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Kohti kevättä
Talven selkä alkaa vihdoin taittua ja voimme 
aloittaa kevään ja kesän odotuksen. Kylmä ja      
luminen talvi on mahdollistanut ainakin Etelä-       
Suomessa pitkästä aikaa esimerkiksi jäällä       
liikkumisen Helsingin edustalla. Olemme saa-
neet nauttia kauniista talvipäivistä erilaisten      
ulkoiluaktiviteettien parissa. 

Lukitus- ja turvallisuusala näyttää kiinnostavan 
erilaisia hämärämiehiä. Ruotsiin on viime vuon-
na saapunut erikoinen ilmiö, nimittäin ”valeluk-
kosepät”. Täysin ammattitaidottomat ”lukko-
sepät” ostavat suuret määrät Google-mainon-
taa ja sen avulla näkyvät Google-hauissa en-
simmäisinä. Liikkeet lupaavat erittäin edullisia 
hintoja, kun ”lukkoseppä” menee sitten paikalle, 
työn jälki on todella huonoa ja hinta voi olla jopa 
kymmenkertainen luvattuun verrattuna. Nämä  
ns. lukkosepät eivät myöskään tarkista, onko 

henkilöllä oikeutta hallita asuntoa, vaan avaavat 
oven kysyjälle. Näille pahaa-aavistamattomille 
asiakkaille tulee vielä suuri jälkilasku, kun he  
joutuvat soittamaan kunnollisen lukkoliikkeen 
paikalle korjaamaan jäljet. Näistä yrityksistä on 
tullut iso riesa varsinkin Tukholman alueel la, 
aiemmin tällaisia tapauksia on ollut mm. Isos-
sa-Britanniassa ja Tanskassa. Onneksi meillä 
Suomessa tällaista ei vielä ole ollut, ja lainsää-
däntömme elinkeinolupineen ja turvasuojaaja-
kortteineen toimii varmasti hyvänä pelotteena 
tällaista toimintaa harkitseville. Meillä ongel-
mana on valepoliisit, joista enemmän sivul la 12.

Liiton vuosikokoustapahtuma Seinäjoella lähes-
tyy hyvää vauhtia. Tapahtuma on jälleen kaksi-
päiväinen ja ensimmäistä kertaa liiton histo-
riassa vuosikokouksemme avaa eduskunnan 
puhemies lauantaina. Tervetuloa kuuntelemaan 

Oikein hyvää ja kaupallista 
kevään odotusta!

Ona Gardemeister
Vastuullinen asiamies

Katso Ruotsin aamu tv:n juttu valelukkosepistä, videolla haastatellaan mm. erästä työn touhussa olevaa ”seppää”  

mielenkiintoisia seminaareja, keskustelemaan 
yhteistoimintajäsenten kanssa sekä nautti-
maan hyvästä ruoasta sekä kokouksesta! Vain 
osal listumalla näihin tapahtumiin voit vaikuttaa 
alamme tulevaisuuteen. Kokouksesta kerrom-
me lisää sivulla 4.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään jo 
toiset lukkoseppien Suomenmestaruuskil-
pailut kahdessa sarjassa; alle viisi vuotta 
alalla työskennelleet ja yli viisi vuotta alalla 
työskennelleet. Kannustakaa työntekijöitän-
ne osallistumaan!

Lue Iltalehden uutinen ruotsalaisen aitajuoksija Elin Westerlundin ”lukkoseppäkäynnistä”  

http://www.iltalehti.fi/yleisurheilu/201712272200630841_yl.shtml
https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/230786
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Työllisyysohjelmia on 
ruvettava kiireesti kehittämään

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja

Suomessa työttömyys on pääsääntöisesti edelleen kor -
kealla tasolla. On kuitenkin myös aloja, kuten rakennus- ja 
turvallisuusala, joita vaivaa paha työvoimapula. Se on alan 
suurin kasvua haittaava tekijä. Tarvitsemme panostuksia ja 
ideoita tilanteen korjaamiseksi.

Työvoiman saatavuuteen liittyvissä keskusteluissa puhutaan 
paljon pulmista: sosiaaliturvassa on kannustinongelma,      
sosiaaliturvaa on vaikea ymmärtää, jokainen hallitus on li-
sännyt ja vähentänyt etuisuuksia, muuttanut ja reformoinut 
tukien osia, sitonut indekseihin ja jäädyttänyt indeksit kul-
loisenkin taloustilanteen, vaalilupausten ja kansalaispalaut-
teen mukaan. 

