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Brändiuudistus pitkällä

Kesä on enää muisto vain ja syksyn koleus 
ja sateet valtaavat alaa. Onneksi kauniit 
ruskan sävyt ja välillä pilkahteleva aurin-
ko tuovat piristystä harmauteen ennen 
kuin saamme lumipeitteen talveksi. 

Aloitimme keväällä mittavan brändinuudis-
tuskampanjan, jonka ensimmäisessä vai-
heessa uudistimme nimen, logon ja muun 
visuaalisen ilmeen. Ilokseni olen saanut huo-
mata, että logo- ja nimiuudistus on otettu 
todella positiivisesti vastaan niin jäsenyritys-
ten kuin ulkopuolisten taholta. Varsinkin rai-
kas logo on saanut paljon kiitosta, se kun toi-
mii loistavasti niin nimen kanssa kuin yksi-
näänkin. Tulemme teettämään uudella lo-
golla  varustettuja T-paitoja ensi keväällä ja 
hyödynnämme samalla Turvaurakoitsijat ry:n 
50-vuotisjuhlaa. Myös paljon muuta brän-
dättyä tuotetta on tulossa 50-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi.

Myös brändiuudistuksen toinen vaihe on 
valmistumassa, olemme toteuttaneet useita 
videoita, joista ehkä tärkeimpänä lukitus- ja 
turvajärjestelmäasentajan päivästä kertova 
video, jossa kuvataan niitä moninaisia työ-
tehtäviä, joita alallamme on. Tätä videota     
on tarkoitus hyödyntää niin oppilaitoksissa 
houkuttelemaan tulijoita alalle kuin sosiaali-

sen median kanavissakin samaa tarkoitusta 
ajaen. Videomateriaalia tuli niin paljon, että 
siitä saisi lähes puolituntisen dokumentin. 
Nyt voimme hyödyntää niin tuota perus-
videota kuin eri työtehtävistä tehtyjä koko-
naisuuksia. Kiitos vielä mahtavalle esiintyjäl-
lemme Jonille! 

Brändivideo on myös valmis ja sitä tullaan 
kohdentamaan erilaisille katsojaryhmille so-
siaalisen median kanavissa. Juuri tällä het-
kellä teemme lanseeraussuunnitelmaa ja 
syksyn aikana julkaisemme kaikki videot. 
Vastaavasti asiantuntijavideot, joilla kerro-
taan monista tärkeistä asioista niin kuluttajil-
le kuin yritysasiakkaillekin, tullaan julkaise-
maan eri kohderyhmille sosiaalisessa me-
diassa lanseeraussuunnitelman mukaisesti. 

Osana brändiuudistuksen tunnettavuuden li-
säämisprojektia olimme lokakuun alussa mu-
kana FinnSec-messuilla vuosikausien tauon 
jälkeen ja oli ilahduttavaa huomata, että 
osastolla kävi paljon ihmisiä ja useampi      
yritys oli kiinnostunut yhteistoimintajä se-
nyydestä ja tulemaan näytteilleasettajaksi 
ensi toukokuun Euroopan Lukkoseppäliitto 
ELF:n vuotuiseen konventioon Helsinkiin. 
Samanaikaisesti järjestettyjen Kiinteistö- ja 
Isännöintimessujen vieraat kävivät myös ha- Ona Gardemeister, Toimitusjohtaja

kemassa jäsenliikevihkojamme runsain mää-
rin, näin saatiin myös jäsenkuntaamme mai-
nostettua laajemminkin.

Lopuksi on todettava, että vaikka brändi-    
uudistus on vielä kesken ja paljon on teke-
mistä edessä, selkeitä tuloksia on jo tullut, 
esimerkiksi haastattelupyyntöjä eri lehtien 
juttuihin on tullut aiempaa huomattavasti 
enemmän ja olemme saaneet näkyvyyttä  
paremmin. Tähän on osaltaan vaikuttanut 
aktiivinen lehdistötiedotteiden tekeminen 
mm. lakiuudistuksen tiimoilta. Alamme vähi-
tellen saamaan sitä asiatuntijastatusta, jota 
olemme tämän projektin alussa asettaneet 
yhdeksi tavoitteista. Yhdessä alaa kehittäen 
saamme paljon aikaan!
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Turvaurakoitsijoilla Suomessa paalupaikka
Monissa juhlapuheissa niin minä kuin monet 
muutkin ovat nostaneet esiin Suomen lukitus- 
ja turvallisuusalan edelläkävijämaana. Joskus 
nämä voivat tuntua tyhjiltä sanoilta, mutta 
mielestäni ne pitävät vahvasti paikkansa.

Viime viikkoina olen seurannut läntistä naa-
purimaatamme Ruotsia, joka usein on juuri se 
maa, joka tuntuu olevan muutaman askeleen 
edellä monien alojen kehityksestä puhuttaes-
sa. Tällä hetkellä levitetään sosiaalisessa medi-
assa varoituksia valelukkosepistä, jotka ovat il-
mestyneet jokin aika sitten. Nämä ovat huijari-
yrityksiä, jotka tarjoavat lukitusalan palveluita. 

VALELUKKOSEPÄT ON KASVAVA ONGELMA.
Göteborgs-Posten-lehti kiinnitti valelukkosep-
päongelmaan huomiota kirjoittaessaan opis-
kelijasta, joka oli lukinnut itsensä ulos ja joutui 
maksamaan tähtitieteellisen hinnan lukon-
vaihdosta.

