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Mökkien turvallisuus kuntoon

Yritysten ja kotien rakenteellinen murtosuo-
jaaminen on parantunut viime vuosien aika-
na merkittävästi ja murrot ovatkin olleet las-
kusuunnassa jo useiden vuosien ajan – tä-
män kesän pääkaupunkiseudulla tapahtu-
nutta poikkeuksellista kotien murtoaaltoa 
lukuun ottamatta. Vapaa-ajan asunnot 
jäävät usein vähemmälle huomiolle, vaikka 
ne tänä päivänä saattavat olla lähes yhtä hy-
vin varusteltuja kuin vakituiset asunnotkin ja 
ovat enemmän kuin ’kakkoskoteja’. Tästä 
syystä ne ovatkin helpompia kohteita mur-
toihin erikoistuneille, usein ulkomaalaisille 
rikollisryhmille, koska niiden käyttö on epä-
säännöllistä ja ajankohdat helpommin en-
nustettavissa.

Kuinka mökkiä tulisi sitten suojata?
Turvatekniikan hinta on huomattavasti taka-
vuosia edullisempaa, hälytysjärjestelmän 
asennuttaminen on jo hintansakin puolesta 
erittäin perusteltua ja siinä olisi hyvä olla 
myös palovaroitin. Myös veneen tuntomer-
kit tulisi ottaa talteen ja kuvata veneen muut 

tunnistamista helpottavat asiat, kuten naar-
mut, maalaukset ym. 

Mökissä säilytettävä omaisuus tulisi inven-
toida ja kuvata siten, että kuvissa näkyvät 
mahdolliset tunnisteet ja muut tuntomer-
kit. Mökissä tai ulkovarastossa ei tulisi säi-
lyttää aseita, alkoholia, arvotavaroita tai 
muuta omaisuutta, jolla on tunnearvoa. 

Käyttölukko tulee olla takalukittuna ja var-
muuslukko olisi hyvä asentaa kaikkiin ul-
ko-oviin ja sen tulisi aina olla käytettynä, 
kun poistutaan mökin lähipiiristä, jos siellä 
säilytetään varkaita kiinnostavia, helposti 
kerättäviä ja kuljetettavia tavaroita ja oveen 
olisi hyvä kiinnittää ’omaisuus merkitty’ 
-kyltti tai -tarra. 

Mökkinaapureille on hyvä kertoa, milloin 
mökki on käyttämättömänä ja pyytää sen 
silmälläpitoa, mikäli mahdollista, mutta so-
siaalisessa mediassa taas tulee pysyä hiljaa 
esimerkiksi mökkikauden päättämisestä.

Mökkiturvallista syksyä!
Ona Gardemeister, Toimitusjohtaja

Finanssiala ry ja Suomen Turvaurakoitsija-
liitto ry ovat työstämässä Juha Ahokkaan 
kirjoittamaa ja kokoamaa turvallisen kesä-
asumisen opasta, joka palvelee etu-
päässä kesämökkiasukkaita, mutta
myös vapaa-ajan asuntoja
välittäviä yrityksiä, kunnan 
viranomaisia ja alueella 
toimivia turvallisuuspalve-
luiden toimittajiakin. 
Opas julkaistaan ensi 
vuoden puolella. 
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Työvoimapulaan keinot 
rakenneuudistuksista 

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja

Taloudessa on mennyt paremmin kuin pitkään aikaan. Maa-
ilmantalouden kasvusuunta näyttää jatkuvan, mutta merkit 
viitoittavat nopeimman kasvuvaiheen taittumiseen. Valtiova-
rainministeriön mukaan Suomen on varauduttava hitaam-
man talouskasvun aikaan tulevina vuosina. Kasvukehitys nä-
kyy myös kuluttajien asennemuutoksessa. Tilastokeskuksen 
uusimman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luotta-
mus talouden kehitykseen on heikentynyt keväästä asti. 

Positiivista on se, että kuluttajien oman talouden kasvu-
näkymät eivät ole juurikaan heikentyneet. Työttömyy-
den väheneminen koko maassa lisää tulevaisuuden uskoa 
ja investointihalukkuutta. Hyvälle kehitykselle odotetaan jat-
koa, sillä työttömyysasteen ennustetaan laskevan 6,6 %:iin 
vuonna 2020, kun tämän vuoden ennuste on 7,4 %. 