Sen jälkeen hallitukset yrittävät hallita kokonaisuutta ve-
ropolitiikalla, kuten verovähennyksillä. Mutta samalla kun 
oikeuksia verovähennyksiin lisätään, verovähennysten täyt-
tämät aukot peitetään nostamalla toisia veroja.  

Hallituksen uusi aktiivimalli vuodelle 2018 pyrkii työttömien 
aktivointiin. Tavoite on hyvä, mutta samalla pitäisi panostaa 
työllisyysohjelmien kehittämiseen. Ongelma on siinä, että 
kaikille työttömille ei ole tarjolla työllisyyspalveluita eikä hen-
kilökohtaista tukea. Siksi erilaisia työllisyysohjelmia pitäisi 
kiireesti ruveta ideoimaan ja kehittämään lisää.

1980-luvulta alkaen on keskusteltu suomalaisen sosiaali-
turvan ja hyvinvointipalveluiden uudistuksen tarpeesta. On 
sanottu, että työnteosta pitää tulla kannattavaa. 

Karkeasti ottaen työnteon kannattavuutta eli vastaan-
ottamista voidaan parantaa kolmella tavalla: pienentämällä 

sosiaaliturvan tasoa, parantamalla työnteon kannattavuut-
ta alentamalla veroja tai lisäämällä työttömyyteen kohdistu-
via sanktioita, kuten sanktioimalla työnteosta kieltäytymistä 
nykyistä ankarammin.

Muita keinoja työnteon kannustavuuden parantamiseksi 
ei juuri ole. 

Suomessa mallia sosiaaliturvan uudistukseen voisi hakea 
Isosta-Britanniasta ja Ruotsista. Ruotsin mallin mukaisesti 
kaikkien pitäisi työskennellä omilla kyvyillään ja osaamisel-
laan yhteiskunnan hyväksi. Kaikilla työikäisillä ja työkykyisillä 
tuensaajilla pitää olla velvollisuus hakea työtä, sekä olla mu-
kana kuntouttavassa työtoiminnassa.

Mitä Iso-Britanniassa sitten on tehty? Iso-Britannian     
aiempi tukijärjestelmä vastasi Suomen monimutkaista nyky-
järjestelmää. Vuonna 2013 maassa lanseerattiin Universal 
Credit, jonka idea on yhdistää kuusi tarveharkintaista työt-
tömyysturvaetuutta ja veronvähennysoikeutta yhteen. Suo-
messa pitäisi tehdä samoin viidestä tuesta yksi tuki. Byro-
kratia vähenisi huomattavasti. Britannian tuella on yksi vä-
henemisaste ja tukea maksetaan kuukausittain palkan pääl-
le. Pienillä tuloilla tuki ei romahda kerralla ja näin ollen työn 
vastaanottaminen on kannattavaa jokaisella palkkasum-
malla. Yhdestä tuesta on helpompaa tehdä kannattavampi 
kuin kuuden tuen yhdistelmästä. Tämä tuki ei ole mikään 
perustulo, vaan tukea saa vain aktiivisuutta vastaan. Tuen-
hakija sitoutuu aktiivisuustoimiin ja työllisyysohjelmiin. Olen 
vakuuttunut, että Iso-Britannian malli sopisi myös Suomeen, 
sillä tarvitsemme tuen, joka on yksinkertainen ymmärtää, 
yksilökohtainen ja ennen kaikkea työhön kannustava. 
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Turvaurakoitsijaliiton vuosikokous Seinäjoella

Perjantain seminaaripäivässä on vuo-
rossa meille kaikille tärkeitä ajankohtaisia 
aiheita, kuten turvallisuusalan elinkeino-
lupa; Mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä 
yrityksiltä ja vastaavilta hoitajilta vaaditaan? 
Ja ennen kaikkea miten hakemus täytetään 
ja mitä liitteitä siihen tarvitaan. 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
voimaantulo on jo aivan nurkan takana. 
Seminaarissa kerromme, mitä liikkeiden 
tulee saattaa kuntoon ennen toukokuun 
määräpäivää, sekä esittelemme mm. eri-
laisia sopimusmalleja henkilötietojen käsit-
telijän ja rekisterinpitäjän välillä.