Lyhyesti kerrottuna kyseinen artikkeli kertoo 
opiskelijasta, joka lukittuaan itsensä vahingos-
sa ulos asunnostaan oli ottanut yhteyttä lukko-
liikkeeseen, jonka ajatteli tuntevansa jo entuu-
destaan. Kun lukkoseppä tuli sitten paikalle, 
hänellä olikin aivan eri nimisen lukkoliikkeen 
vaatteet päällään kuin mihin opiskelija oli soit-
tanut. Työ sai kuitenkin jatkua epämiellyttäväs-
tä tunteesta huolimatta. Kun lukkoseppä oli 
vaihtanut opiskelijan kaksi lukkoa, kertoi hän 
hinnan olevan 10 000 Ruotsin kruunua, eli 

noin 920 € ja summa tulisi maksaa käteisellä. 
Opiskelija otti yhteyttä soittamaansa lukkoliik-
keeseen ja sieltä kiistettiin, että oven avauksen 
tehnyt henkilö olisi heillä töissä. 

Kun ongelma alkoi paljastua, sitä esiintyi en-
sin pääasiassa Tukholman alueella ja levisi vä-
hitellen muualle maahan. Nyt vaikuttaa vah-
vasti siltä, että ongelma on pahentunut, eikä 
sitä ole saatu hillittyä, vaikka aluksi luultiin ai-
van toisin. Ruotsin lukkoseppäliiton SLR:n pu-
heenjohtaja Benny Jansson on sitä mieltä, 
että perusongelma on lukkosepän ammatilta 
puuttuva kansallinen auktorisointi. 

– Tänään voit päästä vapaaksi vankilasta 
Kumlassa ja laittaa kyltin esille ja kutsua itseäsi 
lukkosepäksi, kertoi Benny Jansson Göteborgs- 
Posten-lehdelle.

Artikkelia lukiessani mietin, että miten meillä 
asiat ovat Suomessa vuonna 2019?

Vielä kuusi vuotta sitten tilanne Suomessa 
oli sellainen, että lukkosepän taustat selvitet-
tiin tarkemmin kuin yrittäjäksi haluavan. Suo-
men Turvaurakoitsijaliitto varoitti silloin, että 
järjestäytyneen rikollisuuden on liian helppo 
iskeä alalle.

Turvaurakointiyrityksillä on hallussaan paljon 
sensitiivistä tietoa muun muassa pankkien ja 
muiden yritysten turvajärjestelyistä. Siksi järjes-
täytynyt rikollisuus tulisi hyvin mielellään alalle.

Oltiin kutakuinkin vastaavassa tilanteessa, 
missä Ruotsi on nyt. Alan yritystoimintaa sai 

harjoittaa melkein kuka vain. Toki Ruotsissa 
lainsäädäntö on muutenkin toisenlainen, sillä 
meidän turvasuojaajakorttia vastaavaa järjes-
telmää ei ole, sillä laki estää taustojen tutkimi-
sen. Jo tuolla muutoksella saataisiin siellä pal-
jon aikaan.

Turvasuojausta käsittelevä lakiehdotus lähti 
lausuntokierrokselle ja se hyväksyttiin edus-
kunnassa lopullisesti vuonna 2015. Lukitus- ja 
turvallisuusalan yritysten turvallisuustaso on 
lakiuudistuksen ansioista Suomessa huomat-
tavasti korkeampi kuin monessa muussa 
maassa Euroopassa. 

Nyt vuonna 2019 SLR:n Benny Jansson to-
teaa, että näiden ”valelukkoseppien” ongelma 
voidaan ratkaista lukkosepän ammatin kan-
sallisella auktorisoinnilla kuten Italiassa ja alan 
luvanvaraisuudella kuten Suomessa ja Irlan-
nissa. SLR:n puitteissa meillä on vapaaehtoi-
nen auktorisointi, mutta se ei selvästikään ole 
riittävä.

Kuinka tietoisia olemme siitä, missä alallam-
me Suomessa mennään tällä hetkellä? Hel-
posti pidämme hyvin tehtyä, luotettavaa työtä 
itsestäänselvyytenä. Mielestäni Suomi on ke-
hityksen kärjessä. Formulakielellä sanottuna 
meillä on paalupaikka. Pitääksemme ase-
mamme ja jatkaaksemme voittojen tiellä vaa-
ditaan jatkossakin kovaa työtä. Meidän tulee 
kaasuttaa, välttää virheet ja tähdätä jatkuviin 
voittoihin.  Kehitystyö jatkuu.

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja
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D365 Security
Lukitus- ja turvallisuusalan 
toiminnanohjausjärjestelmä

”Meillä oli kova tarve uudelle toiminnanohjausjärjes-
telmälle, sillä vanha ei enää vastannut tarpeitamme. 
Heti ensi tapaamisella tuli tunne, että D365 Security 
oli oikea järjestelmä.

Projektia hoidettiin alusta saakka ammattimaisesti ja 
osaavasti. Digia on koko ajan kuunnellut toiveitamme 
ja tehnyt parhaansa niiden toteuttamiseksi, jotta jär-
jestelmä varmasti palvelisi meitä halutulla tavalla.

Asentajamme ovat ottaneet uuden järjestelmän, pa-
perittomat keikat ja järjestelmän myötä luodut sisäi-
set työnkulut hienosti käyttöön.”

Katri Koskela 
toimitusjohtaja, Itä-Helsingin Lukko Oy

Lue lisää: d365security.fi

D365 Security on Digian toteuttama 
Microsoft-pohjainen ratkaisu, joka sisältää yhteis-
työssä alan toimijoiden kanssa huomioituja lukitus- 
ja turvallisuusalan parhaita käytäntöjä.

http://www.d365security.fi
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APECSS Troia 2019 20.-21.9.2019

Keylinen osastolla avainkoneet olivat hyvin esillä.

