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Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma

Turvaurakoitsijat ry täyttää tänä vuonna 
kunniakkaat 50 vuotta. Historiaan on 
mahtunut paljon iloja ja suruja, onnistu-
misia ja haasteita sekä ennen kaikkea jat-
kuvaa kehittymistä. Näiden viidenkym-
menen vuoden aikana alamme ja koko 
toimintaympäristö ovat muuttuneet voi-
makkaasti ja tuntuu, että muutosvauhti 
vaan kiihtyy digitalisaation ja turvallisuus-
integraatioiden kehittyessä. Puheenjoh-
tajamme Peter Östman avaa järjestöm-
me 50-vuotisen taipaleen merkkipaaluja 
omassa kirjoituksessaan.

Tämän lehden ja pääkirjoituksen oli tarkoitus 
käsitellä laajasti Euroopan Lukkoseppäliitto 
ELF:n vuotuista konventiota, joka olisi ollut 
juhlavuotemme päätapahtuma Helsingissä 
toukokuussa yhdessä 50-vuotisjuhlallisuuk-
sien kanssa. Koronavirus päätti toisin. Olem-
me tehneet juhlatoimikunnan kanssa töitä 
konvention eteen jo yli puolitoista vuotta ja 
nyt tapahtuma joudutaan siirtämään pande-
mian vuoksi ensi vuoteen.

Tämä on jo kolmas versio pääkirjoituksesta 
kahden viikon sisällä, niin nopeasti maailma 

ympärillämme muuttuu koronavirusepide-
mian johdosta. Jos puolitoista viikkoa sitten 
tapahtuman peruuttaminen tuntui isolta 
asialta, tällä hetkellä tuollainen on huolis-
tamme ehkä pienin. 

Niin meillä Suomessa kuin monessa muussa-
kin maassa Euroopassa ja ympäri maailmaa 
on menossa poikkeusolosuhteet ja eduskun-
ta säätää valmiuslain ensimmäistä kertaa 
rauhan aikana. Olemme kaikki uuden edessä 
ja huoli ja epävarmuus saavat entistä enem-
män valtaa mielissämme. Kuinka vakavasti ta-
lous tulee kärsimään, miten yritykset tulevat 
pärjäämään, jos kriisi pitkittyy? Miten käy 
omalle toimeentulolle ja työpaikalle, sairas-
tuuko joku läheiseni vakavasti ja onko maail-
ma enää entisenlaisensa, kun pahin alkaa olla 
ohi? Vakavia asioita kaikki, mutta onneksi 
yhteisöllisyys kasvaa kriisitilanteissa. Italiassa 
alkoi jo viime viikolla kauan piilossa ollut 
yhteishenki nostaa päätään. Olemme kaikki 
varmasti nähneet, kuinka kotikaranteenissa 
olevat ihmiset alkoivat laulaa parvekkeilla 
yhdessä eri puolilla Italiaa. Nyt perjantaina 
kaikki maan radiokanavat ovat kutsuneet 
ihmiset yhteislauluun kello 11. Kaikki italia- Ona Gardemeister, toimitusjohtaja

laiset radiokanavat soittavat ensimmäistä 
kertaa yhdessä samaan aikaan samaa musiik-
kia, jotta kansalaiset voivat yhtyä kaikkialla 
yhteiseen hetkeen. 

Meillä Suomessakin on nähty jo naapuriavun 
ja yhteishengen lisääntymistä. On hienoa 
nähdä, kuinka ihmisten auttamishalu on kas-
vanut valtavasti ja lähimmäisistä pidetään 
huolta. Valitettavasti myös rikolliset ovat he-
ränneet koronaviruksen tuomiin mahdolli-
suuksiin. Ensimmäiset vanhusten huijaukset 
ovat jo nähneet päivänvalon, valeuutiset ovat 
levinneet ja rikolliset ovat haukkoina huijaa-
maan verkossa tietoa hakevia kansalaisia. 
Muistetaan tämän kriisin aikana olla kriittisiä 
nettiuutisia ja uutissivustoja kohtaan. Aina 
täytyy muistaa miettiä tarkkaan, ennen kuin 
joitain linkkiä klikkaa, ettei joudu rikollisten ar-
moille. Seurataan vain luotettavien lähteiden 
uutisointia, eikä anneta mitään luottokortti- 
ym. tietoja esimerkiksi ’virallisina’ esiintyville 
tahoille.