Lounaan jälkeen iltapäivällä on vuo-
rossa paneelikeskustelu päivänpolttavista 
alan aiheista; kuten kannattavuus, työvoi-
man saatavuus, kilpailutilanne jne. Paneeli-
keskustelun puheenjohtajana toimii kan-
sanedustaja, liiton puheenjohtaja Peter 
Östman. Keskustelijoina alan asiantuntijoi-
ta, yrittäjiä ja toimipisteenvetäjiä eri kokoi-
sista yrityksistä valtakunnan laajuisesti.

Iltapäivän seminaariosuuden päättää 
Radio Rockista ja Sääntö Suomi -ohjelmas-
ta tuttu Jussi Heikelä.

Yhteistoimintajäsenten tuote- ja palve-
luesittelyn aikaa on pidennetty, jotta olisi 
paremmin aikaa keskustella eri standeilla. 
Esittelytilaisuus alkaa jo lounastauolla ja 
jatkuu kahvitauolla ja sitten seminaarin jäl-
keen perinteitä kunnioittaen pienen purta-
van ja juomisen merkeissä aina klo 18 asti.

Uutta vuosikokoustapahtumassa on 
Lukkoseppien SM-kisojen järjestäminen 
samaan aikaan perjantain seminaarin 

kanssa. Saamme yhdessä palkita tuoreet 
Suomen mestarit vielä samana iltapäivänä. 
Tänäkin vuonna sarjoja on kaksi, alle viisi 
vuotta alalla työskennelleet ja yli viisi vuotta 
alalla työskennelleet. Palkinnot ovat tänä 
vuonna erittäin hyvät, molempien sarjojen 
voittajat saavat 1500 € arvoiset stipendit.
Lisäksi koko kilpailun voittaja saa kierto-
palkinnon itselleen ja yritykselleen. 

Huomionosoitusten jälkeen on vuoros-
sa juhlaillallinen, meitä viihdyttää stand up 
-koomikko, joka musisoi myös päivällisen 
jälkeen. Ilta jatkuu osallistujien toivekappa-
leiden merkeissä.

Turvaurakoitsijaliiton seminaari- ja vuosikokoustapahtuma rantautuu 
muutaman vuosikymmenen jälkeen Seinäjoelle ja hotelli Sorsanpesään 20.–21.4.2018.

Toivomme näkevämme 
sinut mukana tässä 

vuoden tärkeimmässä alan 
kokoontumisessa!

Muistathan ilmoittautua 
ilmoittautumislinkin kautta!

Lauantaiaamuna vuorossa on liiton 
sääntömääräinen vuosikokous, jonka 
tulee avaamaan eduskunnan puhemies 
Paula Risikko. Vuosikokouksen jälkeen 
liitto tarjoaa lounaan.



Turvaurakoitsijaliitto järjestää yhteistyössä AEL:n ja Lukkoseppämestarikillan 

kanssa toiset lukkoseppien SM-kisat 20.4.2018 turvaurakointiliikkeissä 

työskenteleville henkilöille!

Tervetuloa lukkoseppien SM-kisoihin 
Seinäjoelle 20.4.2018 klo 10.00!

Kilpailutehtävät koostuvat turvajärjestelmätehtävistä sekä  
mekaanisista lukkosepän töistä. Lisäksi on kirjallinen osio.

Omat työkalut ja turvasuojaajakortti mukaan!

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

Molempien sarjojen voittaja saa 1500,- stipendin!

Ilmoittautumiset 31.3.2018 mennessä: ona@lukkoliikkeet.fi

YHTEISTYÖSSÄ: 

mailto:ona%40lukkoliikkeet.fi?subject=Lukkoseppien%20SM-kisat
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Kiinteistön omistajalla on vastuu 
yhteisten teletilojen lukituksesta, 
sekä sen tietoturvallisuudesta. 

Velvollisuus:
Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huo-
lehtia esteetön pääsy teletiloihin teleoperaat-
toreille, sähkö- ja teleurakoitsijoille, sekä osin 
myös antenniurakoitsijoille.

Mitä teletilojen valvonnalla 
tarkoitetaan:
Yhteisillä teletiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa 
on usean liittymänhaltijan liittymiin kuulu -
vien johtojen kytkentäpaikkoja tai näihin       
liitt ymiin kuuluvia telelaitteita. Yhteisiä tele-
tiloja ovat talojakamot, kerrosjakamot, väli-
jakamot, vaihdehuoneet, jakorasiat sekä 
muut vastaavat tilat. Lukituksella turvataan 
myös viestintäsalaisuutta ja muuta tieto-
turvallisuutta. Perustuslain 10§:n mukaan 
puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 
salaisuus on loukkaamaton.