Portugalin lukkoseppäliitto APECSS jär-
jesti historiansa ensimmäisen yhteisen kaksi-
päiväisen tapatuman, jossa oli tarjolla run-
saasti seminaareja sekä pienimuotoinen näyt-
tely molempina päivinä. Keski- ja etelä-Euroo-
passa autolukkoseppiä on todella runsaasti 
meihin verrattuna ja se on todella iso bisnes 
siellä. Tämä näkyi hyvin myös näytteilleasetta-
jien tuote- ja palveluvalikoimassa. Lisäksi laaja 
lukitustuotteiden kirjo näkyi jyrsinkoneiden 
tarjonnassa. Paikalla olleista näytteilleaset-

tajista moni on tulossa myös isännöimääm-
me Euroopan Lukkoseppäliitto ELF:n vuoden 
2020 konventioon Helsingissä toukokuussa 
2020. ELF 2020 oli hyvin esillä ja toivommekin 
saavamme kävijöitä myös Portugalista meidän 
tapahtumaamme.

Seminaareissa oli tarjolla niin teknistä kuin 
kaupallista antiakin. Suurimman suosion sai 
myynti- ja markkinointiosaamista painottanut 
luento.  

ELF 2020 konventio oli esillä myös Portugalissa.

Tapahtumassa oli paikallisten yrittäjien ja 
asen tajien lisäksi myös kävijöitä Espanjan 
lukkoseppäliitosta ja ELF:n puheenjohtaja 
Dave O’Toole toi eurooppalaisen kattojärjes-
tön terveiset. 

Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka runsaslukui-
sesti näyttelyyn ja seminaareihin osallistuttiin 
myös lauantaina. Tapahtuman kruunasi lauan-
tai-iltana järjestetty juhlava illallinen asiaan-
kuuluvine palkitsemisineen.

European 
Locksmith 
Federation

ELF
Konventio 2020

Helsingissä
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FINNSEC 2019 2.-3.10.2019

Turvallisuusalan suurin kotimainen tapahtu-
ma FinnSec järjestettiin 2.–3.10.2019 Messu-
keskuksessa ja toista kertaa kaksipäiväisenä 
tapahtumana. Turvaurakoitsijat ry oli mukana 
lähes parinkymmenen vuoden tauon jälkeen 
messuilla omalla osastollaan tuomassa näky-
vyyttä uudelle nimelle ja visuaaliselle ilmeelle 
sekä jäsenyrityksillemme. Osastollamme oli 
myös ensiesittelyssä lukitus- ja turvajärjes-
telmäasentajan työstä kertova video, joka he-
rätti ansaittua kiinnostusta. Meillä oli myös 
loistava tilaisuus mainostaa ensi vuoden isoa 
ELF-konventiota ja meidän 50-vuotisjuhla-
vuottamme. 

Samanaikaisesti järjestettiin jo perinteisesti 
kiinteistö- ja isännöintimessut, joten taloyh-
tiöiden hallitusten edustajia ja isännöitsijöitä 
kävi kiitettävästi osastollamme keskustele-
massa. 

Kotimaiset lukkovalmistajat olivat näyttävästi 
esillä suurilla osastoilla ja niin Abloy kuin iLOQ-
kin olivat kävijämääriin ja antiin tyytyväisiä. Näyt-
teilleasettajia oli edelliskertaa vähemmän ja 
monia aiemmin suurilla osastoilla mukana ol-
leet yritykset olivat jääneet tapahtumasta pois. 
Turvaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksistä muka-
na olivat tänä vuonna ainoastaan Certego Oy 
ja Hämeen Lukko Oy sekä Visma Megaflex, 

yhteistoimintajäseniä oli huomattavasti useam-
pi. Niistä paikalla oli Abloy Oy, iLOQ Oy, AEL, 
DL Software, Hik Vision, RCO Security, Schnei-
der Electric ja Vanderbilt.

Messujen seminaarien teemana oli digitali-
saatio ja myös kyberturvallisuus huomioitiin 
useissa esityksissä. Messuilla vieraili kahden 
päivän aikana noin 11 500 kävijää.

Keskiviikon tehotiimi, Ona Gardemeister, Ari-Matti 
Kesti ja Katri Koskela.

Lämmin kiitos vielä kaikille osastolla työs-
kennelleille  ja kaikille kävijöillemme! 

Länsi-Uudenmaan Lukituspalvelu ja Lukkoässä 
vierailivat osastolla, ständillä töissä Satu Keuru-
lainen.
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MLA EXPO 2019, lukitusalan suurin tapahtu-
ma Euroopassa, järjestettiin perinteisesti Eng-
lannin lukkoseppäliiton, Master Locksmiths 
Associationin MLA:n toimesta 4.– 6.10.2019 
Telfordin messukeskuksessa. Tapahtuma oli 
jo kymmenes laaja-alainen, joka toinen vuosi 
järjestettävä näyttely, joka keräsi näytteille-
asettajia ympäri Eurooppaa ja Aasiaa. Auto-
jen lukitukseen liittyvät tuotteet ja palvelut 
olivat keskieurooppalaiseen tapaan näkyvästi 
esillä, tapahtuma järjestettiin myös paikal-

MLA EXPO 2019 4.-6.10.2019

lisen autolukkoseppäliitto (Auto Locksmith 
Association) ALA:n kanssa yhteistyössä. Näyt-
teilleasettajia oli yli sata lähes kahdestakym-
menestä maasta.

Kahden vuoden takaisiin edellisin messuihin 
verrattuna esillä oli huomattavasti enemmän 
digitaalista lukitusta, varsinkin aasialaisten 
näytteilleasettajien toimesta, mutta myös suu-
rilla eurooppalaisilla lukkovalmistajilla alkoi 
olla jo runsaammin älylukitusta esillä.

Messuvieraille varmasti hyödyllisintä antia oli-
vat lukuisat koulutustilaisuudet, joihin tultiin 
myös ympäri Eurooppaa ja eräällä autonavaus-
kurssilla oli myös mukana suomalaista väriä. 
Kaiken kaikkiaan tapahtumassa vieraili kol men 
päivän aikana ennätykselliset lähes 3600 vie-
rasta ja suuri osa yli 80 koulutuksesta ja semi-
naarista oli loppuunmyyty. Hatunnoston arvoi-
nen suoritus, josta MLA voi syystä olla ylpeä!