Turvaurakoitsija-alan ohella myös monilla muillakin aloilla 
talouskasvua jarruttaa työvoiman puute, vaikka työttö-
myysluvut ovat koko maassa vielä korkealla tasolla. Suo-
messa on kolmanneksi eniten avoimia työpaikkoja suhtees-
sa työvoimaan Euroopan tasolla. Työ- ja elinkeinoministe-
riön teettämän ammattibarometrin mukaan työvoima-
pula-ammateiksi on luokiteltu jo 40 ammattia, kun viime 
vuonna vastaava luku oli 24 ammattia.

Suomen työllisyyttä suhteessa kilpailijamaihin rajoittaa 
työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma. Avoimet työpaikat 

ja työnhakijat eivät löydä toisiaan. On selvää, että ongelma-
kohtaan on puututtava ja työmarkkinoiden joustoa paran-
nettava. Vain vahvalla työllisyydellä varmistamme hyvin-
vointiyhteiskunnan rahoituspohjan.

Hyvän sään aikana tulisi uudistaa yhteiskunnan rakenteita. 
Ikärakenteen kehitys kolkuttaa ovella, eikä ole kestävää 
jättää uudistuksia hamaan tulevaisuuteen. 

Seuraavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on 
nykyisen monimutkaisen ja byrokraattisen sosiaaliturva-
järjestelmän remontti. Nykyisen tukimuotoviidakon si-
jaan olisi päästävä yhteen helposti haettavaan ja ymmär-
rettävään yleistukijärjestelmään. Uudistuksen myötä 
työnteko tulisi aina olla kannattavaa. Käytännössä se tar-
koittaisi että työn tekeminen ja vastaanottaminen tehtäi-
siin nykyistä helpommaksi. OECD:n alustavien laskelmien 
mukaan yleistukeen siirtyminen voisi parhaimmillaan 
myös vähentää valtion menoja.

Sosiaaliturvauudistusten eteenpäin saamiseksi riittää vie-
lä töitä. On tärkeää, että kaikki eduskuntapuolueet ymmär-
tävät uudistusten kiireellisyyden. Useampi puolue on jo jul-
kaissut oman sotu-mallinsa – ja hyvä niin. Viime kädessä 
on pidettävä huoli siitä, että yhteiskunnan rakenteet kan-
nustavat luottamaan ja investoimaan tulevaisuuteen. Myös 
turvallisuusalalla.
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Lukkoseppien SM-kisat Helsingissä 
21.9.2018

Turvaurakoitsijaliiton, Lukkoseppämesta-
rikillan ja AEL:n järjestämissä toisissa luk-
koseppien SM-kisoissa oli kaksi sarjaa; alle 
viisi vuotta alalla työskennelleet ja yli viisi 
vuotta alalla työskennelleet. Kisatehtäviä oli 
seitsemän, joista kirjallisella kokeella oli 
suuri painoarvo, koska siinä käsiteltiin 
asioita, joita lukkosepän on työssään osat-
tava ja tiedettävä. Kirjallisissa tehtävissä oli 
case-tapauksia ja lainsäädäntöön liittyviä 
kysymyksiä. Käytännön tehtävärasteilla oli 
kameravalvontajärjestelmän käyttöönotto 
ja tallenteen hakeminen, kulunvalvonta-
rastilla kilpailijoiden piti etsiä vika järjestel-

mästä ja korjata se. Elektromekaanisen 
lukituksen rastilla piti poistaa kadonnut 
avain järjestelmästä ja todentaa poisto lo-
kitiedostosta. Perinteisempään lukkose-
pän työhön liittyviä rasteja olivat vanhan 
lukon purkaminen ja avaimen tietojen 
lukeminen avainpesästä ja Abloy Exec 
-avainpesän kasaaminen osista. Viimeise-
nä oli ulkomaisen riippulukon tiirikointi, 
joka osoittautui vaikeimmaksi tehtäväksi, 
sillä vain yksi kisaaja molemmista sarjoista 
selvitti tehtävän määräajassa (15 min). 

’Junioreiden’ sarjan voitti Joni Rantalainen 
Itä-Helsingin Lukko Oy:stä ja ’senioreiden’ 
sarjan Mikko Veitonen AM Security Oy, 
Turku.

Koko kilpailun paras kisaaja saa hienon kier-
topalkinnon ja hän on Joni Rantalainen.