Yhdessä tästä selvitään!
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Turvallisuusala olisi erilainen 
                       ilman aktiivista toimialajärjestöä
Pirteä ja aktiivinen 50-vuotias 
juhlii. Juuri näin voisi kuvata 
nyt juhlavuottaan viettävää 
Turvaurakoitsijat ry:tä. 

Toimialajärjestö perustettiin maaliskuussa 
1970 ja minulla on ollut etuoikeus kulkea 
mukana jo 40 näistä vuosista.  Tulin alalle lukko-
seppäharjoittelijana vuonna 1980. Vuosina 
1986–2007 sain vaikuttaa alalla yrittäjänä. 
Yritykseni myymisen jälkeen toimin muuta-
man vuoden yhdistyksen toimitusjohtajana ja 
nyt viimeiset kolme vuotta puheenjohtajana. 
Vuosina 2001–2005 minulla oli mahdollisuus 
vertailla omaa järjestöämme muihin euroop-
palaisiin järjestöihin, kun toimin Euroopan 
Lukkoseppäliiton puheenjohtajana. 

Koska minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa 
näissä eri toimissa, uskallan väittää seuraa-
vaa: Ensinnäkin, suomalaiset lukkosepät ovat 
maailman parhaiden joukossa. Toiseksi, mei-
dän toimialajärjestömme on myös yksi maail-
man parhaista. Kuinka uskallan väittää tällais-
ta?  Ensimmäisen sukupolven lukitusalan yrit-
täjät ovat tehneet valtavan edistyksellistä työ-
tä, samoin edeltäjieni vuosikymmenten kehi-
tystyö ovat olleet avainasemassa. Nuorempi 
sukupolvi ei ehkä tiedä, minkälaista uraauur-
tavaa työtä yhdistyksemme on tehnyt, jotta 

alamme on saavuttanut nykyisen asemansa. 
Tästä syystä on hyvä katsoa vähän taakse-
päin.

Ensimmäisten 10 vuoden aikana rakennettiin 
perustukset. Lukkosepät järjestäytyivät ja 
aloittivat kamppailun paalupaikasta rauta-
kauppojen ja keskusliikkeiden kanssa. Ensim-
mäinen askel oli valtuutusjärjestelmän aikaan 
saaminen. Siinä onnistuttiin. Toinen askel oli 
päästä suoraan asiakaskontaktiin valmista-
jien kanssa. Aikaisemmin laskutus oli hoidettu 
keskusliikkeiden kautta. Kamppailu toi tulosta. 
Lukitusalan yrityksistä tuli ensisijaisia yhteis-
työkumppaneita. Samaan aikaan pantiin 
alulle kehitysyhteistyö vakuutusyhtiöitten 
kanssa. Meidän ammattilaisten eri lukko-
tyypeille tekemistä murtotesteistä tuli pohja 
standardeille, joita Finanssiala tänäkin päivä-
nä soveltaa.

80-luvun aikana tuli sähköistäminen mukaan 
kuvaan. Se antoi alalle mahdollisuuden eri-
koistua ja parantaa kilpailukykyä. Alan laa-
dunparannuksen kehitys sai 1990-luvulla jat-
koa, kun lukitusalan yrityksistä tuli ensimmäi-
siä pienyrityksiä, jotka ottivat ISO 9001 -laatu-
järjestelmän käyttöön. Myöhemmin mukaan 
tulivat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja 
2010-luvulla OHSAS 18001, eli sertifioitu työ-

terveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, joka 
tänä vuonna muuttuu ISO 45001 -järjestel-
mäksi.

