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Katsaus elinkeinolupaan ja tulevaan

Vuosi on vierähtänyt todella nopeasti ja on 
aika tarkastella mennyttä ja varsinkin tule-

vaa. Vuonna 2018 liitossa oli kaksi isompaa pon-
nistusta. Ensin keväällä voimaantullut Euroopan 
tieto suoja-asetus on teettänyt paljon töitä jokai-
sessa yrityksessä ja vaatinut vanhojen toiminta-
tapojen muutoksia ja uusien omaksumista.
 
Suurempi ponnistus on ollut turvallisuusalan 
elinkeinoluvan vaatimusten täyttäminen ja sen 
hakeminen. Vastaavan hoitajan koulutusvaati-
mus on ollut haastavin koko prosessissa, nyt     
erikoisammattitutkinto on jo lähes kahdella sa-
dalla jäsenyrityksemme työntekijällä. Se on ollut 

valtava projekti ja haluankin onnitella teitä kaik-
kia tutkinnon suorittaneita. Vuosi sitten elinkei-
nolupa oli vain kourallisella jäsenyrityksiä, nyt se 
on haettuna lähes kaikilla ja viimeisilläkin joulun 
välipäivinä. Olisi mukavaa vain huokaista helpo-
tuksesta, että tulipa homma hoidettua, mutta niin 
tässä kuin monessa muussakin projektissa, nyt 
se todellinen työ vasta alkaa. Luvanvaraisuus tuo 
mukanaan tiettyjä viranomaisvelvoitteita erilais-
ten ilmoitusten muodossa ja vastaavan hoitajan 
vastuiden muodossa. Vuosikokouksessa esitim-
me turvaurakointiliikkeiden vastaavan hoitajan 
tehtäviksi seuraavia yksityisistä turvallisuuspal-
veluista säädetyn lain noudattamisen lisäksi:
Valvoa, että työntekijöiden perehdyttäminen on 
suoritettu ja työturvallisuutta noudatetaan yrityk-
sessä. Valvoa, että turvasuojaajakortti haetaan 
heti työsuhteen alussa kaikille, joilla se pitää lain 
mukaan olla ja ne ovat voimassa sekä valvoa, että 
turvasuojaajan työsuhteen päättymisestä ilmoi-
tetaan poliisilaitokselle seitsemän päivän kulues-
sa. Lisäksi vastaavan hoitajan tehtäviin kuuluisi 
vastata työntekijöiden kysymyksiin LYTP:n tai 
muiden lakien tai määräysten noudattamista 
koskien sekä muistuttaa turvallisuusalan elin-
keinoluvan haltijaa vuosi-ilmoituksen ja muutos-
ilmoitusten tekemisestä. Hänen tulisi myös val-
voa, että yrityksessä suoritetaan elinkeinoluvan 
mukaisia tehtäviä. Lopuksi vastaava hoitaja päi-
vittää ja valvoo toimintaohjeita, mikäli yrityksellä 
on rajoitettu vartioimisliikelupa.

Vuosi 2019 ja 2020 tulevat olemaan erittäin mie-
lenkiintoisia ja työntäyteisiä liitolle. Hallitus teetti 
syksyllä liiton imagotutkimuksen ja tulosten pe-
rusteella teemme kokonaisvaltaisen niin liiton 
kuin alankin imagon ja brändin kohotuksen am-
mattilaisten avulla. Tavoitteena on lisätä merkit-
tävästi niin liiton kuin alankin tunnettuutta, saada 
lisää vaikuttavuutta ja korottaa alamme profiilia. 
Haastammekin kaikki jäsenliikkeemme mukaan 
brändinkohotustalkoisiin, ponnistellaan yhdes -
sä sen eteen, että turvasuojausalamme saa an-
saitsemaansa arvostusta ja tunnettuutta!

Otamme käyttöön vuoden alusta uuden toiminta-
järjestelmäalustan, joka on huomattavasti nyky-
aikaisempi, visuaalisempi ja käyttäjäystävälli-
sempi kuin nykyinen alusta. Koulutukset järjes-
tetään tammi-helmikuussa viidellä paikkakun-
nalla kuutena päivänä. 

Vuonna 2020 Turvaurakoitsijaliitto täyttää kun-
nioitettavat 50 vuotta ja juhlavuoden kruunaa     
Euroopan Lukkoseppäliiton konventio touko-
kuussa 2020. Tämä on toinen kerta, kun ELF:n 
konventio järjestetään Suomessa, edellisen   
kerran se oli vuonna 2003. Vuoden 2020 juhla-
toimikunta on jo täydessä vauhdissa suunnittele-
massa ainutlaatuista tapahtumakokonaisuutta.

Näiden isojen projektien ohella arkinen aherrus 
ja edunvalvonta ovat tärkeässä roolissa jatkos-

Ku
va

 K
al

le
 K

ir
ja

la
in

en

PS. Turvaurakoitsijaliiton suosittuja 
pöytäkalentereita vuodelle 2019 on 
vielä jonkin verran jäljellä. Tilaa omasi 
ona@lukkoliikkeet.fi

sakin. Ilokseni voin todeta, että sähköisen tie-
dotejakelupalvelun, ePressin hyödyntäminen on 
tuonut liitolle lisää näkyvyyttä ja poikinut artikke-
leita erilaisissa julkaisuissa sekä liiton edustajien 
haastattelupyyntöjä alan julkaisuihin. 

Nyt on kuitenkin aika hengähtää hetki 
perheen ja läheisten kanssa ja ladata edes 
hieman akkuja ensi vuoden koitoksia varten. 
Toivotan teille kaikille oikein hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2019 ja lämmin kiitos 
tästä vuodesta!

Ona Gardemeister, toimitusjohtaja

mailto:ona@lukkoliikkeet.fi
mailto:ona%40lukkoliikkeet.fi?subject=Kalenteritilaus
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Turvasuojaus- 
alan luvan-
varaisuus astuu 
voimaan

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja

Hyvä lukija, edessäsi on turvallisuusalan elinkeinolupaan      
keskittyvä vuoden 2018 viimeinen AvainUutiset. Turvasuo-
jausala yritti parikymmentä vuotta saada toimintaansa luvan-
varaiseksi ja nyt vihdoin siirtymäajan päättyessä luvanvarai-
suus on vuoden 2019 alusta tosiasia.
 