Turvaurakoitsijaliitto antaa ylimääräisen 
kunniamaininnan täysin pistein kirjallisen 
kokeen suorittaneelle  helsinkiläisen Arvo-
lukko Oy:n Heikki Kuittiselle, joka täydellis-
ten vastausten lisäksi antoi ratkaisuehdo-
tuksia ongelmiin. Vastauksia tullaan käyt-
tämään lukkosepän ammattitutkintoon 
johtavassa koulutuksessa.

Alle viisi vuotta alalla olleiden tiirikointi-
kisa täydessä vauhdissa.

Alle  viisi vuotta alalla olleiden sarjan voit-
taja Itä-Helsingin Lukko Oy:n Joni Ranta-
lainen kunniakirja kädessään FSA-Gaa-
lassa Vanhalla Ylioppilastalolla. Hänen 
kanssaan kuvassa parhaan kilpailijan 
kiertopalkintoa pitävä IHL Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Tiia Kuparinen ja oikealla 
toimitusjohtaja Katri Koskela.

Yli viisi vuotta alalla olleiden kilpailuosallistujat odottamassa kisan alkua.

Kilpailijat olivat tyytyväisiä kilpai-
luun ja kokivat oppineensa myös 
uutta päivän aikana. Ensi vuon-
na uudestaan!
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– Pk-yrityskentän odotukset ovat edelleen 
varsin myönteiset. Näkymiä hyvänä pitäviä 
pk-yrityksiä on paljon enemmän kuin heik-
kenemistä odottavia yrityksiä. Myös koko 
Suomen talouskasvu on jatkunut erittäin 
vahvana. Lasi on selvästi enemmän kuin puo-
liksi täynnä, elinkeinoministeri Mika Lintilä 
kuvailee.

– Tuloksissa minua huolestuttaa voimakkaas-
ti kasvuhakuisten yritysten määrän käänty-
minen laskuun. Nimenomaan kasvuyritykset 
ovat talouskasvun tekijöitä ja työllistäjiä. 
Rahoitusta investointeihin tulee helpottaa 
ja rahoituksen hakemisen menettelyjä yk-
sinkertaistaa, elinkeinoministeri jatkaa.

– Sekä nykyisen että tulevan hallituksen on 
erilaisten politiikkatoimien avulla koetettava 
huolehtia siitä, että lasi olisi ainakin puoliksi 
täynnä myös jatkossa, Lintilä lisää. 

Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hitaasti 
ja pankkikeskeisyys on yleistä. Rahoituksen 
lähteet kuitenkin monipuolistuvat ja esimer-
kiksi EU:n strategisten investointien rahoitus 
(ESIR) on löydetty Suomessa hyvin.

Hieman suuremmat pk-yritykset ovat lähitu-
levaisuuden suhteen optimistisempia kuin 

Pk-yritysbarometri:
Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin

ja digitalisaatioon tarvitaan edelleen toimia 

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka 
odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin 
verrattuna: 37 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 
12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä käy ilmi 
Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä 
Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018. 

mikroyritykset. Toimialoittain tarkasteltuna 
suurin negatiivinen muutos tapahtui raken-
tamisessa, kaupan alalla odotukset laskivat 
toiseksi eniten verrattuna kevään tuloksiin. 
Suhdanneodotukset ovat korkeimmat teolli-
suudessa; palvelujen ja rakentamisen odo-
tukset ovat lähes yhtä hyvät. 

Myös pk-yritysten odotukset liikevaihdon ke-
hityksen sekä kannattavuuden suhteen las-
kivat verrattuna edelliseen barometriin. 
Liikevaihdon kehitysodotukset ovat silti 
edelleen selvästi positiiviset ja edelleen 

pk-yrityksissä kannattavuuden odotetaan 
paranevan. Aiempaa harvempi pk-yritys 
uskoo vakavaraisuuden paranevan, mutta 
odotukset vakavaraisuudesta ovat edel-
leen myönteiset. Valtaosa pk-yrityksistä 
uskoo henkilöstön määrän pysyvän ennal-
laan, 21 prosenttia vastanneista uskoo voi-
vansa palkata lisää henkilöstöä.
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Taustaa

Puh. (09) 278 4300, 044 0400 004
Sibeliuksenkatu 4, 00260 Helsinki

RAHIKKALA

Investointiodotusten lasku vaimentaa 
tulevaa kasvupotentiaalia  

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan ke-
hityksestä ovat niukasti positiiviset. Aiempaa 
pienempi joukko odottaa investointien kas-
vavan.  

– Investointiodotusten kehitys kertoo, etteivät 
pk-yritykset odota kysynnän kasvavan tulevai-
suudessa merkittävästi, sanoo Kuismanen. 