MLA EXPO keräsi kiinnostuneita kävijöitä kaik-
kialta Euroopasta, lauantaina tapasin ELF:n 
(European Locksmith Federation) hallituksen 
jäseniä niin Hollannista, Belgiasta, Puolasta 
kuin Irlannistakin, sekä tuttuja muualtakin Eu-
roopasta. On ilahduttavaa nähdä, kuinka alan 
tapahtumat kiinnostavat laajasti ja lisäoppia 
haetaan ulkomailta asti.

Täkäläisistä turvallisuusalan tapahtumista 
poiketen, MLA EXPOssa oli myös vähittäis-
myyntiä. Lukkorungot ja riippulukot sekä pie-
net tilpehöörit vaihtoivat omistajaa vilkkaasti. 
Oman värinsä tapahtumaan toi lukitustuot-
teiden ”kirpputori”, muutamalla osastolla 
myytiin kaikkea vanhoista heloista ja lukko-
rungoista aina jyrsinkoneisiin asti. MLA:n pe-
rinnelukkojen osastolla oli esillä erilaisia to-

MLA:n toimitusjohtaja Steffan George ja ELF:n 
puheenjohtaja MLA:n ständillä.

della hienoja vanhoja lukkoja, oli siellä useam-
pi vanha ABLOY-riippulukkokin esillä. 

Kahden vuoden päästä meitä on kenties oma 
Turvaurakoitsijat ry:n ryhmä tapahtumaan tu-
tustumassa, sen näyttää aika!

Meille tuttuja riippulukkoja esillä perinnelukkojen 
osastolla.
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Uusia tuulia Sicutec Oy:ssä 
Sicutec Oy kasvaa, ja kysyntää oli-
si enemmän kuin yksi työntekijä 
ja opiskelija pystyvät tarjoamaan. 
Siksi kuluva vuosi on ollut paitsi 
työntäyteinen, myös haasteelli-
nen. Asioilla on tapana kuitenkin 
järjestyä, työelämässäkin. Sicutec 
Oy on saamassa pian riveihinsä 
rautaisen ammattilaisen ovi- ja 
porttiautomatiikan alalta.

Juha Kosonen, 42-vuotias kolmen lapsen isä, 
on työskennellyt lähes 19 vuotta AM Security 
Oy:ssä muun muassa ovi- ja porttiautoma-
tiikan tuotepäällikkönä ja sähkötöiden johta-
jana. Vapaa-aikanaan hän harrastaa triathlo-
nia. Uransa aikana Kosonen on toiminut sekä 
asennus-, myynti- että ostopuolella. Moni-
puoliset työtehtävät ovat tarjonneet näköala-
paikan alan eri osa-alueisiin. Sicutecin toimi-
tusjohtaja Esa Valtonen toteaa, että hän toi-
voi Sicutecille päteviä hakijoita, mutta ihan 
Juhan tasoista ammattilaista hän ei uskalta-
nut odottaa.

Juha kertoo työpaikan vaihdoksen olleen pit-
kä prosessi. Hän kuvailee olevansa pitkäjän-
teinen, sitoutunut ja tunnollinen, joten lähes 
kahdenkymmenen vuoden ura samalla työn-
antajalla on ollut luontevaa ja mielekästä. 

– Iso firma on tarjonnut mahdollisuuden tu-
tustua laajaan tuotevalikoimaan, kun taas 
pieni yritys antaa mahdollisuuden paneutua 
yhden toimittajan tuotteisiin syvemmin, Juha 
toteaa. 

– Odotuksissa on selkeä työnkuva ja mahdol-
lisuus käyttää omaa osaamista kokonaisval-
taisesti, hän jatkaa.

Esa ja Juha ovat käyneet keskusteluja tulevas-
ta työstä huomattavasti enemmän kuin yh-
den työhaastattelun verran. 

– Juhalla on jo nyt näkemyksiä ja ideoita, jotka 
tekevät Sicutecista entistäkin ammattimai-
semman osaajan alallaan, Esa sanoo. 

– Niihin on helppo yhtyä; arvomaailmamme 
on niin samanlainen, hän jatkaa. 

– Lisäksi Juha on sen tasoinen ammattilainen, 
että hänelle on helppo antaa tilaa tehdä itse-
näisesti.

Juha pohtii tietävänsä työkokemuksensa 
kautta, millaisia tarpeita jälleenmyyjillä on ja 
mitä taas voi vaatia toimittajalta. Tätä asian-
tuntemusta hän haluaa jakaa uudessa työs-
sään. 

– Uskon voivani tuoda firman toimintaan sel-
keyttä: materiaalit ja asentajien ohjeet päivi-

tetään ja katsotaan, että tietotaitomme on 
helposti saatavilla – tehdään se kaikki näky-
väksi, Juha maalaa. 

– Kun nämä päivitetään ajan tasalle vastaa-
maan tämän hetken tarpeita, se vapauttaa 
myös Esan tekemään sitä, missä hän on par-
haimmillaan eli kuulostelemaan uusia ostajia, 
hän jatkaa.

Juhan ja Esan suunnitelmissa kuuluu molem-
min puolinen kunnioitus. Esa toteaa, ettei oli-
si voinut saada Suomesta ketään parempaa 
tähän tehtävään. Tunnollisuuden lisäksi heitä 
yhdistää pyrkimys tasavertaisuuteen; kum-

mallakaan ei ole tarve korostaa itseään. Työs-
sä oma osaaminen laitetaan likoon, se, mitä 
luvataan, pidetään. Molempia motivoivat het-
ket, jolloin kokee onnistuvansa työssään – oli 
kyseessä sitten asiakkaan neuvominen tai 
useamman kymmenentuhannen kauppa. 
Toisaalta työ on vain yksi osa elämää. Miehet 
lähtevät kotiin neljän maissa, ja elämässä on 
paljon muutakin. 

– Se on arvovalinta ja ennakoi pitkää työuraa, 
Juha ja Esa toteavat. 