Lain voimaantulon jälkeen on huomattu pieniä puutteita var-
sinkin turvaurakointipuolta koskien, mutta pääsääntöisesti 
laki on hyvä ja tekee alalle pääsyn hankalammaksi, koska yri-
tyksen vastuuhenkilöiden taustat tutkitaan ja yrityksiltä edel-
lytetään taloudellisten edellytysten täyttymistä. Olemme kuul-
leet erilaista kritiikkiä lain suhteen, varsinkin byrokratian 
lisääntymistä on moitittu. On totta, että lain piiriin kuuluvat 
yritykset joutuvat jatkossa tekemään vuosi-ilmoitukset, muu-
tosilmoitukset ja ilmoittamaan poliisilaitokselle, kun turva-
suojaaja siirtyy pois yrityksen palveluksesta. Mistään ylitse-
pääsemättömästä tai runsaasti yrittäjän aikaa vievästä 
asiasta ei kuitenkaan ole kyse ja on vain yrityksen parhaaksi, 
että se ilmoittaa viipymättä yrityksestä lähteneen turva-
suojaajan tiedot poliisille. Turvasuojaajakortit ovat olleet jo 
jonkin aikaa yrityssidonnaisia, eli ne ovat voimassa ainoastaan 
korttia turvasuojaajalle hakeneessa yrityksessä, aiemmin yri-
tyksestä syystä tai toisesta lähtenyt turvasuojaaja saattoi pa-
himmassa tapauksessa käyttää korttia useita vuosia huo-
limatta siitä, oliko hänellä ollut siihen enää oikeutta vai ei. On 
ollut useita tapauksia, joissa turvasuojaajakorttia näyttämällä 
on päästy asukkaan luokse tekemään turvasuojaustöitä, vaik-
ka asentajalla ei ollut ihan puhtaat jauhot enää pussissaan.

Toinen asia, josta on tullut kommentteja, on harhaluulo siitä, 
että lainlaatija voisi jotenkin suojata hyväksymistä edellyttävät 
turvasuojaustehtävät vain lukkoliikkeiden suoritettavaksi. Ha-
luaisin muistuttaa, että hyväksymistä edellyttäviä turvasuo-
jaustehtäviä ovat mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestel-
mien, kulunvalvontajärjestelmien sekä hälytysjärjestelmien 
asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen, joten näitä teh-
tävien suorittavien yritysten kenttä on lukkoliikkeitä laajempi. 

Huoltoyhtiöiden, isännöintitoimistojen ja suurten kiinteistö-
yhtiöiden elinkeinolupahakemuksia on kummasteltu. Kuiten-
kin nämä yritykset ovat tehneet näitä töitä aikaisemminkin, 
eikä siihen siis tarvittu lupaa, toisin kuin nyt. Lain tarkoitus ei 
ole rajata toimintakenttää ainoastaan lukkoliikkeille, vaan 
kaikki vaatimukset täyttävät yritykset voivat elinkeinolupaa  
hakea ja se on välttämätöntä, mikäli yritys suorittaa hyväk-
symistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä. Meidän turvaura-
koitsijaliikkeiden olisi parannettava palvelutasoamme ja      
-konseptiamme, jotta kilpailuasetelmamme säilyvät hyvinä 
jatkossakin.

Kolmas hämmennystä herättänyt asia on esim. kaupungin tai 
kunnan vuokrataloyhtiöt, joiden huoltomiehet saavat asentaa, 
muuttaa ja korjata järjestelmiä ilman, että yrityksellä on elin-
keinolupaa. Tämä johtuu siitä, että laki koskee ansiotarkoituk-
sessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa 
toimintaa, eli ns. omavalvonta on jatkossakin sallittua. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, jos yrityksen turvallisuus-
osasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai taloyhtiö säh-
köisen lukitusjärjestelmän muutokset itse, se on mahdollista. 
Samasta syystä kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä 
saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeino-
lupaa, tai yrityksen oma huoltomies oman kiinteistön ovi-
ympäristön korjauksia niin kauan, kuin niistä ei mitään veloi-
teta ja työt tehdään oman yrityksen sisällä. Työt ovat elinkeino-
luvan varaisia heti, jos isännöintitoimisto tekee ko. töitä 
isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde tai 
huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai -taloyhtiön oviympä-
ristöä.

Liiton toimistossa on tehty paljon töitä tämän asian edistämi-
seksi viimeisten kuukausien aikana. Se työ ei ole mennyt huk-
kaan, vaan on sekä jäsenliikkeidemme että liittomme eduksi.

Lopuksi haluan toivottaa rauhallista joulua ja 
menestyksekästä luvanvaraista vuotta 2019!
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Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien 
asentaminen luvanvaraista 1.1.2019 lähtien

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojausteh-
täviä saa jatkossa suorittaa ainoastaan tur-
vallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys 
ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee 
olla turvasuojaajakortti. Tilaajan tulisi ennen 
tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvalli-
suusalan elinkeinolupa voimassa. Asiak-
kaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta tur-
vasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo 
myös lainmukaisesta toiminnasta. Tarkis-
tuksen voi tehdä poliisin nettisivuilta, jossa 
näkyy kaikki elinkeinoluvan haltijat tai Tur-
vaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajan-
tasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeino-
luvista. 
www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/
yritykset

Mikäli näitä tehtäviä suorittavalla yrityksel-
lä ei ole vuoden vaihteen jälkeen turvalli-
suusalan elinkeinolupaa, tulee sen lopettaa 
toimintansa siihen asti, kunnes elinkeino-
lupa on myönnetty.

Jatkossa myös turvaurakointia harjoitta-
vissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä 
yrityksissä on joko lukkoseppämestarin eri-
koisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvo-
jan erikoisammattitutkinnon suorittanut vas-
taava hoitaja, jonka tehtävänä on valvoa, että 
yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että 
kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuo-
jaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voi-
massa oleva turvasuojaajakortti. Turvaura-
koitsijaliiton kaikilla jäsenyrityksillä ja lähes 
kaikilla niiden toimipisteillä on vähintään 
yksi koulutettu vastaava hoitaja. Jatkuu seuraavalla sivulla.

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy 31.12.2018, 
jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja 

hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä 
tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta. 

Lähes koko yksityinen turvallisuusala tuli luvanvaraiseksi 1.1.2017, 
kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui ja vartioimis-

liiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaustoiminta 
tulivat ko. lain piiriin samoilla vastuilla ja velvoitteilla.

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan 
elinkeinoluvan?
Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen 
ja asennukseen liittyvät työt ovat kaikki lu-
vanvaraisia. Näitä ovat mm. lukoston sarja-
tietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja 
lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten 
suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä  
tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevy-
jen kasaus lukkosylinteriin. Näihin kuuluvat 
olennaisesti myös lukkorungon, avainpesän, 
painikkeen, vääntönupin tms. lukkokompo-
nentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän 
joutuu avaamaan.

Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjes-
telmiin liittyvät pääkäyttäjätyöt ovat pitkälti 
luvanvaraisia ja käsittävät esimerkiksi lukon 
tai lukijan ohjelmointityön etänä, oven auki-
ohjauksen, lukijan liittämisen kulkualuee-
seen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt jär-
jestelmissä.

Myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liit-
tyvät tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia. 
Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen koodilu-
kon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestel-
män muuttamistöinä ja lukitusjärjestelmän 
muuttamistöinä kerrostalon porrasovien 
aikaohjauksen vaihdot. Näihin luvanvarai-
siin tehtäviin luonnollisesti kuuluvat kulun-

valvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, 
ovipäätteiden ja rasioiden, sekä rikosilmoi-
tinlaitteisiin liittyvien komponenttien asen-
nukset, muutokset ja korjaukset.

Mitkä turvasuojausalan tehtävät 
eivät vaadi elinkeinolupaa?
Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtä-
vistä pois ja näihin kuuluvat mm. kameraval-
vontajärjestelmien ja niihin liittyvien kom-
ponenttien asentaminen, korjaaminen ja 
muuttaminen sekä muiden järjestelmien 
kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset 
ja -palautukset eivät ole luvanvaraista toi-
mintaa, eli kun asukkaalle/asiakkaalle anne-
taan avain, kuitataan se järjestelmään ja 
otetaan siihen asukkaan tai asiakkaan kuit-
taus. Toisin sanoen huoltoyhtiöt ja isännöin-
tiyritykset saavat näitä tehtäviä jatkossakin 
hoitaa ilman elinkeinolupaa. Mikäli mukaan 
otetaan sähköisen lukitusjärjestelmän hal-
linnointi, jossa lisätään tai poistetaan kul-
kuoikeuksia tai avaimia, yritys tarvitsee elin-
keinoluvan. Yksittäisistä tyypillisistä huolto-
yhtiölle kuuluvista tehtävistä ovensulkijan 
vaihto ei lupaa edellytä.

http://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yritykset


5TURVASUOJAUSALAN ELINKEINOLUPA
Numero.04 | Joulukuu 2018

Mitkä tehtävät vaativat 
sitten rajoitetun vartioimis-
liikeluvan?
Mikäli yrityksessä tai taloyhtiössä 
on käytössä kulunvalvontajärjestel-
mä tai kameravalvontajärjestelmä, 
niiden lokitietojen tai tallenteiden 
katsomiseen tarvitaan vartioimis-
liikelupa, sillä laki yksityisistä tur val-
lisuus palveluista luokittelee ne ri-
koksenpaljastamistehtäviksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jos on syytä 
epäillä rikosta ja asiakas pyytää 
turvaurakointiliikettä hakemaan jär-
jestelmästä lokitiedot tai kamera-
tallenteista tietyt tapahtumat, yri-
tyksellä tulee olla rajoitettu vartioi-
misliikelupa ja tiedon voi hakea hen-
kilö, jolla on voimassa oleva vartija-
kortti. Näitä tietoja saa hakea ilman 
rajoitettua vartioimisliikelupaa, kun 
pyynnön tekee päällystöön kuulu va 
poliisimies tai mikäli asiakkaalle an-
netaan vain teknistä apua.

Mikäli yritys välittää vartioimislii-
ketehtäviä, kuten vartijapalveluita 
omassa palvelupaketissaan, turval-
lisuusalan elinkeinolupaan tulee ha-
kea myös vartioimisliiketoiminnan 
lupa.

Lisätietoja turvallisuusalan elin-
keinoluvasta allaolevista linkeistä:

www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat
www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista

ELINKEINOLUVAN ALAISET 
TURVASUOJAUSTEHTÄVÄT

Ei  luvanvarainen  
tehtävä 

Lukitukseen liittyvät työt

Lukon sarjoitukseen liittyvät työt 

x 

Tehtävä 
Turvallisuusalan 
elinkeinolupa

Vartiointiliike-
lupa

Lukon korjaustyö, asennus  ja muuttaminen x 

Lukkorungon,  avainpesän,  painikkeen, vääntönupin tms. 
lukkokomponentin vaihto x 

Lukitustyöt, sarjoitustyöt verstastyönä ja asiakkaan ovella x 

Pätkän poisto, jos avainpesä avataan x 

Sarjatietokäsittely lukkolikkeen ja lukkovalmistajan välillä. Avausten 
suunnittelu ja päättäminen ja käsittely järjestelmässä tai 
manuaalisesti jne. x 

Sarjatiedon käsittely lukitusmuutoken tekemistä varten esim. 
haittalevyjen kasaus lukkosynlinteriin x 

Kulkualuemuutos, uuden kulkualueen tai avausryhmän jne luominen x 

Lukon tai lukijan ohjelmointityö etänä, liitetään lukija kulkualueesen 
jne. x 

Lukitukseen liittyvät pääkäyttäjätyöt
 Tunnisteen, avaimen, tagin tai kortin aktivointi tai passivointi ilman 
kulkualuemuutoksia (esim. hotellihuoneen kortin tai tunnisteen 
aktivointi)

x 

x 

x 

x 

Kulunhallinta, kulunvalvonta, kulunseuranta 

Koodilukon koodin vaihto x 

Kello-ohjauksen muuttaminen turvatekniseen järjestelmään kuten 
lukitus.  Esim. kerrostalon  porrasovien aikaohjaus. 

x 

Kulunvalvontajärjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen, sisältää 
lukijat, ovipäätteet, rasiat, jne. x 

Muut 

Kameravalvontatiedon katseleminen, kv-lokin hakeminen ja 
tulkitseminen, rikoksenpaljastustehtävänä x 

Avainluovutus ja -palautus. Annetaan  avain, kirjataan järestelmään, 
otetaan kuittaus luovutettaessa/palautettaessa jne. 

Vartioimisliiketehtävien välittäminen (esim. vartiointipalvelujen 
välittäminen, yritys tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, johon em. 
kuuluu ja laskuttaa itse koko palvelun asiakkaalta) x 

RI-järjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen päätelaitteet, 
ilmasimet, käyttölaitteet, ilmoituksensiitolaitteet jne. x 

Kameravalvonnan asentaminen, järjestelmien kaapelointityöt ja 
dokumentointi

Teknisen avun antaminen asiakkaalle ym. tallenteiden hakemiseen, 
poliisin pyynnöstä niiden hakeminen rikosepäilytilanteessa x 

Turvasuojaustehtävien välittäminen (esim. lukkopäivystystyön 
välittäminen)

Ovensulkijan vaihto 

Elinkeinoluvan alaiset turvasuojaustehtävät

Turvaurakoitsijaliitolle uusi jäsenyritys ja 
kaksi uutta yhteistoimintajäsentä.