Digiosaaminen on kehittynyt, sillä 78 prosen-
tilla pk-yrityksistä on yrityksen omat verkko-
sivut ja noin puolet hyödyntää sosiaalista 
mediaa ja pilvipalveluita.

Toisaalta digitaalisia alustoja, tekoälyso-
velluksia, robotiikkaa, big dataa ja teollista 
internetiä hyödyntäviä pk-yrityksiä on vain 
muutama prosentti. Näillä on kuitenkin 
suora yhteys yrityksen tuottavuuteen, kan-
nattavuuteen ja menestykseen jatkossa, 
joten paljon pitää vielä tehdä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- 
ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi 
kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, 
joka kuvaa pienten ja keskisuurten 
yritysten taloudellista toimintaympä-
ristöä. Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri 
perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauk-
siin. Se kuvaa suomalaisten pk-yritys-
ten käsityksiä taloudellisen toimin-
taympäristön muutoksista sekä 
yritysten liiketoimintaan ja kehitys-
näkymiin vaikuttavista tekijöistä. 
Raportissa tarkastellaan pk-yritysten 
suhdanneodotuksia ja kehitystä, 
kasvua ja uusiutumista, kansain-
välistymistä sekä investointeja ja 
rahoitustilannetta.



http://www.dormakaba.com
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ABLOY harppoi korkeimmalle sijalle Markki-
nointi & Mainonta -lehden lokakuun alussa 
julkaisemassa Arvostetuimmat brändit 2018 
-listauksessa. Lista perustuu Markkinointi & 
Mainonnan sekä Taloustutkimuksen vuosit-
taiseen tutkimukseen.

”Kunnia tästä luottamuksen osoituksesta 
kuuluu kaikille abloylaisille, jakelijoillemme, 
alihankkijoillemme ja yhteistyökumppaneil-
lemme – ja ennen kaikkea kaikille loppu-
asiakkaillemme, eli suomalaisille”, Abloy Oy:n 
myynti- ja markkinointijohtaja Jari Perälä 
kiittää.

ABLOY-brändin ytimessä on yksi Suomen 
arvostetuimpiin lukeutuva keksintö, 
ABLOY-lukko. Viime vuosina yhtiö on tuot-
teiden lisäksi panostanut vahvasti brändin 
rakentamiseen ja näkyvyyteen niin ulkoi-
sesti, sisäisesti kuin jälleenmyyjien suun-
taan.

ABLOY
vuoden 2018 arvostetuin brändi

Brändiä rakennettu panostuksilla 
tarinankerrontaan

”Markkinointimme on nyt tavoitteellisem-
paa, systemaattisempaa ja siksi myös tulok-
sellisempaa kuin takavuosina. Abloy on siir-
tynyt perinteisestä tuoteviestinnästä tari-
nankerrontaan, ja sitä tehdään aiempaa 
monikanavaisemmin”, toteaa Perälä.

”Kehitystyömme jatkuu vahvana. ABLOY te-
kee nyt uudenlaista tulemista, kun vahvis-
tamme osaamistamme digitaalisessa 
ympäristössä”, Abloy Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Toivanen sanoo. Hän viittaa yhtiön 
uusiin digitaalisiin lukituksen ja liikkumi-
sen ratkaisuihin kuten ABLOY PULSE, 
ABLOY OS sekä Yale Smart Living.

Yhtiön panostukset ovat yhä vahvemmin 
myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. 
”ABLOY-brändi on suomalaisen turvallisuu-
den symboli maailmalla. ’Made in Finland’ on 
korkean tason turvallisuussektorilla vahva 
myyntiargumentti”, Toivanen jatkaa. Abloyn myynti- ja markkinointijohtaja Jari Perälä ja toimitusjohtaja Jari Toivanen. 
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https://pulse.abloy.fi/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/ratkaisut/abloy-os/
https://www.yale.fi/
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Tiirikoinnin
SM-kisat
Vakoilumuseossa

Essenin
turvallisuusmessut 
25.–29.9.2018 Saksassa

iLOQ 15 vuotta
iLOQ juhlisti 15-vuotista taivaltaan 5.10.2018 lähes 200 asiakkaan, yhteistyökumppa-
nin, sidosryhmän ja kollegan kanssa Helsingin tapahtumakeskus Telakassa

Ainutlaatuinen "Unlock The Future" tapahtuma käynnistyi liiketoimintaseminaarilla, 
jossa esiteltiin  iLOQ: n uusia tuotteita,  alaa mullistaneita innovaatioita ja tekniikkaa 
ja ilta huipentui 15-vuotisgaalaillalliseen. 