Vastuu:
Kiinteistön omistaja vastaa siis myös teletilo-
jen turvallisuudesta, mutta todellisuudessa 
niiden turvallisuutta ei juurikaan valvota. Vali-
tettavasti teletiloihin pääsee myös henkilöitä, 
joiden sinne ei pitäisi päästä.

Mitä toivotaan:
Säädöstä, joka velvoittaisi kiinteistöt käyttä-
mään teletiloissaan lukitusratkaisua, johon 
jää tieto myös kävijästä. Pääsyoikeus tiloihin 
olisi myös voitava nopeasti poistaa.

Mitä määräyksiä ja suosituksia 
on tällä hetkellä voimassa:
Viestintäviraston määräys kiinteistön sisä-
johtoverkosta (Vv 25 E/2008 M), joka sisältää 

Yhteinen teletila – tietoturvan heikoin lenkki?
yleiset vaatimukset rakennusten teletilojen 
lukitukselle. Lisäksi on voimassa Viestintä-
viraston suositus kiinteistöjen laitetilojen lu-
kitukselle (Vv 306/2013 S), joka on tarkoitet -
tu ensisijaisesti asuinkiinteistöjen omistajille, 
jotka vastaavat teletilojen lukituksesta. Liike-
kiinteistön teletilojen turvallisuusvaatimukset 
ovat yleensä merkittävästi tiukemmat.

Mitkä ovat nykyiset ongelmat:
Kiinteistön omistaja tai sen edustaja eivät 
tunnista teletilojen valvontaan ja turvalli-
suuteen liittyviä velvoitteita, eikä sitä kautta 
myöskään tietoliikenteeseen liittyviä riskejä. 
Tämä muodostaa yhteiskunnan kannalta 
tietoturvan heikoimman lenkin ja mahdol-
listaa myös langattomien vakoiluohjelmien 
asentamisen teletilaan vain muutamassa 
minuutissa.

Myös lukitusratkaisut ovat monelta osin 
jääneet ns. vanhanaikaisiksi, jolloin teleope-
raattoreiden-, sähkö-, tele- ja antenniura-
koitsijoiden on hankala päästä hoitamaan 
niiltä tilattuja tehtäviä. Vanhat lukitusratkai-

sut ovat myös suuri riski niin yksilön- kuin     
yrityksen tietoturvan kannalta, sillä vanhoja 
mekaanisia teletilaan liittyviä avaimia on pal-
jon kadoksissa, tai muuten väärissä käsissä.

Ongelman ratkaisu:
KTL1E-työryhmä, johon kuuluvat valtakun-
nalliset teleoperaattorit, Yrityssuojeluyhdis-
tys ry, Viestintävirasto, Finanssiala ry, Kiin-
teistöliitto, Isännöintiliitto, Suomen Turva-
urakoitsijaliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 
STUL ry ja Abloy Oy ovat sopineet valta-
kunnallisesti yhteisestä teletilojen sarjasta 
KTL1E, jolla uudet ja saneerattavat tilat sar-
joitetaan, jolloin KTL1E-lukitusjärjestelmä on 
suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistö-
jen teletilat, sekä niiden reittiavaimille tarkoi-
tetut avainsäilöt.

JARMO KELO
Yrityssuojeluyhdistys ry

toiminnanjohtaja
www.yrityssuojelu.fi
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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

ANV Lukkopalvelu Oy palkittiin partner-
päivillä vuoden 2017 iLOQ Partnerina. Kiitäm-
me ANV Lukkopalvelun koko henkilökuntaa 
aloitteellisesta myyntityöstä sekä panostuk-
sesta asiakassuhteiden hoitamiseen myös 
projektien jälkeen.

”Viime vuosi oli vauhdikas ja vähintäänkin 
tapahtumien täyteinen. Alkujaan nelisen 
vuotta sitten, jolloin aloitimme toimintamme 
yrittäjinä, oli kysymyksiä enemmän kuin vas-
tauksia. Tämä kunnianosoitus kuitenkin 
osoittaa, että jotain olemme varmasti teh-
neet oikein. Suuri kiitos kuuluu päämiehel-
lemme tuesta ja luottamuksesta meitä koh-
taan. Eniten haluamme kuitenkin kiittää 
työntekijöitämme, jotka ovat venyneet kans-
samme ja mahdollistaneet kasvun näinä 
vuosina,” Marko Nordström, ANV Lukko-
palvelu Oy.