Teksti: Sonja Valtonen

www.sicutec.fi
info@sicutec.fi
010 292 1971Esa Valtonen             Juha Kosonen

9



TURVALLISUUS

Numero 03 | Lokakuu 2019

Varastettu tavara kirjataan 
nettisivulle Ruotsissa

Ruotsissa varastetut ajoneuvot ja 
arvoesineet julkaistaan Larm tjänst-
nettisivustolla. Suomessa asiaa on 
pohdittu jo vuosia. 

Kun ruotsalaisilta varastetaan esimerkiksi ar-
voauto, he ottavat meikäläisten tapaan yhtey-
den poliisiin ja vakuutusyhtiöön, mutta meistä 
poiketen Ruotsissa on toinenkin vaihtoehto. 
Larmtjänst on vakuutusalan keskusjärjestön 
Svensk Försäkringin ylläpitämä verkkosivu, jol-
la julkaistaan tieto lähes kaikista varastetuista 
arvoesineistä. 

Ruotsissa järjestäytyneestä rikollisuudesta 
kär sivät usein myös sivulliset ja maassa on 
eurooppalaisessa vertailussakin huomatta-
van paljon varallisuutta, mikä houkuttelee 
varkaita ja muita rikollisia. Autojen ohella 
Ruotsissa varastetaan veneitä, työkoneita, 
moottoripyöriä ja muita ajoneuvoja, aivan  
kuten meilläkin, mutta Suomesta poiketen  
ne kaikki julkaistaan Larmtjänst-sivustolla 
(www.larmtjanst.se).

Palvelun hyvä puoli on se, että esimerkiksi 
käytettyä autoa tai venettä hankkiva voi sivul-
ta tarkistaa, onko hänen kiinnostuksen koh-
teensa ilmoitettu varastetuksi. Ruotsissa pal-
velulle onkin tarvetta, sillä vuonna 2018 Ruot-

sissa vietiin luvatta noin 8000 autoa, mikä on 
yli nelinkertainen määrä Suomeen verrattuna.

Valtaosa autoista löydetään, mutta kateisiin 
jää parisen tuhatta autoa, joista moni on luk-
susauto. Monet näistä päätyvät suoraan ulko-
maille ja löytyvät esimerkiksi Baltiasta tai Sak-
sasta rajanylityksen yhteydessä, joista Ruot-
siin on saatu palautettua lähes 60 autoa tänä 
vuonna. Sivusto on ollut tuloksellinen, kun 
palvelun kautta on saatu vuonna 2018 vakuu-
tusyhtiöille ja omistajille yhteensä kuuden mil-
joonan euron arvosta varastettua tavaraa.

Finanssiala on jo pitkään vaatinut vastaavan-
laista julkista rekisteriä Suomeen. Liikenne-  
ja viestintävirastosta voi hakea tietoja kaikis -
ta rekisteröidyistä ajoneuvoista, mutta ilmais-
ta ja kattavaa tapaa varastettujen ajoneuvo-
jen etsimiseen ei vielä ole. Risto Karhunen 
Finanssialasta kertoo, että tällä hetkellä va-
rastettua omaisuutta ei yleensä kuuluteta 
missään ja toivoo, että poliisi voisi tällaista 
tehdä. Ongelmana on tähän asti ollut lainsää-
däntö, joka ei ole sallinut Suomessa esimer-
kiksi varastettujen autojen rekisterinumeroi-
den julkaisua. 

Kesäkuun alussa voimaan tullut laki henkilö-
tietojen käsittelystä poliisitoimessa kuitenkin 
muuttaa tilannetta, sillä poliisilla on aiempaa 

selkeämmät pelisäännöt tietojen julkaisun 
suhteen.

Onko sitten Larmtjänstin tapainen palvelu 
mahdollinen meillä? Poliisihallitus katsoo, että 
henkilötietolain muutos on otettu huomioon 
ja asia on tällä hetkellä työn alla. Poliisitarkas-
taja Jyrki Aho Poliisihallituksesta mainitsee, 
että palvelua voisi aluksi kokeilla polkupyöril- 
lä, niitä kun varastetaan vuosittain melkein 
20 000 kappaletta.

Varastetun omaisuuden hakeminen tulee 
mahdollisesti toteutumaan lähiaikoina, kun 
viranomaisten pitämää poliisi.fi-verkkosivua 
uudistetaan. Ahon mukaan palvelu tulisi aina-
kin alkuun olemaan Ruotsin versiota rajatum-
pi. Kyseeseen ei myöskään tulisi avoin verk-
kosivu, vaan kyselyperiaatteella toimiva pal-
velu. Ahon mukaan asiakkaat voisivat tehdä 
vaikkapa käytettyä pyörää ostaessaan palve-
lun kautta kyselyn siitä, onko se ilmoitettu va-
rastetuksi. Sitä kautta tieto välittyisi myös 
henkilölle, joka on tehnyt rikosilmoituksen va-
rastetusta omaisuudesta. Tällä hetkellähän 
vastuu käytetyn tavaran alkuperän selvittämi-
sestä on pitkälti ostajalla. Varastetun omai-
suuden ostajan voidaan jopa katsoa syyllisty-
vän kätkemisrikokseen. 

Ruotsissa Larmtjänstin sivuston on tarkoitus 

olla ennen kaikkea ennaltaehkäisevä palvelu, 
tämä varmasti toimisi täällä meilläkin.

Jäämme odottamaan, milloin saamme Suo-
meen pitkään kaivatun vastaavanlaisen pal-
velun. 