Asiakkaan ei tarvitse epäillä, että joku alalla 
työskentelevistä ei olisi vakavasti otettava. 
Monen vuosikymmenen ajan lukitusalan yrit-
täjät toivoivat, että alaa voitaisiin rajoittaa 
lainsäädännön keinoin. Tämä toive toteutui, 
kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 
astui vuonna 2016 voimaan sisältäen turva-
suojauspuolen. Tähän mennessä vain Irlan-
nissa ja Italiassa on säädetty samansuuntai-
sia rajoituksia. 

Listaa voisi pidentää, mutta valitsin yhdistyk-
semme ajamat ja saavuttamat tärkeimmät 
merkkipaalut. Mikään ei kuitenkaan ole tullut 
ilmaiseksi. Aikaisemmat sukupolvet ovat 
tehneet suurimman osa tästä työstä ja 
varsinkin tämän kaiken perustan. Haluan 
50-vuotisjuhlan kynnyksellä nostaa hattua 
näille taistelijoille. Samalla osoitan kiitokseni 
nykyiselle hallitukselle antamastanne panok-
sesta. Tämän päivän panostuksella on 
merkitystä tulevaisuudelle. Lämmin kiitos 
myös pitkäaikaisille yhteistyökumppaneil-
lemme ja tavarantoimittajille. Ilman teidän 
yhteistyötänne Turvaurakoitsijat ry ei olisi 
juhlimassa 50-vuotista taivaltaan.

Peter Östman
Puheenjohtaja

Kansanedustaja
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Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu 
yhdistivät voimansa
Pidämme yllä lukitusalan jatkokoulutuksen perinteitä ja  
järjestämme kursseja sekä tutkintokoulutuksia jatkossakin.

KYSY LISÄÄ
Jussi Venäläinen, 050 430 8281, jussi.venalainen@taitotalo.fi
Valimotie 8, 00380 Helsinki • taitotalo.fi • asiakaspalvelu@taitotalo.fi

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

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto,  
lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja
aloitus 1.9.2020

Tutustu myös näihin koulutuksiin (useita ajankohtia) 
Tulityökurssi/Tulityökortti
Työturvallisuuskorttikoulutus
Hätäensiapu, 4h
Hätäensiapu, 8h
Ensiavun peruskurssi

Sähköturvallisuustutkinto 3 
23.4.2020

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
jatkuva haku

https://www.taitotalo.fi/koulutus/sahko/sahko-ja-automaatioalan-ammattitutkinto-lukitus-ja-turvajarjestelmaasentaja
https://www.taitotalo.fi/koulutus/turvallisuus/tulityokurssitulityokortti
https://www.taitotalo.fi/koulutus/turvallisuus/tyoturvallisuuskorttikoulutus
https://www.taitotalo.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysala/hataensiapu-4h
https://www.taitotalo.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysala/hataensiapu-8h
https://www.taitotalo.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysala/hataensiapu-8h
https://www.taitotalo.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysala/ensiavun-peruskurssi-ea-1
https://www.taitotalo.fi/koulutus/turvallisuus/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto-oph-2656-2017
mailto:jussi.venalainen%40taitotalo.fi?subject=
https://www.taitotalo.fi/koulutus/turvallisuus/sahkoturvallisuustutkinto-3
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Pankit pysäyttivät sijoitushuijauksia
lähes 15 miljoonan euron edestä

Viime lehdessä kirjoitimme Finanssialan 
Rikostorjuntaseminaarin annista ja varsinkin 
sijoitushuijauksista. Ilmiön kasvamisen myötä 
pankit ovat lisänneet erilaisten huijausten 
torjuntaa, ja tulokset ovat olleet hyviä. Moni-
toroinnilla ja muilla torjuntatoimilla pankit 
saivat viime vuonna pysäytettyä ja palautet-
tua lähes 15 miljoonaa euroa huijattuja raho-
ja. Petosten reaaliaikainen ja etukäteinen tor-
junta on huomattavasti tehokkaampaa kuin 
tutkinta jälkikäteen, kun rikos on jo tapahtu-
nut ja rahat viety teille tietymättömille.