ESPOON iLOQ-TOIMISTO 
ON MUUTTANUT

iLOQin Etelä-Suomen myyntikonttori on 
muuttanut Alberga Business Parkiin hel-
mikuussa. Uudet toimitilamme ovat Es-
poon Leppävaarassa Kehä I:n varrella, ai-
van kauppakeskus Selloa vastapäätä. Al-
berga Business Park sijaitsee keskei sellä 
paikalla Leppävaaran juna- ja linja-auto-
aseman läheisyydessä. Käynti toimi tiloi-
himme on B-talon aulan kautta.
iLOQ Oy
Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo

ANV 
LUKKOPALVELU OY 

– VUODEN 2017 
iLOQ-PARTNERI

Onnelliset vuoden iLOQ-partnerit palkittavana

Merkkipäiviä 

Jari Piironen 50 vuotta
Arvolukko Oy:n 

toimitusjohtaja Jari Piironen 
täytti 50 vuotta 14.2.2018.

Liitto onnittelee lämpimästi 
hallituksen 2. varapuheenjohtajaa!

http://www.iLOQ.com


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

Hikvision katsoo tulevaisuuteen kehittämällä uusia teknologioita ja valmiuksia perustuen Deep 
Learning -teknologiaan, joka pyyhkäisee läpi  videovalvontateollisuuden . Uusilla  Hikvision-tuotteilla 
voit jo nyt tunnistaa ihmisen iän ja sukupuolen sekä autojen merkin, mallin ja värin. Eikä siinä vielä 
kaikki - Hikvision-kehittäjät pyrkivät jatkuvasti menemään äärirajoille ja tuomaan tuotteisiin lisää 
oppivaa älykkyyttä!

www.hikvision.com

LISÄÄ ÄLYKKYYTTÄ
TARKEMPAA SEURANTAA
HIKVISIONIN OPPIVAT JÄRJESTELMÄT 
SEURAAVA ASKEL TURVALLISUUDESSA

HIKVISION Europe@HikvisionEurope@HikvisionEurope

Facial 
Detection

Vehicle 
Identification

Human Body 
Recognition

False Alarm 
Filter

People 
Counting

Tule Artificial Intelligence Roadshow-tapahtumaan 13. huhtikuuta Helsinkiin!

Deep Learning ADV 361x271mm Mar 2018 FIN.indd   1 3/6/2018   9:41:59 AM

http://www.hikvision.com
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Toisella toimialalla työntekijä ehdotti esi-
merkkitapauksessa työnantajalle, että hän 
voisi tehdä runsaasti lisätyötä paremman 
ansiotason tilapäisessä tarpeessa. Yrityk-
sessä oli ylityökielto. Asiasta sovittiin, koska 
työnantaja halusi tukea työntekijää tämän 
taloudellisessa tilanteessa. Nämä lisätyöt 
olisi voinut tehdä joku toinenkin työntekijä 
niin, että ylityön rajat eivät olisi ylittyneet.    
Kyseessä olevan työntekijän osalta ylityölle 
asetetut rajat ylittyivät reilusti, mutta ne 
maksettiin yksinkertaisena palkkana, koska 
ne oli sovittu tehtäväksi lisätyönä. Kun työn-
tekijän työsuhde päättyi hän vaati työnanta-
jalta korvausta runsaista ylitöistä. Työnanta-
ja vetosi sopimukseen, siihen että yritykses-
sä oli ylityökielto, lisätyöt tehtiin työntekijän 
aloitteesta ja ne olisi voitu teettää normaali-
na työaikana muilla työntekijöillä ilman yli-
työkorvauksia. Neuvottelut asian sovinnolli-
seksi ratkaisemiseksi ovat kesken.

Työaikalain mukaan työajaksi luetaan työ-
hön käytetty aika sekä aika, jonka työnteki -     
jä on velvollinen olemaan työpaikalla työn-
antajan käytettävissä. Ylityötä on työnanta-
jan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi 

tehty työ. Ylityön teettäminen edellyttää 
työnte kijän suostumusta. 

Lain mukaan on pääsäännön mukaan vuo-
rokautisen säännöllisen työajan ylittävältä 
kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta mak-
settava 50 prosentilla ja seuraavilta 100 
prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisen 
säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneil -      
ta on maksettava 50 prosentilla korotettu 
palkka. 