Turvaurakoitsijaliiton hallitus on hyväksynyt Medilukko Oy:n 
liiton jäsenyritykseksi. Medilukko Oy osti Käpylän Lukko Oy:n 
liiketoiminnan ja muutti myös sen tiloihin. Medilukko Oy on 
perustettu vuonna 2009 ja se työllistää kolme henkilöä.

Liiton hallitus hyväksyi kaksi uutta yhteistoimintajäsentä, joista 
toinen on Mastercom Oy, jonka tuotemerkki Kiho on jo monille 
turvaurakointiyrityksille tuttu.Kihon kotimaiset Telematiikka- ja 
Työajanseurantapalvelut soveltuvat erinomaisesti tehostamaan 
turvaurakoitsijoiden liiketoimintaa. Palveluiden avulla on pystytty 
vähentämään jopa 10 % yritysten ajoneuvokuluista ja päästöistä 
sekä poistamaan suuri osa työajanseurannan rutiinitöistä. 
Yhteistyöjäsenyyden myötä Kiho on entistä näkyvämmin mukana 
Turvaurakoitsijaliiton toiminnassa ja tapahtumissa. 
Katso lisää osoitteesta: www.kiho.fi

Toinen uusi yhteistoimintajäsen on RCO Security, joka perusti 
Suomeen kesällä 2018 myyntiorganisaation. RCO Security on 
voimakkaasti kasvava pohjoismainen turvallisuusalan yritys, 
joka tunnetaan laadukkaiden turvallisuusjärjestelmien ja tuot-
teiden valmistajana Pohjoismaissa. Valikoimaamme kuuluvat 
mm. monipuoliset kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja ovipuhelin- 
ratkaisut sekä laajat integraatiot muihin turvallisuusjärjes-
telmiin.

RCO tunnetaan korkeasta pohjoismaisesta laadusta sekä uusis-
ta innovaatioista. Tuotteemme on kehitetty Pohjoismaiset olo-
suhteet huomioon ottaen; tuotekehityksemme sekä tuotteidem-
me valmistus ja laadunvarmistus tapahtuvat Ruotsissa. 
Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Katso lisää osoitteesta: www.rcosecurity.fi 

http://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat
http://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista
http://www.kiho.fi
http://www.rcosecurity.fi
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Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 
alussa ja se koskee kaikkia palkkaa 

maksavia yrityksiä, tilitoimistoja, 
kotitalouksia ja muita organisaatioita.

Paljon julkisuudessakin esillä ollut tulorekis-
teri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yritysten 
palkanlaskentaa tammikuun alusta lähtien. 
Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, an-
siotulot sekä matkakustannusten korvaukset 
on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtai-
sesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoit-
teet voidaan täyttää. Olisi tärkeää ottaa sel-
vää, miten tulorekisteri vaikuttaa omaan 
palkkojen ilmoittamiseen tai jos tilitoimisto 
hoitaa ilmoittamisen puolesta, miten proses-
sit tilitoimiston kanssa muuttuvat.

Mitä hyötyä tulorekisteristä sitten on?
Tulorekisteri korvaa nykyisin mm. verohal-
linnoille, työeläkelaitoksille ja työttömyys-
vakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoi-
tuk sia. Se korvaa myös työnantajilta ja tulon-
saajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -to  dis -
tuksia. Lisäksi viranomaisasiointi nopeutuu. 
Esimerkiksi etuuspäätökset perustuvat ajan-
tasaisempaan tietoon. Paperiset palkkalas-
kelmat erilaisten hakemusten liitteenä voi-
daan unohtaa.

Tulorekisteri muuttaa yritysten palkanlaskentaa
– oletko valmistautunut?
Miten tietoja ilmoitetaan?
Palkkahallinnan järjestelmästä voidaan ra-
kentaa tekninen rajapinta tulorekisteriin. Tä-
män rajapinnan käyttöä varten tarvitaan 
varmenne, joka annetaan yritykselle tai sen 
puolesta asioivalle tilitoimistolle tai muulle 
kumppanille. Tietoja voidaan ilmoittaa kah-
della tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttä-
mällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkko-
lomakkeella. Asiointipalveluun kirjaudutaan 
verkkopankkitunnuksilla, mobiiilivarmenteel-
la tai varmennekortilla. Ilmoittamiseen voi 
käyttää myös verottajan palkka.fi-palvelua, 
joka on pientyönantajille tarkoitettu maksu-
ton palkanlaskennan ja viranomaisilmoitus-
ten palvelu. Paperilomakkeita ei tule käyttää 
kuin vain erityisestä syystä ja tiedot ilmoite-
taan maksukohtaisesti.

Yrittäjän tulee ilmoittaa itselleen maksamat 
palkat, jos yritys on oy, ay tai ky. Työnantajan 
tulee ilmoittaa työntekijöiden palkat, palkkiot, 
luontoisedut ja kustannusten korvaukset ja 
tiedot tulee ilmoittaa jokaisen palkanmaksun 
jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa mak-
sutapahtumasta. Kaikki maksetut korvauk -
set tulee ilmoittaa, tulorekisterissä ei ole euro-
määräistä alarajaa.

 Mikä muuttuu:
1. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,   
 työkorvaukset sekä muut ansiotulot on 
 pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammi-
 kuusta lähtien, viimeistään viisi päivää 
 maksupäivän jälkeen.
2. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan 
 tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta 
 tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä 
 tarvitsemansa tiedot.
3. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat  
 henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi 
 autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava   
 palkanlaskentaan heti muutospäivästä 
 alkaen.
4. Tammikuun alusta lähtien ilmoitetaan 
 tulorekisteriin ns. täydentävät tiedot, 
 joita esimerkiksi etuuksia myöntävät tahot  
 käyttävät. Näitä ovat muun muassa:
 •Rahapalkan perusteet eriteltynä ja 
 ansaintajaksot, miltä ajalta suoritus 
 maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuoro -
 lisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt).
 •Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson   
 alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja   
 palkattomat).
5. Myös kaikki maksetut palkkaennakot, 
 matkalaskut sekä laskutetut työkorvauk-
 set (jos saaja ei ole ennakkoperintärekis-
 terissä) on ilmoitettava tulorekisteriin 
 heti maksupäivän jälkeen, joten tiedot on 

 annettava palkanlaskentaan viimeistään 
 maksupäivänä. Palkkaennakoista on 
 perittävä ennakonpidätys ja muut työn-
 tekijämaksut. Huomioikaa siis, että 
 palkkaennakko ei enää ole palkka-
 ennakkoa sen vanhassa merkityksessä eli 
 palkkaennakon ollessa kyseessä, tulee 
 siitäkin periä kaikki maksut ja tällöin 
 bruttopalkka lasketaan väärinpäin ja se   
 vähennetään tulevasta bruttopalkasta =>  
 palkkaennakkoa ei ole järkevää maksaa. 