Pankit tarkkailevat epäilyttävää rahaliikennettä 
asiakkaiden tileiltä ja saattavat olla yhteydessä 

Lähde: Finanssiala, Johannes Palmgren

puhelimitse ja varmistaa, että onko asiakas 
tosissaan siirtämässä isoja summia epäilyttä-
ville tahoille. Tällaisilla yhteydenotoilla on 
saatu huijauksen uhreja luopumaan aikeis-
taan ennen kuin on liian myöhäistä. 

”Jos rahat on ehditty siirtää huijareille, on nii-
den karhuaminen takaisin melkoisen työn 
takana”, kertoo Finanssiala ry:n petos- ja rikos-
torjunnasta vastaava johtaja Risto Karhunen.
 
Pankin perustehtävään kuuluu asiakkaiden 
maksujen toteuttaminen. Pankki voi kuiten-
kin kieltäytyä maksun välittämisestä, jos on 
perusteltu syy epäillä varojen liittyvän rikol-

liseen toimintaan tai rahan-
pesuun.

Reaaliaikaisen ja ennaltaeh-
käisevän petostorjunnan hel-
pottaminen olisi paras tapa 
ehkäistä sijoitus- ja muita 
huijauksia. Tätä edistäisi 
viranomaisten ja pankkien 
tiedonvaihdon lisääminen. 
Rikoksella vietyjen varojen 
jäljittämisessä ja palauttami-
sessa oleellista on nopeus. 

Jo vuosia vireillä ollut hanke tilitietojen sähköi-
sestä siirrosta pankeista viranomaisille olisi 
pikaisesti saatettava loppuun. Sähköinen 
tilitietojen siirto nopeuttaisi talousrikosten 
tutkintaa ja helpottaisi rikoksella hankittu-
jen rahojen jäljittämistä. 

Helsingin Sanomat uutisoi maaliskuun alussa 
Ukrainan Kiovassa toimivasta kansainvä-
lisestä petostehtaasta. Sijoitushuijauksia 
tehtailevien huijareiden uhrit ovat menettä-
neet kymmeniätuhansia euroja. 

”Hyvä, että paljastetuista huijauksista uutisoi-
daan. Huijauksista ja niiden yrityksistä on tär-
keää ilmoittaa heti poliisille ja omaan pank-
kiin. Ilmoittamalla menetetyt rahat saatetaan 
saada takaisin tai ainakin helpotetaan petos-
vyyhtien paljastumista”, Karhunen sanoo. 

Kaikki huijaukset eivät koskaan tule pankkien 
tai viranomaisten tietoon. 

”On mahdollista, että nämä paljastuneet 
tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Huija-
tuksi tuleminen hävettää, ja moni uhri saattaa 
siksi pitää menetykset omana tietonaan”, 
Karhunen sanoo. 

ÄLÄ VASTAA – ÄLÄ HÄTIKÖI 
Huijareiden mielikuvituksella ja röyhkeydellä 
ei ole rajaa. Mitä kuluttaja sitten voi tehdä, 
ettei joutuisi sijoitushuijareiden tai muiden 
puliveivareiden uhriksi? Karhunen toistaa 
sadatta kertaa vanhaa viisautta. 

”Jos tarjous vaikuttaa liian hyvältä ollakseen 
totta, se yleensä ei ole totta. Brittiläinen suun-
tanumero ja hienostunut aksentti eivät todis-
ta mitään. Mahtavien pikavoittojen tarjoajille 
voi huoletta läimäistä luurin korvaan.” 

Huijareiden taktiikkana on usein luoda kiireen 
ilmapiiri. Mahtavat sijoitustuotot ovat aivan 
käden ulottuvilla, mutta on toimittava nopeas-
ti, muuten tilaisuus menee sivu suun. Huijarit 
tarjoavat myös teknistä apua: Älä koskaan 
anna verkkopankki-istuntoa etäyhteydellä 
kenenkään hallintaan. Seurauksena on tilisi 
tyhjentyminen. 