Lähde: HS 29.9.2019, Finanssiala sekä Poliisi
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Turvaa selustasi verkossa 
− kampanja muistuttaa huijausten vaaroista

Petosten ehkäisemiseksi on tärkeää jakaa 
jatkuvasti oikeaa tietoa. Rikolliset keksivät  
uusia tapoja yrittää huijata ihmisiä, ja verkos-
sa huijauksia voi levittää laajasti. Jokaisella on 
hyvä olla perustietoa huijausten muodoista 
ja niiltä suojautumisesta, mutta erityisen tär-
keää on, että ikäihmiset pystyvät varautu-
maan huijausyrityksiin. Tässä on tärkeä rooli 
heidän läheisillään ja ikäihmisten kanssa 
työskentelevillä ammattilaisilla.

Lokakuussa vietetään eurooppalaista kyber-
turvallisuuskuukautta (Cyber Security Month). 
Viikon mittaisessa Euroopan poliisiviraston 
Europolin Cyber Scams -kampanjassa varoi-
tetaan ajankohtaisista, verkossa leviävistä 
huijauksista. Suomessa mukana kampanjas-
sa ovat poliisin lisäksi Finanssiala ry ja Vies-
tintävirasto.

Poliisille on syytä ilmoittaa aina, jos epäilee 
joutuneensa huijatuksi. Ilmoitus kannattaa 
tehdä, vaikka rikosta ei ehtisi tapahtuakaan. 
Ilmoitukset auttavat poliisia seuraamaan pe-
tosrikosten tilannetta ja ehkäisemään tulevia 
rikoksia.

Sosiaalisessa mediassa kampanja on esillä 
#CyberScams- ja #nettihuijaus-aihetunnisteilla.

Tässä jutussa on listattuna tällä hetkellä ylei-
simmät verkossa tapahtuvat huijaukset muis-
tutuksena kaikille.

TOIMITUSJOHTAJAHUIJAUKSET
Poliisin mukaan niin sanottujen toimitusjohta-
jahuijausten määrä on kasvanut kuluneena 
vuonna. Alkuvuodesta kirjattiin 196 rikosil-
moitusta epäillystä toimitusjohtajapetoksesta 
ja poliisin arvion mukaan yritykset ja muut ri-
koksen kohteeksi joutuneet toimijat ovat me-
nettäneet rikosten takia rahaa arviolta 4,2 mil-
joonaa euroa tähän mennessä. Ilmoitusten 
määrä on kasvanut reilusti, sillä viime vuonna 
niitä tehtiin 170 ja toissa vuonna noin sata. 

Tyypillinen toimintatapa on sellainen, että ri-
kollinen tekeytyy yrityksen toimitusjohtajaksi ja 
pyytää alaistaan sähköpostitse maksamaan te-
kaistun laskun rikollisen tilille. Näitä huijauksia 
on aikaisemmin kohdistettu lähinnä suuriin ja 
keskikokoisiin yrityksiin, mutta viime aikoina 
myös erilaiset yhdistykset, kuten urheilu- ja 
muut harrastusseurat ovat joutuneet tällaisen 
toiminnan kohteiksi. Poliisi kehottaakin rahalii-
kennettä hoitavia henkilöitä erityiseen valp-
pauteen laskuja maksettaessa. Erityispiirteitä 
huijaussähköposteissa ovat mm. kiire ja poik-
keuksellisen suuri summa. Tyypillisesti lähettä-
jä kertoo olevansa tavoittamattomissa ja toivoo, 
ettei häneen oteta yhteyttä laskuun liittyen.

Petosrikosten määrä on kasvanut selvästi viime vuosina. 
Vuonna 2017 poliisi kirjasi Suomessa yli 30 000 petoksiin liittyvää rikosilmoitusta.

Näin suojaudut toimitusjohtajahuijauksilta
(pdf)
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VÄÄRENNETYT LASKUT
Tämä huijausmuoto perustuu siihen, että 
huijari esiintyy esimerkiksi tavarantoimittaja-
na, palveluntarjoajana tai muuna laskuttaja-
na. Huijaus voidaan kohdistaa yrityksen työn-
tekijään, joka hoitaa yrityksen rahaliikennet-
tä. Tekaistun laskun avulla huijauksen kohde 
yritetään saada maksamaan rahaa huijarin 
tilille. Huijari voi myös pyytää muuttamaan 
jotakin toistuvaa maksua, esimerkiksi vaihta-
maan tilalle uuden maksunsaajan.

KALASTELUVIESTIT JA -SOITOT
Kalasteluviesteillä ja -soitoilla pyritään saa-
maan haltuun uhrin pankkitietoja, käyttäjätun-
nuksia tai muuta henkilökohtaista tietoa erilai-
silla verukkeilla. Sähköpostissa tai tekstiviestis-
sä voi olla esimerkiksi linkki, jonka kautta hui-
jauksen kohdetta pyydetään syöttämään omia 
tietojaan. Kalastelusoiton avulla huijari voi yrit-
tää onkia tietoja esimerkiksi esiintymällä viran-
omaisena tai pankin työntekijänä.

VÄÄRENNETYT NETTISIVUT – ESIMERKIKSI 
PANKIN SIVUT
Huijaussivustoille saattaa päätyä kalastelu-
viestien kautta. Kyseessä on yleensä pankin 
sivustoa jäljittelevä väärennös, jolla käyttäjäl-
tä pyritään saamaan pankkitietoja tai muita 
henkilökohtaisia tietoja. Huijaussivuston voi 
tunnistaa esimerkiksi käyttäjille esitetyistä 
kiireellisistä pyynnöistä, epäilyttävästä ulko-
asusta tai kirjoitusvirheistä.

Turvaa selustasi verkossa...

Näin suojaudut huijauslaskuilta (pdf)

Tunnista sähköpostitse tapahtuva 
tietojenkalastelu (pdf)

Varo vaarallisia tekstiviestejä (pdf)

Varo yllättäviä puheluita (pdf) Varo väärennettyjä nettisivuja (pdf)

SIJOITUSHUIJAUKSET
Huijauksen uhrille tarjotaan sijoitusmahdolli-
suuksia, joiden kautta raha päätyy todelli-
suudessa huijarille. Uhria houkutellaan tart-
tumaan sijoitukseen esimerkiksi helpoilla ja 
nopeilla tuotoilla, ja tarjouksen kerrotaan 
olevan voimassa rajoitetun ajan.

