/

sen tärkeää. Karhunen visioi myös valepolii-
sijutun käsikirjoittamista johonkin kotimai-
seen suosittuun tv-sarjaan, jossa saataisiin 
mahdollisimman suuri näkyvyys tälle ongel-
malle. 

”Hyvä ohjelma olisi Salatut Elämät, sillä      
se tavoittaa miljoonayleisön”, toteaa Karhu-
nen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla on 
hyvää tietoa siitä, kuinka huijauksia voidaan 
estää, mutta myös poliisin ilmiö- ja kohde  -
ryh mä viestintä olisi paikallaan asian torjun-

nassa. Karhusen mukaan myös netin mark-
kinapaikkojen turvallisuuskäytäntöihin tulee 
kiinnittää huomiota ja niitä parantaa. Myös 
finanssialan tulisi ryhtyä toimiin näiden pe-
tosten suitsimiseksi, jo nyt on olemassa kort-
titurvallisuus.fi-sivusto, josta saa hyvää tie-
toa korttimaksamisesta ja sen vaaroista. 

”Yksi tärkeä tekijä olisi kansalaisten ilmoi-
tusaktiivisuuden lisääminen petos- ja hui-
jaustapauksissa, mutta miten se onnistuu, 
onkin sitten toinen juttu”, summaa Karhunen.

Petosrikollisuus Suomessa

http://www.korttiturvallisuus.fi/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/huijaukset/
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VALIKOIMISSAMME:  
■ porttikoneistot ■ puomikoneistot  
■ ovikoneistot ■ kauko-ohjaimet
■ liikennevalot
Lataa RT-korttimme tästä

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

Kiitos kuluneesta 
vuodesta ja menestystä 
vuodelle 2018 
Emme lähetä tänä vuonna joulukortteja tai 
joululahjoja, vaan lahjoitamme niihin varatut 
rahat Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Katso video:

Paina kaukosäätimestä
ja anna Nicen hoitaa loput

http://www.sicutec.fi
https://www.facebook.com/sicutecoy
http://www.sicutec.fi/wp-content/uploads/2015/08/Sicutec-RT-kortti-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HkW31cj4Pp8


10UUTISIA
Numero.04| Joulukuu 2017

Turvaurakoitsijaliiton pöytäkalenterit vuodelle 2018!
Turvaurakoitsijaliiton suosittuja pöytäkalentereita 
on vielä jonkin verran jäljellä. 
Tilaa omasi ona@lukkoliikkeet.fi

Liiton hallitus vierailulla Eduskunnassa.

Turvaurakoitsijaliiton hallitus kävi puheenjohtaja, kansan-
edustaja Peter Östmanin vieraana Eduskunnassa 8.12.2017. 

Östman esitteli remontoidun Eduskunnan tiloja ja koko hallitus 
siirtyi vierailun jälkeen pitämään vuoden viimeistä kokousta 

Sunnin kokoustiloihin.

Näyttelyyn ja seminaareihin odotetaan vieraita useasta kym-
menestä maasta aiempien vuosien tapaan. Turvaurakoitsijaliitto 
järjestää jäsenilleen matkan kauniiseen Portoon. Ammatillisen 
annin lisäksi luvassa on risteilyä Douro-joella auringonlaskun 

aikaan, mahdollisuus tutustua kaupunkiin oppaan kanssa erilaisilla 
kulkuvälineillä ja tapahtuman kruunaa Portviinivalmistamossa 

vietettävä gaalaillallinen portviinimaisteluineen.

ELF:n vuoden 2018 konventio 
järjestetään Portugalin 
Portossa 25.–27.5.2018. 

mailto:ona@lukkoliikkeet.fi
mailto:ona%40lukkoliikkeet.fi?subject=kalenteritilaus


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

ael.fi

Lukitusalan koulutusta AEL:stä

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

LUE LISÄÄ

Laajenna osaamistasi  
lukkosepän ammattitutkinnolla!
Hyvä lukkoseppä on asiakaspalvelun ammattilainen, jolta 
asennus- ja huoltotyöt sujuvat. Hyvällä lukkosepällä on laaja 
tietämys lukitus- ja turvallisuustekniikasta, lainsäädännöstä 
ja määräyksistä. AEL:n Lukkosepän ammattitutkintotodistus 
on tae ammattitaidosta.

Lukkosepän ammattitutkinto
23.1.2018–5.6.2019

AEL:n Turvallisuusvalvojan  
erikoisammattitutkintotodistus  
on tae ammattitaidosta!
Koulutus soveltuu turvasuojaustoimintaa harjoittaville 
yrityksille, jotka muun muassa vaihtavat avainpesiä, 
lukkorunkoja ja heloja sekä selaavat asiakkaiden tallentavien 
kameravalvontajärjestelmien tallenteita. Myös lukitusalalla 
ja teknistä turvallisuutta suunnittelevilla ja asentavilla 
yrityksillä tulee olla palveluksessaan turvallisuusvalvojan 
erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
17.1.–31.10.2018

LUE LISÄÄ

http://www.ael.fi
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lukkosepan-ammattitutkinto


12JOULUTERVEHDYKSET
Numero.04 | Joulukuu 2017

AEL:n väki toivottaa rauhallista Joulua ja 
onnekasta uutta vuotta!

Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2018!

t: Sicutec Oy

Iloista joulua ja menestystä vuodelle 2018.

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Tulevaa Vuotta 2018.Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta, 

toivottavat VingCardin tontut.