Lisäksi säädetään lisä- ja ylityökorvauksen 
perusosan laskemisesta. Jos työntekijän 
palkka määräytyy tuntia pidemmältä ajalta, 
lasketaan tunnilta suoritettava palkka ja-
kamalla sopimuksen mukainen palkka 
säännöllisen työajan mukaisella tuntimää-
rällä. Suorituspalkalla tehtävässä työssä 
tuntipalkka lasketaan jakamalla suori-
tuspalkka työn suorittamiseen käytetyllä 
tuntimäärällä. 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia ylityö-
korvauksen vaihtamisen osaksi tai koko-
naan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän 
säännöllisenä työaikana. Mahdollisuutena 

YLITYÖN KORVAAMINEN

LAKIPALSTA

§

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi

on myös sopia, että lisä- ja ylityöstä kor-
vauksena annettava vapaa-aika yhdistetään  
vuosilomalain tarkoitettuun säästövapaa-
seen. 

Mikäli työehtosopimusta sovelletaan, tunnit 
ja perusteet voivat olla laista poikkeavia. 
Oleellista on selvittää eri vaihtoehtojen toi-
mivuus etukäteen, jotta välttyy esimerkin 
kaltaiselta tilanteelta.

Työlainsäädännössä on sinänsä joustova-
raa, mutta on syytä olla tarkkana ja tehdä 
poikkeuksellisia järjestelyjä vain huolellisen 
harkinnan jälkeen. Sopimus, jolla vähen-
netään työntekijälle lain mukaan tulevia oi-
keuksia ja etuja, on mitätön tiettyjä erityis-
tilanteita lukuun ottamatta.

JUKKA RAHIKKALA

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

AEL:N KOULUTUS TAKAA LAADUN!

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

Vielä tämän vuoden aikana voit suorittaa Lukkosepän 
ammattitutkinnon ja Lukkoseppämestarin 
erikoisammattitutkinnon vanhoilla tutkinnon perusteilla.

Vuoden vaihteessa molempien tutkintojen perusteet 
muuttuvat ja ne yhdistyvät sähköalan koulutukseen.

Hae koulutuksiin nyt!

Lukkosepän ammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

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 erikoisammattitutkintoTule tapaamaan  

meitä Suomen  

Turvaurakoitsijaliiton  

vuosikokoukseen 

20.4.2018  

Seinäjoelle!

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
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Ihminen ei ole kone, tämän tietävät myös 
kyberrikolliset, jotka vetoavat kaikkiin inhi-
millisiin heikkouksiin. Ja ihminen lankeaa 
ansaan yhä uudelleen ja uudelleen.

Esimerkiksi yritysjohtajia huijataan edel-
leen maailman halvimmalla tempulla: Kau-
nis nainen viekoittelee ensin sähköpostitse, 
sitten nettikameralla. Seuraavaksi nainen 
pyytää lähettämään kuvia. Johtaja menee 
lankaan, lähettää arkaluotoisen kuvan it-
sestään, ja seuraavalla hetkellä joutuu kiris-
tyksen kohteeksi. Jos rahaa ei tule, kuva läh-
tee leviämään. Tällaisen huijauksen taustal-
la on verkkorikollinen, joka kyllä houkuttelee 
ihan tavallisiakin ihmisiä esimerkiksi Face-
bookissa samalla kaavalla. Kuva uhataan 
lähettää koko kaverilistalle, jos maksua ei 
tule.

Kyberrikollisuuden asiantuntija Yves Van-
dermeer sanoo, että yleensä ihmiset kiin-
nostuvat kyberturvallisuusasioista vasta sit-
ten, kun ovat joutuneet sen uhriksi. Hänen 
mukaansa yleinen uskomus on, että jos ei 
vielä ole joutunut uhriksi, on turvassa. Hä-
nen mukaansa pelottelu harvoin auttaa, 
mutta uteliaisuudella pääsee pitkälle, esi-
merkiksi ottamalla selvää, kuinka turvallisia 
kodin nettiin liitettävät koneet ja laitteet ovat 
(esim. turvakamerat), eli onko niissä palo-
muureja ja millä protokollalla ne toimivat.

Vaikka omista tiedoistaan ei olisi huolis-
saan, kannattaa huolehtia siitä, mihin valta-
via tietomassoja, ns. big dataa käytetään. 
Yritysten lisäksi big dataa käyttävät valitet-
tavasti myös rikolliset. He voivat yksilöidä 
datasta tarvittaessa missä asut ja kenen 
kanssa olet yhteydessä. Turvallisen tiedon 
jakamiseen kouluttaminen on kuitenkin vai-
keaa, koska Vandermeerin mukaan rikollis-
ten keinot kehittyvät koko ajan.