Katso-valtuus poistuu kokonaan ensi vuo-
den loppuun mennessä, mutta lakkasi toimi-
masta henkilöyhtiöiden kohdalla lokakuun 
lopussa! 

Tulorekisteriin tunnistaudutaan 
Suomi.fi-palvelun kautta. Henkilö, jolla on 
yksin yrityksen nimenkirjoitusoikeus voi 
hoitaa suomi.fivaltuuksia. Henkilön nimen-
kirjoitusoikeus ja henkilötunnuson oltava 
kaupparekisterin tiedossa, jotta asiointi 
yrityksen puolesta onnistuu. Palveluun 
tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla 
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivar-
menteella. Jotta voi hyväksyä valtuus-
pyynnön, tulee ensin palvelussa valita, että 
asioi yrityksen puolesta, jonka jälkeen pää-
see hyväksymään pyynnöt.Lue lisää: www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/ 
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http://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/


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

Paina kaukosäätimestä
ja Nicen hoitaa loput Valikoimissamme

• porttikoneistot
• puomikoneistot
• ovikoneistot
• kauko-ohjaimet
• liikennevalot

Katso video »

Kiitos kuluneesta
vuodesta ja menestystä
vuodelle 2019!

Emme lähetä tänä vuonna 
joulukortteja tai joulu-
lahjoja, vaan lahjoitamme 
niihin varatut rahat Hyvä 
Joulumieli -keräykseen.

Tutustu uudistuneisiin nettisivuihimme www.sicutec.fi

http://www.sicutec.fi
https://www.youtube.com/watch?v=HkW31cj4Pp8
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Lukkoseppämestarikilta 
vierailulla British Museumissa

Lukkoseppämestarikilta sai ainutlaatuisen   
tilaisuuden tutustua British Museumin lu-
kitusjärjestelmiin ja -ratkaisuihin Lontoossa 
23.11.2018. Oppaana meillä toimi Steve Allen, 
joka on toinen museon tämänhetkisistä luk-
kosepistä, hän on työskennellyt museon luk-
koseppänä jo yli kahdenkymmenen viiden 
vuoden ajan.

British Museumissa on ollut lukkoseppiä 
omasta takaa jo vuodesta 1805, kun en -
simmäinen lukkoseppä aloitti työnsä siellä. 
Muutamia vuosikymmeniä myöhemmin hei-
tä oli jo kaksi ja parhaimmillaan töissä on       
ollut viisi omaa lukkoseppää, kun museossa 
on tehty isoja lukitukseen liittyviä muutok sia.

British Museum, kuten monet muutkin isot ja 
vanhat museot, on lukitusratkaisujen osalta 
aivan ainutlaatuinen. Museo on suurelta osal-
taan suojelukohde, jonka rakenteita ei saa 
muuttaa. Esimerkiksi museosalien välisten, 
monta metriä korkeiden ovien ulkonäkö tulee 
säilyttää alkuperäisenä, eikä niihin saa tehdä 
mitään näkyviä muutoksia. Vuosien aikana 
turvallisuustarpeet ovat muuttuneet ja oviin 
on ollut tarvetta saada turvallisempia lukitus-
ratkaisuja ja sähköistä lukitustekniikkaa, sil-
loin lukkosepät aloittavat uuden sylinteri-
tekniikan integroinnin perinneoviin sopiviksi. 

Kaikki nämä upotetaan katseilta näkymättö-
miin ja sovelletaan välillä mitä mielikuvituksel-
lisempia keinoja, jotta voidaan täyttää mo-
lemmat vaatimukset. Ovet ja lukot näyttävät 
ulospäin samanlaisilta kuin ennenkin, mutta 
saattavat kätkeä sisälleen huipputekniikka. 
Museon lukkosepät ovat joutuvat suunnittele-
maan ja muokkaamaan avainpesiä ja lukko-
runkoja haastaviin tiloihin, esimerkiksi silloin, 
kun jonkun oven uusinnan yhteydessä se on-
kin entistä ohuempi, eikä lukko enää sovikaan 

siihen. Välillä on käynyt jopa suurten ovien 
restauroinnissa niin, että urakoitsija on hu-
kannut vanhan lukon ovesta restauroinnin 
yhteydessä, kun lukkosepät eivät olleet eh-
tineet ajoissa paikalle ottamaan lukkoa irti       
ja laittamaan sitä talteen. Silloin ei ollut muu -
ta vaihtoehtoa, kun tehdä lukko käsityönä      
uudestaan. Haastetta tuo myös se, että lukko-
valmistaja saattaa lopettaa tiettyjen vanhojen 
sylinterien ja lukkorunkojen valmistuksen tai 
sopivaa ratkaisua ei yksinkertaisesti löydy  

Mestarikillan jäseniä 
British Museumin 
portailla. Museon lukko-
seppä Steven Allen 
vasemmalla ja Abloy 
UK:n edustaja Lisa 
O’Flynn oikealla.

perinnevitriiniin sopivaksi, niin tällöinkin hei-
dän on rakennettava tuotteet itse. Museon 
lukkoseppien on tunnettava ja testattava lu-
kitustuotteet läpikotaisin, jotta he voivat enna-
koida mahdollisia ongelmia ja tutkia uusien 
tuotteiden rakenteita ja soveltuvuutta koh-
teisiin. Kuulimme hauskan tarinan siitä, kuin-
ka sepät olivat purkaneet ensimmäisen mu-
seoon tuodun Protec-lukon, vientimyyjä oli 
aivan kauhuissaan, koska se oli tuolloin ainoa 
kappale laatuaan Englannissa, eikä pojilla 
luonnollisesti ollut mitään tajua siitä, kuinka 
olisivat sen kasanneet takaisin. Onneksi ta-
rina päättyi onnellisesti, sillä museossa on 
tänä päivänä maailman laajin Protec-lukosto. 
Ovatpa museon sepät kehittäneet uuden, 
tänä päi vänäkin käytössä olevan tuotteen 
Abloylle lasiseen näyttelyvitriiniin lukitus-
ongelmaan ratkaisua miettiessään. Kaluste-
lukko tunnetaan nykyään koodilla OF235, 
alun perin se oli OF205.