Seminaarin pääpuhujana oli Thimon de Jong, joka jakoi ajatuksia ihmisten käyttäy-
tymisestä tulevaisuudessa ja sen vaikutuksista ostokäyttäytymiseen sekä liiketoimin-
taan. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön ja Telian yhteistyökumppanit esit-
telivät liiketoimintaansa ja kuinka iLOQ on auttanut heitä lisäämään turvallisuutta ja 
vähentämään ylläpito- ja elinkaarikustannuksia

iLOQ lanseerasi seminaarissa myös yrityksen uudistuneen brändin ja visuaalisen 
ilmeen.  "Making life accessible"-videolla kuvataan, miten iLOQ tarjoaa ihmisille, yri-
tyksille ja organisaatioille vapauden mekaanisista lukoista ja avaimista tarjoamalla 
mobiili- ja digitaalisia ratkaisuja, jotka tehostavat pääsyoikeuksien jakamista ja hal-
lintaa. Lisätietoja uudistuksesta: www.iloq.fi

Vuonna 2017 järjestettyjen ensimmäisten 
lukkoseppien SM-kisojen voittaja Ari Musta-
lahti on voittanut  Vakoilumuseon järjestä-
män tiirikoinnin SM-kilpailun syyskuussa.

Kilpailussa pidettiin karsinnat kevään ja ke-
sän aikana, joista sitten saatiin osallistujat 
finaaliin niistä, jotka karsinnassa avasivat 
tarvittavat viisi lukkoa 10 minuutin aikana. 
Karsintoihin osallistui kymmeniä henkilöitä.

Tiirikoitavat lukot olivat erilaisia tappihaitta-
lukkoja ja tiirikointivälineet olivat talon puo-
lesta eikä omia saanut käyttää.

Finaalissa oli myös viisi lukkoa, jotka tuli ava-
ta, mutta lukot olivat haastavampia. Voitta-
jaksi selviytyi Ari Mustalahti ajalla 2 minuut-
tia 24 sekuntia. Ensimmäiset neljä lukkoa 
olivat auki ajassa 1:48. Suoritus oli huikea ja 
aivan omaa luokkaansa. 

Tiirikoinnin tuore Suomenmestari Ari Mustalahti 
keskellä kahden finalistin kanssa.

Essenin jo perinteeksi muodostuneilla tur-
vallisuusmessuilla kävi 36.000 vierailijaa 
neljän messupäivän aikana. Näytteilleaset-
tajia oli 950 kaiken kaikkiaan 43 maasta, ja 
lähes viidennes oli ensimmäistä kertaa mu-
kana näytteilleasettajana messuilla.  Vaikka 
uusia näytteilleasettajia oli runsaasti, myös 
moni erittäin isolla osastolla aiemmin ollut 
valmistaja loisti poissaolollaan.

Kotimaisista yrityksistä messuilla olivat 
iLOQ Oy ja Kaso Oy, ASSA ABLOY:lla oli iso 
osasto ja YALEn tuotteet olivat omalla osas-
tollaan esillä.

Kyberturvallisuus oli ensimmäistä kertaa voi-
makkaammin esillä omalla hallillaan ja kyber-
turvallisuusseminaari sai hyvän vastaanoton.

Essenin Turvallisuusmessut järjestetään 
seuraavan kerran 22.–25.9.2020.

ELF:n puheenjohtaja Dave O’Toole Saksan lukkoseppä-
liitto Interkeyn osastolla.

iLOQin henkilökunta juhlahumussa.

http://www.iloq.fi
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ael.fi

AEL:N KOULUTUS TAKAA LAADUN!

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

Hae koulutukseen nyt!
Vielä tämän vuoden aikana voit suorittaa Lukkosepän 
ammattitutkinnon vanhoilla tutkinnon perusteilla.

Vuoden vaihteessa tutkinnon perusteet muuttuvat ja  
ne yhdistyvät sähköalan koulutukseen.

Lukkosepän ammattitutkinto

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

https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lukkosepan-ammattitutkinto
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto-oph-2656-2017
http://www.ael.fi
mailto:jussi.venalainen%40ael.fi?subject=
http://www.facebook.com/aelkoulutus
http://www.youtube.com/aelkoulutus
http://www.twitter.com/aelkoulutus
http://www.linkedin.com/company/ael


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

https://www.abloy.fi/pulse
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