Varo petollisia sijoitustarjouksia (pdf)

Lähde: Poliisi.fi
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AEL jatkaa vahvana 
lukitusalan kouluttajana

KYSY LISÄÄ
Jussi Venäläinen, 050 430 8281, jussi.venalainen@ael.fi
Kaarnatie 4, 00410 Helsinki • 09 530 71 • ael.fi • seuraa meitä aelkoulutus

Hyvä lukkoseppä on asiakaspalvelun ammattilainen,  
jolta asennus- ja huoltotyöt sujuvat. Hyvällä lukkosepällä 
on laaja tietämys lukitus- ja turvallisuustekniikasta, lainsää-
dännöstä ja määräyksistä. Lukkosepän ammattitutkinnon 
perusteet muuttuivat 1.1.2019 ja uusi tutkinto on nimeltään 
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, lukitus- ja turva-
järjestelmäasentaja.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, 
lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja
aloitus 2.3.2020 
Lue lisää ja hakeudu!

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Sähköturvallisuustutkinto 3 
14.11.2019

Työturvallisuuskorttikoulutus 
14.11.2019

Tulityökurssi/Tulityökortti 
12.11.2019

Hätäensiapu 
9.12.2019

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
aloitus 20.4.2020 

https://www.ael.fi/koulutus/automaatio/sahko-ja-automaatioalan-ammattitutkinto-lukitus-ja-turvajarjestelmaasentaja
https://www.ael.fi/koulutus/turvallisuus/sahkoturvallisuustutkinto-3
https://www.ael.fi/koulutus/turvallisuus/tyoturvallisuuskorttikoulutus
https://www.ael.fi/koulutus/turvallisuus/tulityokurssitulityokortti
https://www.ael.fi/koulutus/turvallisuus/hataensiapu
https://www.ael.fi/koulutus/turvallisuus/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto-oph-2656-2017
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Euroopan kyberturvallisuuskuukausi
– European Cyber Security Month

Lokakuu on omistettu kybertur-
vallisuudelle ja tietoturvan perus-
taidoille. Euroopan kyberturval- 
lisuuskuukausi, European Cyber 
Security Month on loistoaika päi-
vittää omat digitaidot ajantasai-
siksi.

Vuonna 2019 Euroopan kyberturvallisuus-
kuukausi tuo esiin kaksi kantavaa teemaa, 
joissa käsitellään hyviä tietoturvataitoja ja 
-rutiineja eli kyberhygieniaa ja fiksuja äly-
laitteiden hankinta- ja käyttötapoja. 

MINUN KYBERRUTIININI OVAT...
Kun hallitset netin ja älylaitteidesi turvalli-
sen peruskäytön, sinä ja tietosi olette jo hy-
villä vesillä. Ehkä tarvitset  vielä muutaman 
kyberrutistuksen lisää? Toistot ja peruskun-
totreeni ovat pitkäkestoisten tietoturvatai-
tojen tae. 

Jos hallussasi ja päivittäisessä käytössäsi 
on alla mainittuja tietoturvarutiineja, voit ja-
kaa hyviä käytäntöjäsi myös läheisillesi. Kol-
legakin voi kiittää näppärästä tietoturva-
vinkistä.

1.  Käytän laadukkaita salasanoja ja pidän 
 ne tallessa salasanamanagerillani.
2.  Varmuuskopion tärkeät tietoni ja 
 valokuvani. 
3.  Tunnistan tietojenkalastelijat ja    
 osaan välttää nettihuijarin vedätykset.
4.  En jaa yksityisiä tietojani kenelle ja 
 minne tahansa. Suojaan ja turvaan 
 yksityisyyteni.
5.  Hankin ja käytän sellaisia älylaitteita, 
 joiden tietoturvaominaisuuksiin valmis-
 taja on panostanut.

PIDÄ ITSESI JA NETTIIN LIITETYT 
LAITTEESI HYVÄSSÄ KUNNOSSA – SIITÄ 
HYÖTYVÄT KAIKKI

Oletko hankkimassa urheilukelloa, modee-
mia, tv:tä tai turvakameraa?

MUISTA JA SELVITTÄÄ NÄMÄ VIISI ASIAA 
ÄLYLAITTEITA HANKKIESSASI
1. Voinko vaihtaa oletussalasanan?
2. Ovatko henkilötietoni salattuja?
3. Tekeekö laitteeni tietoturvallisuus-
 päivitykset automaattisesti?
4. Minne tietoni tallennetaan ja 
 kuka voi saada ne haltuunsa?
5.  Mitä laitteeni paljastaa minusta?

Kyberturvallisuuskeskus on erittäin hyödylli-
nen tietolähde meille kaikille niin yritystoimin-
nassa kuin yksityishenkilöinäkin. Sieltä saa 
tuoreimmat varoitukset ja ohjeet erilaisiin 
kyberturvallisuuteen liittyviin asioihin. Lisäksi 
enemmän kuluttajille suunnattu turvalistit.fi-     
sivusto antaa käytännönläheisesti ohjeita pa-
rempaan tietoturvaan. Ollaan kaikki mukana 
Eu roopan kyberturvallisuuskuukaudessa ja 
tehdään Suo mesta tälläkin saralla turvallisempi 
maa!

Kyberharjoittelun aika? 
Tutustu Kyberturvallisuuskeskuksen 

uuteen harjoitusoppaaseen ▶

Katso käytännönläheisiä 
ohjeita parempaan tieto-

turvaan turvalistit.fi ▶

Kyberturvallisuuskeskuksesta saat 
tuoreimmat varoitukset ja ohjeet erilaisiin 
kyberturvallisuuteen liittyviin asioihin ▶
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Uusi työaikalaki 
Uusi työaikalaki tulee voimaan 
1.1.2020. Uudistuksissa on pyritty 
paremmin huomioimaan työelä-
män muutokset kuten esimerkiksi 
etätyö ja liikkuva työ.