Tässä on hänen neljä vinkkiään ajan tasalla 
pysymiseen tietoturva-asioissa.
1. Ymmärrä, että olet osallinen
 Olet osa ekosysteemiä, tajusit siitä 
 mitään tai et.
2. Ole utelias
 Teknologia kehittyy, ja kehityksen 
 perässä pysyy uteliaisuudella.
3. Älä vetoa ikään tai koulutukseen
 On huono tekosyy sanoa, että edustaa   
 väärää sukupolvea tai koulutustaustaa,
 eikä siksi ymmärrä. Verkkorikolliset ovat
 harvoin hyvin koulutettuja, ja he voivat 
 olla vanhojakin.
4. Katso jälkikasvusi perään
 Jos lapsi menee juopottelemaan, 
 vanhemmat haluavat valvoa, mitä
 tapahtuu. Saman kiinnostuksen pitäisi
 ulottua myös siihen, mitä tietokoneella
 tehdään. 

Lähde: Helsingin Sanomat 26.2.2018

KYBERRIKOLLISUUS:
Rikolliset vetoavat ihmisten heikkouksiin

EU:n 
tietosuoja-

asetus
Nimitaulut eivät katoa 

porraskäytävistä 
sanoo Kristel Pynnönen 

Kiinteistöliitosta

Porraskäytävien nimitaulut joutuivat me-
diamylläkän kohteeksi viime kuussa, kun 
Savon Sanomat julkaisi jutun, jossa pohdit-
tiin, ovatko rappukäytävien nimitaulut hen-
kilörekistereitä ja vaikuttaako EU:n tieto-
suoja-asetuksen voimaantulo niiden tule-
vaisuuteen. 

Pohdinnasta seurasi kovin suoraviivaisia 
ja virheellisiäkin tulkintoja, joten on syytä ra-
hoittaa tilannetta tuomalla esiin selkeästi 
se, etteivät nimitaulut katoa kerrostalojen 
porraskäytävistä.

Useimmissa kaupungeissa ja kunnissa 
por raskäytävien nimitaulut perustuvat kun-
tien rakennusjärjestykseen. Siten niiden pi-
täminen kerrostaloissa on viranomaisen 
asett ama velvoite. EU:n tietosuoja-asetus 
tulee voimaan 25.5.2018 ja kos  kee myös 
talo yhtiöitä ja isännöintiä. Ylilyön teihin ei ole 
syytä. On tarpeen pitää maltti mielessä tieto-
suoja- asetusta tulkittaessa.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on 
myös hiljattain todennut, ettei ole vielä riittä-

västi tietoa siitä, minkälaiseksi kansallinen 
lainsäädäntö muodostuu tietosuoja-ase-
tuksen seurauksena. Taloyhtiöiden sekä 
isännöinnin kannalta on haasteellista va-
rautua säädösuudistuksiin, joista tieto on 
riittämätöntä tai kovin tulkinnanvaraista. 
Taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden 
tueksi ollaan laatimassa suosituksia Isän-
nöintiliiton ja Kiinteistöliiton yhteistyönä.
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Viime aikoina on vanhuksiin kohdistuneet ri-
kokset puhuttaneet paljon ns. valepoliisien 
muodossa. Tämä ilmiö on aivan poikkeuksel-
linen ja ilmeisen kotimainen keksintö, sillä 
vastaavaa ilmiötä ei muualla maailmassa ole 
tavattu. Ainoa samantyylinen rikosaalto oli 
Liettuassa vajaa kymmenen vuotta sitten ja 
se kohdistui myös heikommassa asemassa 
olevaan kansanryhmään, siellä venäjänkieli-
seen väestöön, joka ei ollut yhteiskunnan 
asioissa ihan aina ajan tasalla kieliongel-
mista johtuen.