British Museumin lukituksen on toimittanut 
Abloy Oy jo vuosikymmenien ajan, aluksi 
suojattiin Tutankhamonin aarteita, sittem-
min Abloyn lukitustuotteita on asennettu 
useampi kymmenen tuhatta kappaletta            

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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ja kaiken kaikkiaan lukkoja museon pää rakennuksessa Steve 
Allenin arvion mukaan on jopa lähes 50.000. Jokaisessa 
käynti ovessa on kaksi lukkoa, yhdessä näyttely vitriinissä 
saattaa olla kymmenenkin lukkoa ja lisäksi kaikkien työnteki-
jöiden pöytälaa tikot on lukittu Abloy-lukoilla.

Digitalisaatio ja tekninen kehitys näkyy British Museumissakin, 
osastoja uudistetaan jat kuvasti ja turvallisuutta ja käytettä-
vyyttä parannetaan ja näyttelyvitriinien kokoa kasva tetaan 
museoelämysten parantamiseksi. Kookkaat, painavat lasi-
vitriinit tuovat omat haasteensa niiden avaamiselle, jokainen 
vitriini avataan keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa 
erinäisistä syistä. Vitriinien lasit ovat 13 mm paksuista laminoi-
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tua lasia ja monen neliön kokoinen lasi -
ovi voi painaa kymmeniä kiloja ja on siten 
äärimmäisen hankala liikuttaa yksin tai 
edes parin henkilön voimin. Sähköinen  
lukitus on tullut avuksi ja suuri lasiovi       
aukeaa sähkömoottorilla, tähän voi men-
nä viisikin minuuttia aikaa, mutta on huo-
mattavasti turvallisempi tapa avata ovi. 
Monissa vit riineissä on monitasoinen lu-
kitus ja lukot pyritään piilottamaan kat-
seilta mahdollisimman hyvin ja sopeut-
tamaan osaksi vit riiniä.

Oppaamme kertoi myös, kuinka turval-
lisuusuhkien muutos on myös vaikutta-
nut mu seon suojautumiseen. 1980-lu-
vulla IRA:n terroristien aikana oli tärkeää, 
että vitriinit saatiin lukittua hyvin, mutta 
tänä päivänä niiden pitää olla räjähdyk-
senkestäviä ja palonkestäviä. Hän nau-
reskeli, että paras paikka suojautua palon 
sattuessa olisi mennä johonkin vitriiniin 

sisälle, sillä ne ovat ilmatiiviitä ja kestävät paloturvallisina 
puolisen tuntia. Joskus näille vitriineille oli tehty savutestejä ja 
eräs työntekijä oli tehnyt omaa testiään ja mennyt erään vit-
riinin sisälle polttamaan tupakkaa, harmillisesti esimies sat-
tui paikalle ja kaveri sai mojovat haukut.

Päätimme lukkokierroksemme kahteen lukkosepille tär-
keään paikkaan, ensin kävimme Abloy-tuotteiden varastos-
sa, jossa mestarit tunsivat historian havinaa löytäessään jo 
kauan unohduksissa olleita tuotteita, joita on varastoitu kor-
jaustarpeiden varalle. Viimeiseksi pääsimme lukkoseppien 
”tehtaalle”, jossa oppaamme esitteli työkaluja ja laittei ta, joilla 
he korjaavat vanhaa ja luovat uusia ratkaisuja museon tar-
peisiin. Museokierros oli tavanomaisesta erittäin poikkeava, 
mutta lukkoseppämestareille sitäkin antoisampi!   

British Museumin lukkosepät korjailevat vanhoja lukkoja taitavasti.

ELF-konventio Bolognassa

Euroopan Lukkoseppäliitto ELF:n vuoden 2019 
konventio järjestetään 10.–11.5.2019 Italian ruoka-
ait anakin tunnetun Emilia-Romagnan Bolognassa. 
Liito järjestää perinteiseen tapaan jäsenyrityksil-
leen matkan konventioon 9.–12.5.2019. Luvassa on 
hyvää ruokaa ja kiinnostavaa ohjelmaa, tapah tu-
man näytelytila myytiin loppuun jo syksyllä. 
Meitä on jo kol misenkymmentä lähdössä matkaan, 
mukaan mahtuu kyllä! Tarkempi ohjelma julkais-
taan joulukuun aikana.

RAHIKKALA
044 0400 004



ACUSENSE NVR & DVR
TEKOÄLYÄ HYÖDYNTÄVÄT RATKAISUT PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE
Hikvisionin AcuSense teknologia, joka perustuu syväoppivaan älykkääseen algoritmiin, vähentää huomattavasti 
vääriä hälytyksiä ja tekee järjestelmän käytöstä yksinkertaisempaa ja nopeampaa.

Päätoiminteet:
•  4 kanavan  AcuSense teknologia, väärien hälytysten suodatus, nopea kohteen etsintä
•  16/32- IP kameran  (NVR) ja 8 analogikameran sisääntulo (DVR)
•  Maksimi resoluutio 12MP (IP kameralle, NVR) ja maksimi 12 kpl IP kameroita (DVR) 
• 12 kameran Live katselu FullHD-resoluutiolla (NVR) ja maksimi tallennusresoluutio 4 MP@Lite (DVR)
•  H.265+ (NVR) ja  H.265 Pro+ (DVR) kompressiot

www.hikvision.com

timo_advert.indd   1 12/4/2018   8:58:02 AM

http://www.hikvision.com
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Salasanan valintaan tulisi käyttää aikaa ja 
ajatusta, sillä tietoturva-asiantuntijat sano-
vat, että mikä tahansa kahdeksan merkkiä tai 
vähemmän sisältävä salasana on murretta-
vissa minuuteissa.

Meillä saattaa olla käytössä jopa satoja 
verkkopalveluita, joihin kaikkiin tarvitaan käyt-
täjätunnus ja salasana. Kaikkiin palveluihin 
tulisi olla eri salasanat, sillä jos verkkohyök-
käyksien tekijät saavat yhden palvelun käyttä-
jätunnuksen ja salasanan selville, niillä yrite-
tään todennäköisesti kirjautua toisiin palve-
luihin. Kuinka moni oikeasti näin tekee, kun 
lukuisten salasanojen käyttö on vaivalloista ja 
paljon helpompi on käyttää samoja, helposti 
muistettavia salasanoja eri paveluissa. Hyvin 
yleisiä salasanoja ovat esim Koira123 ja 
69Auto ja toisissa palveluissa saatetaan käyt-
tää hienoisia muunnelmia näistä. Tietokonei-
den nykyisillä laskentatehoilla tällaiset sala-
sanat ovat murrettavissa minuuteissa.