Tärkeimpiä muutoksia ovat:  Etätyö on viralli-
sesti työaikaa; vuosittaisten ylitöiden enim-
mäismäärä muuttuu koko työajan enimmäis-
määräksi; normaalia työaikaa voi olla 10 tuntia 
päivässä; joustotyöaika antaa työntekijälle 
mahdollisuuden päättää milloin ja missä te-
kee työtä; liukumasaldo voi lisääntyä päivässä 
neljä tuntia ja työn voi suorittaa erissä; liuku-
van työajan enimmäismäärä nousee 60 tun-
tiin entisestä 40 tunnista ja työaikapankkia 
voivat jatkossa käyttää kaikki yritykset. 

Etätyö ei ollut ennen virallisesti lain mukaan 
työaikaa, koska työaika tarkoitti lain kirjaimen 
mukaan työpaikalla tehtävää työtä. Kuten 
kaikki tietävä tältä osin käytäntö oli jo kauan 
aikaa sitten ajanut vanhentuneen lain ohi sillä 
tavalla, että etätyö on vakiintunut työaikana 
korvattavaksi. Kyseessä on siten tosiasioiden 
kirjaaminen jälkikäteen lakiin. Vanhentunut 
laki tarkoitti kuitenkin myös sitä, että esimer-
kiksi työnantajan tapaturmavakuutus ei lain 
mukaan ollut voimassa etätyössä.

Yhtenä työaikalain tarkoituksena on asettaa 
rajat ihmisen liialliselle työnteolle. Ennen yli-

töitä sai tehdä 250 –330 tuntia vuodessa am-
matista riippuen. Uudesta työaikalaista pois-
tettiin vuosittaisten ylitöiden raja. Sen tilalle 
tuli kuitenkin rajoitus kokonaistyöajalle. Päi-
vässä voi töitä tehdä enintään kahdeksan 
tuntia ja viikossa 40 tuntia. Töitä voidaan kui-
tenkin tehdä viikon aikana kuutena päivänä 
enintään 48 tuntia, mutta minään päivänä ei 
voi tehdä yli kahdeksaa tuntia töitä. Vuoden 
aikana keskimääräisen työajan pitää kuiten-
kin tasoittua normaaliin 40 tuntiin. 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan 
pituudesta niin, että työpäivän pituus voi olla 
kymmenenkin tuntia päivässä. Kuitenkaan ei 
saa tehdä enemmän kuin 48 tuntia töitä ja 
enintään neljän kuukauden aikana keskimää-
räinen viikkotuntien määrä pitää tasoittua 40 
tuntiin.

Joustotyö on laissa uusi käsite. Se on tarkoi-
tettu esimerkiksi kahviloissa tapahtuviin töi-
hin. Jotta joustotyöaikaa voidaan käyttää, 
työntekijä pitää itse pystyä päättämään työn-
tekopaikkansa yli puolelle työajastaan. Silloin 
hän voi suhteellisen vapaasti valita milloin ja 
missä hän tekee töitä. Asiasta on välttämä-
töntä sopia työnantajan kanssa. Tällaiset so-
pimukset on syytä tehdä kirjallisesti, jos niitä 
harrastetaan. Työtuntien määrän ja lepo-
taukojen pitää joustotyössäkin olla työaika-
lain sallimia. Keskimäärin yli 40 tuntia töitä     
ei edelleenkään saa tehdä. Ja kerran viikos -

sa pitää olla pidempi tauko töistä.

Uudessa laissa on mahdollistettu se, että työ-
päivän voi jakaa osiin. Jos töitä tehdään päivän 
mittaan jaksoissa ja eri paikoissa lasketaan 
tunnit yhteen ja niistä sitten kertyy liukuma-
saldoa tai se vähenee. Päivässä muutos voi 
olla enintään neljä tuntia, eli tunnin enemmän 
kuin ennen.

Liukuvaa työaikaa käytettäessä töitä saa teh-
dä joko 60 tuntia enemmän tai 20 tuntia vä-
hemmän saman neljän kuukauden jakson ai-
kana. Sallittu määrä nousee 50 %. Ennen 
maksimiylitys oli 40 tuntia. Väliaikaisesti saldo 
voi olla yli 60 tuntia, kunhan se tasoittuu jak-
son loppuun mennessä 60 tuntiin. Mutta vä-
liaikaiset ylimenevät tunnit ovat tavallisesti yli-
töitä, eivätkä normaaleja liukumatunteja. 

Työaikapankin ero liukuvaan työaikaan on se, 
että sinne voi siirtää muutakin aikaa kuin vain 
normaalin työajan päälle tehtyjä työtunteja. 
Rajat ovat myös suuremmat kuin liukuvassa 
työajassa. Liukuvan työajan lisäksi työaika-
pankkiin voi siirtää esimerkiksi ylityötunteja 
samalla prosentilla korotettuna kuin jos ne 
maksettaisiin palkkana. Yhden vuoden aikana 
työaikapankkiin ei saa tulla yli 180 tuntia lisää 
eikä siellä milloinkaan saa olla yli kuuden kuu-
kauden työaikaa vastaavaa määrää. Ennen 
työaikapankista sovittiin työehtosopimukses-
sa ja se oli käytössä isoissa yrityksissä. Työ-

Asianajaja Jukka Rahikkala
044 0400 004

aikapankista pitää sopia työnantajan ja henki-
löstön kanssa. Sopimuksessa pitää määritellä 
tarkasti kaikki ehdot. Samalla päätetään 
myös, käytetäänkö työaikalain vai työehtoso-
pimuksen määrittelemää työaikapankkia.

Liiton jäsenyritysten on hyvä valmistautua 
uusiin säännöksiin kuluvan syksyn aikana en-
nen lain voimaan tuloa.
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