Viime vuonna kirjattiin lähes tuhat vanhuk-
siin kohdistunutta valepoliisien aiheuttamaa 
petosrikosta ja vanhuksilta vietiin reilusti yli 
miljoona euroa. Todellinen luku lienee paljon 
suurempi, sillä häpeä estää varmasti monen 
rikosilmoituksen tekoa. Liigat ovat erittäin 
ammattimaisesti hoidettuja, tekijöitä on eri 
tasoilla, ja harvoin korkeimman tason rikolli-
set jäävät kiinni. Ongelmana on myös, että 
alempien tasojen suorittajaporras on pelo-
teltu hyvin, eivätkä he uskalla paljastaa toi-
meksiantajia, toisaalta nämä eivät heidän 
henkilöllisyyttään välttämättä edes tiedä. 

Pankit ovat vihdoin lähteneet auttamaan po-
liisia eri tavoin, joten rikollisilla on hieman 
hankalampi toimia enää samalla tavalla. 

Myös Polisiin ja median tiedotusyhteistyö on 
toiminut hyvin. Erittäin hyvä käytännöllinen 
idea poliisilta oli painattaa isoja, selkeitä      
tarroja laitettavaksi vanhusten jääkaappien 
oviin, jotta esimerkiksi muistisairaalla van-
huksella olisi tieto jatkuvasti saatavilla. 

Valitettavasti nämä petokset eivät ole vähen-
tyneet, sillä tietoisuuden kasvettua rikolliset 
ovat keksineet uusia juonia ja käyneet härs-
kimmiksi. Tällä hetkellä vanhusten kyydi-
tykset ovat suuri riesa. Ystävällinen henkilö 
alkaa puhuttaa vanhusta, joka tulee kaupas-
ta tai pankista ulos ja tarjoaa kyytiä kotiin. 
Pahaa-aavistamaton vanhus ottaa kyytitar-
jouksen tyytyväisenä vastaan ja sitten jopa 
montakin tuntia kestävä kyyditys alkaa. Van-
huksen muistikirjan sivuja kuvataan känny-
källä tunnuslukujen saamisen toivossa ja 
koitetaan urkkia mahdollisimman paljon 
asioita, myös vanhuksen kotiin yritetään 
päästä kaikin keinoin. Mikäli kyyditsijä pää-
see vanhuksen kotiin sisään, kultakorut ja 
käteinen raha ovat nopeasti anastettu van-
hukselta. 

Myös valepoliisipuheluissa vanhuksia saate-
taan pitää puhelimessa tuntikausia tavoit-
teena lietsoa pelkoa ja väsyttää vanhus. Voi-
simme alana yhdessä opastaa vanhuksia 

näistä vaaroista, miksei lukkoseppä voisi 
vanhuksen luona käydessään muistuttaa 
näistä asioista tai myymälähenkilökunta sil-
loin, kun vanhus asioi liikkeissämme? Se, 
mitä meistä jokainen voi tehdä, on valistaa 
omia lähipiirissä olevia vanhuksia kaikin ta-
voin, jottei näitä ikäviä tapauksia enää tulisi.

Heitänkin tähän loppuun ideahaasteen, mi-
ten voisimme työssämme ennaltaehkäistä 
näitä rikoksia ja lisätä näin vanhusten tur-
vallisuutta. 

Paras idea palkitaan Turvaurakoitsija -
liiton vuosikokouksessa Seinäjoella 
20.4. Ehdotukset 15.4.2018 
mennessä ona@lukkoliikkeet.fi.

Pidetään huolta ikäihmisistämme!

Valepoliisit piinaavat vanhuksia
Miten voisimme ennaltaehkäistä vanhuksiin kohdistuvia rikoksia ja samalla lisätä vanhusten turvallisuutta. 

 Suojaa rahasi huijareilta  Tulostettava muistilappu

http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/66341_Valepoliisi_juliste_suomi.pdf?0b6ad5621e4dd588
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/66365_Velepoliisi_leikattava_tarra_suomi.pdf?0b6ad5621e4dd588


An ASSA ABLOY Group brand

PEFC/02-31-151

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20

P.O. Box 108
FI-80101 Joensuu | Finland

Tel. +358 20 599 2501
WWW.ABLOY.FI

Abloy suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä 
liiketoimintaa maalla, merellä ja ilmassa – 
olosuhteista riippumatta.

ASSA Abloy on maailman johtava 
oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa 
asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä 
sovelluksia  ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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LUKITUKSEN UUSI AIKAKAUSI.

ABLOY PULSE on ainutlaatuinen digitaalisen lukituksen 
ja kulunhallinnan järjestelmä, jonka avulla tunnet olosi turvatuksi 

ja voit huoletta keskittyä asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Lue lisää: abloy.fi/pulse

http://abloy.fi/pulse
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