Salasanojen hallintaohjelma käyttöön?
Salasanojen hallintaohjelma on tietokone-
ohjelma, jonne voi tallentaa salasanoja ja 
jonka avulla voi esimerkiksi luoda täysin sat-
tumanvaraisia salasanoja. Näitä on erilaisia, 
mutta pääperiaate on se, että omaan sala-

Salasanat 
helppo 
murtaa

sanavarastoon pääsee kirjautumalla yhdellä 
pääsalasanalla, jolloin vain se yksi tulee muis-
taa. Sitä ei kuitenkaan kannata säilyttää mis-
sään sähköisessä muodossa, vaan opetella 
ulkoa ja pitää mielessä visusti, mahdollisesti 
paperinen muistilappu hyvässä tallessa koto-
na on hyvä vaihtoehto.

Muita salasanojen säilyttämistapoja
Salasanoja ei kannata koskaan tallentaa 
omalle koneelle, jos ne eivät ole suojatussa 
muodossa. Ensinnäkin, jos haittaohjelma saas-
tuttaa koneen, automatiikka etsii ja poimii te-
hokkaasti erilaiset salasanalistat ja toiseksi 
tiedosto voi helposti epähuomiossa tallentua 
myös johonkin pilvipalveluun, koska nykyiset 
käyttöjärjestelmät hyödyntävät niitä. Kol-
manneksi lista voi hävitä, kun koneen kovale-
vy hajoaa. Salasanojen kirjaaminen paperille 
on huono vaihtoehto, jos se tarkoittaa tieto-
koneen läheisyyteen kiinnitettyä post it -lap-
pua, tällöin tietoturva on olematon. Listaus 
voi olla hyväkin, jos se on tarpeeksi monimut-
kainen, mutta siitäkin voi tulla ongelmia.

Toiminta tietomurtotapauksessa
Valtavat tietomurrot ovat yleistyneet viime ai-
koina. Tyypillisesti tietomurroissa salasanat 
päätyvät ulkopuolisille salatussa muodossa 
ns. tiivisteinä, joiden ansiosta palvelun yllä-
pitäjäkään ei tiedä käyttäjän salasanaa. Näitä 
tiivisteitä murretaan automatiikalla, jolloin 
esimerkiksi kahdeksanmerkkinen salasana 
on vaarassa tietokoneiden laskutoimitus-
tehon vuoksi. Jos käytetty palvelu joutuu tie-
tomurron kohteeksi, tärkeää on vaihtaa sala-
sana välittömästi – myös muissa palveluissa, 

joissa sama salasana on käytössä. Osoittees-
sa https://haveibeenpwned.com/ voi käydä 
tarkistamassa, onko omia tietoja päätynyt 
ulkopuolisille laajoissa tietomurroissa. Mak-
suttomassa palvelussa voi myös tilata itsel-
leen automaattisen hälytyksen, jos näin käy 
tulevaisuudessa.

Kaksivaiheinen tunnistus suositeltavaa
Monet palvelut tarjoavat kaksi- tai monivai-
heista tunnistautumista, tämä kannattaa ot-
taa käyttöön. Näin käyttäjätilille ei voi kirjau-
tua ainoastaan käyttäjätunnuksella ja salasa-
nalla, vaan niiden lisäksi tarvitsee jonkin 
muun varmenteen, että todella on tilin haltija. 
Näitä ovat joko mobiilisovelluksen pyytämä 
vahvistus tai tekstiviestillä kännykkään lähe-
tettävä kertakäyttöinen kirjautumiskoodi. Tä -
mä ajaa saman asian kuin verkkopankkien 
avainlukulistat. Tämä ylimääräinen klikkailu 
voi tuntua turhalta, mutta se on tehokas kei-
no estää ulkopuolisten pääsy käyttäjätilille. 
Kriittisimmät käyttäjätilit tulee suojata erityi-
sen hyvin ja luoda niihin turvallinen salasana.

Hyvä salasana on pitkä
Aiemmin opastettiin, että salasanassa tulee 
olla isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita sekä 
erikoismerkkejä, mutta tämä ohje on jo van-
hentunut. Edellä mainittuja tarvitaan lähinnä 
siksi, että monet palvelut eivät hyväksy sala-
sanoja ilman niitä. Merkittävin ja ratkaiseva 
asia on kuitenkin salasanan pituus. Periaat-
teessa jokainen lisämerkki parantaa salasa-
nan turvallisuutta eksponentiaalisesti, koska 
mitä enemmän merkkejä on peräkkäine, sitä 
useammassa eri järjestyksessä ne voivat 

keskenään olla. Suositus onkin, että salasana 
olisi vähintään 15 merkkiä pitkä. Voisi olla fik-
sua aloittaa salalauseen käyttö salasanan si-
jaan. Salalause on myös helpompi muistaa 
kuin pitkä merkkijono. Mikäli tällaista ei halua 
tehdä, vähintä, mitä voi tehdä, on toistaa lyhyt 
salasana tarpeeksi monta kertaa, jotta siitä 
tulee tarpeeksi pitkä. Vielä parempia salalau-
seista tulee, jos sanoja taivuttaa tai laittaa sii-
hen slangi- tai murresanoja. Lopuksi voi lait-
taa siihen kirjoitusvirheen tai pari tai sana-
muunnoksen ja salasana alkaa olla nykytek-
nologialle jo mahdoton murrettava. Lisäksi 
sitä voi höystää vielä erikoismerkeillä ja nu-
meroilla. Salasanassa ei tulisi käyttää synty-
mäaikaa, puolison tai omaa nimeä, lemmik-
kien nimiä tai asuinkaupunkia.

Viestintävirastolla on oma salasanageneraat-
tori, jolla voi kokeilla, miten hyödyntää sattu-
manvaraisuutta salalauseen valitsemisessa. 

Se löytyy osoitteesta 
www.pidempiparempi.fi

Tärkeintä on, että salasanan muistaa, 
kun palveluihin kirjautuu!
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https://haveibeenpwned.com/


We transform 
mechanical locking into 
digital access management.
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AEL:n väki toivottaa rauhallista Joulua ja 
onnekasta uutta vuotta!

Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2019!

t: Sicutec Oy

Iloista joulua ja menestystä vuodelle 2019. Vanderbilt toivottaa hyvää joulua 
ja menestyksekästä yhteistyötä vuonna 2019.

Kiitämme yhteistyöstä!
Rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2019!

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja 
menestystä vuodelle 2019.

Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta, 
toivottavat VingCardin tontut.

ASSA ABLOY  Hospitality

Turvallista Joulua ja hyvää Uutta Vuotta.

DORMAKABA toivottaa Rauhallista Joulua ja 
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2019.VM-IT Oy toivottaa kaikille 

Turvaurakoitsijaliiton jäsenille Hyvää Joulua 
ja menestystä vuodelle 2019.

Huoletonta Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 2019, 
toivoo iLOQ.

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Tulevaa Vuotta 2019.