Vanderbilt toivottaa hyvää joulua 
ja menestyksekästä yhteistyötä vuonna 2018.

Kiitämme yhteistyöstä!
Rauhallista joulunaikaa ja

menestystä vuodelle 2018!

DORMAKABA
toivottaa Rauhallista Joulua ja 

Menestyksekästä Uutta Vuotta 2018.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja 
menestystä vuodelle 2018.

ASSA ABLOY  Hospitality
Turvallista Joulua ja hyvää Uutta Vuotta.

VM-IT Oy toivottaa kaikille 
Turvaurakoitsijaliiton jäsenille Hyvää Joulua 

ja menestystä vuodelle 2018.

Huoletonta Joulua ja Turvallista 
Uutta Vuotta 2018, toivoo iLOQ.

Tukku-Immosen väki toivottaa Teille 
mukavaa ja rauhaisaa Joulua 

sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2018!



Turvaurakoitsijaliitto järjestää yhteistyössä 

AEL:n ja Lukkoseppämestarikillan kanssa 

toiset lukkoseppien SM-kisat 20.4.2018!

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

Voittajat saavat maineen ja kunnian lisäksi 
hyvät palkinnot, myös voittajan työnantaja-
yritys palkitaan!

Seuraa vuodenvaihteen jälkeen sosiaalista 
mediaa ja muuta liiton tiedotusta ja ole 
mukana historian toisissa SM-kisoissa!

YHTEISTYÖSSÄ: 
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Yhteistoimintalain soveltamisen edellytyk-
senä on mainittu, että yrityksessä on vähin-
tään 20 työntekijää. Tuoreessa ratkaisus-
saan (KKO:2017:86) korkein oikeus on linjan-
nut lain soveltamisen edellytyksiä tilanteessa, 
jossa yrityksen palveluksessa oli ollut vakitui-
sesti vähemmän työntekijöitä kuin yhteistoi-
mintalain soveltamisen edellytyksenä oleva 
vähimmäismäärä 20 työntekijää, mutta näi-
den työntekijöiden lisäksi yrityksessä oli 
työskennellyt kuukausittain yhteensä 20–30 
tunnin ajan vaihtelevasti joitakin henkilöitä, 
keskimäärin kuukausittain neljä henkilöä. 

Yhtiön kuukausi- ja tuntipalkkaisten työnteki-
jöiden kokonaismäärä on ollut 12 kuukauden 
tarkastelujaksolla vuoden 2012 maaliskuus-
ta vuoden 2013 helmikuuhun pääsääntöi-
sesti alle 20 henkilöä. Loppuvuonna 2012 
kuukausi- ja tuntipalkkaisten työntekijöiden 
määrä on vakiintunut 16–17 henkilöön ja py-
synyt tällä tasolla kevääseen 2013 asti. Näi-
den työntekijöiden lisäksi yhtiön palvelukses-
sa on työskennellyt tällä ajanjaksolla vaihte-
levasti 2–7 työntekijää, jotka on kutsuttu 
työhön tarvittaessa. Heidän tekemänsä työn 
kokonaismäärä on ollut noin 20–30 tuntia 
kuukaudessa.

Tarkasteltavana ollut kysymys korkeim-   
massa oikeudessa oli, pitikö työntekijän      
työsuhteen ehtojen muuttamisen yhteydes-
sä soveltaa yhteistoimintalain mukaista  
menettelyä.

Korkein oikeus totesi, että lähtökohtana yh-
teistoimintalakia tulkittaessa on lain esitöistä 
ilmenevä pääsääntö, jonka mukaan yrityk-
sen työntekijämäärää laskettaessa otetaan 
huomioon myös osa-aikaiset ja määräaikai-
set työntekijät. Toisaalta jo lain sanamuo- 
dosta ilmenee, että huomioon ei tule ottaa 
kaikkia yrityksen palveluksessa tarkastelu-
hetkellä työskenteleviä henkilöitä. Sana- 
muodon mukaan ratkaisevaa on se, mikä 
yrityksessä työsuhteessa työskentelevien 
työntekijöiden määrä säännöllisesti on.

Katsottiin, että työhön tarvittaessa kutsut-  
tavien työntekijöiden työsopimukset eivät ole 
olleet luonteeltaan toistaiseksi voimassa ole-
via osa-aikaisia työsopimuksia, vaan lyhyitä 
määräaikaisia työsopimuksia. Tätä työtä on 
tehty yhtiössä keskimäärin noin 20–30 tun-
tia kuukaudessa eli noin 5–8 tuntia viikossa. 
Tarvittaessa työhön kutsuttavien kokonais-
työaika on siten vastannut yhden osa-aikai-

Yhteistoiminta yrityksissä

LAKIPALSTA

§

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi

sen työntekijän varsin lyhyttä säännöllistä 
työaikaa.

Korkein oikeus totesi, että yritykseen ei so- 
vellettu yhteistoiminnasta yrityksissä annet-
tua lakia.

Ratkaisun merkitys on se, että sekä työn-    
antajayritys että työntekijät pystyvät sen          
perusteella rajatapauksessa paremmin         
arvioimaan tuleeko yhteistoimintalain mää-
räyksiä soveltaa työpaikalla. 

Jukka Rahikkala

mailto:jukka.rahikkala%40bardy-rahikkala.fi?subject=


MENESTYKSEKÄSTÄ 
VUOTTA 2018!

KIITOS 
yhteistyöstä ja 

kuluneesta vuodesta. 
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http://www.abloy.fi/pulse
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