Tukku-Immosen väki toivottaa Teille 
mukavaa ja rauhaisaa Joulua 

sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2019!

Kiho toivottaa kaikille Suomen Turvaurakoitsija-
liiton jäsenille rauhallista joulua 
sekä menestyksekästä uutta vuotta!

Safetyset toivottaa 
rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2019! RCO Security toivottaa rauhallista joulua ja 

menestystä uudelle vuodelle 2019!
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Korkein oikeus antoi 1.11.2018 linjauksen siitä, 
mikä on katsottava riittäväksi huolellisuudeksi 
pankkikortin ja tunnusluvun säilytyksessä. 
Ratkaisu on sovellettavissa myös työntekijän 
hallussa ja vastuulla olevien työnantajan mak-
suvälineiden käyttöön ja säilytykseen.

Asianajaja A:n MasterCard Gold -yhdis tel-
mäkortti ja siihen liittyvä tunnusluku (PIN- 
koodi) oli varastettu A:n asianajotoimistosta. 
Korttia oli pian tämän jälkeen käytetty, ja sillä 

oli nostettu rahaa toimiston lähistöllä sijain-
neesta pankkiautomaatista yhteensä 4 960 
euroa. A oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen, 
mutta tekijää ei ollut tavoitettu.

Pankki on nostamassaan kanteessa vaati-
nut ensisijaisesti, että A velvoitetaan suoritta-
maan sille kortilla oikeudettomasti nostetut 
varat täysimääräisesti korkoineen ja perintä-
kuluineen tai toissijaisesti ainakin 150 euroa 
korkoineen. A oli pankin mielestä maksupal-
velulain 62 §:n 2 momentin (290/2010) nojal-
la täysimääräisesti vastuussa maksukortilla 
oikeudettomasti tehdyistä nostoista, koska 
hän oli törkeästä huolimattomuudesta lai-
minlyönyt velvollisuutensa säilyttää maksu-
korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolelli-
sesti. A oli säilyttänyt tunnuslukua maksukor-
tin läheisyydessä lukitsematta jättämässään 
toimistohuoneessa, eikä hän myöskään ollut 
hävittänyt pankin lähettämää tunnuslukukir-
jettä. Pankin ja A:n välisten yleisten korttiehto-
jen mukaan korttia ja tunnuslukua on säilytet-
tävä erillään, tunnusluvun sisältävä kirje on 
hävitettävä, eikä tunnuslukua saa kirjata hel-
posti tunnistettavaan muotoon. Joka tapauk-
sessa A:n menettely oli pankin mielestä ollut 
ainakin huolimatonta, joten hän oli sanotun 
säännöksen nojalla vastuussa nostoista vä-
hintään 150 euron määrällä.

A ei ollut omasta mielestään säilyttänyt 
maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua 
törkeän huolimattomasti eikä edes huolimat-

VASTUU 
pankkikortin ja tunnusluvun säilytyksestä

tomasti, joten häneltä ei saisi periä mitään 
osaa kortilla nostetuista varoista

Korkein oikeus katsoi, että kun muuta selvi-
tystä ei ollut esitetty, A:n menettelyn huolelli-
suutta oli arvioitava hänen itse kertomiensa 
seikkojen perusteella. A oli kertonut, että lom-
pakko oli anastushetkellä ollut työhuoneen 
pöydällä hänen asianajotoimistossaan, joka 
sijaitsee kaupungin keskustassa olevan ker-
rostalon toisessa kerroksessa. Maksukorttia 
koskeva tunnuslukukirje oli ollut saman työ-
pöydän laatikossa päällimmäisenä kansios-
sa, jossa oli ollut maksamattomia laskuja. A oli 
koko päivän tehnyt toimistolla arkiston sii-
vousta. Palattuaan jäteasemalta toimistolleen 
maksamaan laskuja A oli käynyt ullakolla si-
jaitsevassa arkistossa. Toimisto oli ollut tyh-
jillään ja sen porraskäytävään johtava ovi oli 
ollut lukitsematta ullakolla käynnin ajan eli 
noin kymmenen minuuttia. Toimistossa oli 
useita huoneita, joten lompakon anastaneen 
henkilön oli täytynyt tietää hänen työhuo-
neensa ja mennä suoraan sinne. 

A:n menettely katsottiin kiistatta huolimat-
tomaksi, mutta korkein oikeus ratkaisi kysy-
myksen siitä, oliko se törkeän huolimatonta, 
jolloin A:n olisi pitänyt korvata pankille koko       
4 960 euroa, vai oliko A:n menettely pelkäs-
tään ”tavallisen” huolimatonta, jolloin pienem-
pi korvaus katsottaisiin riittäväksi.

Lain esitöissä on todettu, että maksuväli-
neen haltijalta edellytettäviin kohtuullisiin va-

LAKIPALSTA

Jukka Rahikkala
Asianajaja

jukka.rahikkala@bardy-rahikkala.fi

rotoimiin voidaan yleensä katsoa kuuluvan 
esimerkiksi sen, että hän säilyttää maksu-
korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua erillään 
niin, ettei sivullinen voi yhdistää niitä toisiinsa. 
Maksuvälineen haltijalta ei kuitenkaan voida 
vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turva-
järjestelyjä. Esimerkiksi se, että maksuväli-
neen haltija säilyttää sekä maksukorttia että 
tunnuslukua kotonaan, ei vielä sinänsä mer-
kitse sitä, että hän olisi laiminlyönyt huolelli-
suusvelvoitteensa. 

Huolellisena menettelynä voidaan korkeim-
man oikeuden näkemyksen mukaan yleensä 
pitää esimerkiksi sitä, että pankkikorttia säily-
tetään lompakossa tai käsilaukussa ja tunnus-
lukua kotona/työpaikalla lipaston laatikossa.

Johtopäätöksenään korkein oikeus katsoi, 
että A:n menettely oli ollut huolimatonta, mut-
ta ei törkeän huolimatonta. Tästä syystä kor-
kein oikeus velvoitti asianajaja A:n suoritta-
maan pankille vain 150 euroa korkoineen.

Maksuvälinerikollisuus on kasvava rikolli-
suuden muoto, joka on saanut erilaisia ilme-
nemismuotoja. Esimerkiksi maksukorttien ko-
piointi, skimmaus, polttoaineautomaateilla on 
todettu melko yleiseksi myös Suomessa. Mak-
suvälineen laiton käyttö voi aiheuttaa paljon 
suuremman menetyksen kuin käteisen rahan 
vieminen, joten korttien ja tunnuslukujen turval-
liseen käyttöön on syytä kiinnittää huomiota.

JUKKA RAHIKKALA
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