”Mitään taloudellisia päätöksiä ei kannata teh-
dä hätiköiden. Jos sinulle tarjotaan houkutte-
levaa sijoituskohdetta, älä rynni suin päin mu-
kaan, vaan kysy ensin neuvoa läheisiltä tai 
asiantuntijoilta. Hätiköimällä harvoin rikastuu”, 
Karhunen summaa.

https://www.finanssiala.fi/pankkiturvallisuus/Sivut/Nettihuijaukset.aspx
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Prosero Security Group laajentuu Suomeen, kun se on ostanut Arvolukko Oy:n.
Arvolukko on yksi Suomen suurimmista yksityisistä turvaurakointiliikkeistä yli 65 työntekijäl-
lään. Arvolukko Oy on perustettu vuonna 1984 ja sen liikevaihto oli vuonna 2019 yli 13 M €.
Prosero Security Group on alkujaan ruotsalainen yritys, jolla on toimintaa Ruotsin lisäksi 
Norjassa ja Tanskassa ja nyt siis myös Suomessa. Konserniin kuuluu nyt yhteensä 49 toimi-
pistettä ja se työllistää tämän yrityskaupan myötä seitsemisen sataa työntekijää Pohjois-
maissa ja konsernin kokonaisliikevaihto on n. 143 M €.

Norjan Lukkoseppäliitto Norske Låsesmeder 
järjesti jo 31. lukkoseppäpäivät, jotka järjes-
tettiin 11. kerran Lillehammerissa. Tapahtu-
maan osallistui 670 liiton jäsenyrityksen 
edustajaa! Tämä on harvinaislaatuista Poh-
joismaissa, missään muualla ei ole tällaista 
osallistujamäärää koskaan nähty. Suurimman 
lukkoliikeketjun henkilökuntaa oli paikalla 
150! Lukkosepät ja heidän työnantajansa 
osallistuivat erilaisiin koulutuksiin, joita järjes-
tivät niin tavarantoimittajat kuin Norjan Luk-
koseppäliittokin ja paikallinen FA. Suomalai-
sista yrityksistä seminaaria piti iLOQ. Näitä 
seminaareja ja koulutuksia oli perjantaista 
sunnuntai-iltapäivään, ja oli ilahduttavaa 
nähdä, että sunnuntaina klo 9.30 alkaviin 
koulutuksiin oli ilmoittautunut vielä lähes 
150 henkilöä. 

Espanjalaisesta SALTO Systemsistä tuli Turvaurakoitsijat ry:n yhteistoimintajäsen helmikuussa.

Vuodesta 2001 lähtien SALTO Systems on valmistanut ja toimittanut markkinoiden teknologi-
sesti kehittyneimpiä kaapelittomia ja avaimettomia kulunhallintajärjestelmiä. Jatkuvan kehi-
tyksen ja innovoinnin myötä SALTO Systems on sitoutunut luomaan teknologisesti edistyk-
sellisimmän elektronisen lukitusjärjestelmän. SALTO Systems on maailman johtavia kulun-
hallintajärjestelmien valmistajia.

Arvolukko Oy myyty
Prosero Security Groupille

Norjan Lukkoseppäliiton vuotuinen tapahtuma Lillehammerissa 
23.–26.1.2020

SALTO Systems Turvaurakoitsijoiden 
uusin yhteistoimintajäsen

Lauantaina oli koulutustilaisuuksien lisäksi 
kokopäiväinen messutapahtuma, jossa oli 
esillä lähes 30 yritystä, osa isoillakin osastoil-
la. Ilta huipentui 600 hengen gaalaillalliseen.

Koko Lillehammer kyllä tiesi, että lukkosepät 

olivat vallanneet kaupungin, keskustan käve-
lykadulla oli Norjan liiton lippuja koko matkal-
ta ja kaikki hotellihuoneet olivat tapahtuman 
käytössä. Toivottavasti meillekin saataisiin 
vastaava tapahtuma osaksi toimintaamme. 
Paljon työtä se kyllä vaatii.
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GDPR:n ensimmäiset puolitoista vuotta

Euroopan yleinen tietosuoja-asetus, 
GDPR astui voimaan toukokuussa 
2018, mutta muistammeko alku-
innostuksen jälkeen, että se tulee 
ottaa huomioon päivittäisessä toi-
minnassamme?

Meillä Suomessa on tapahtunut lukuisia tieto-
vuotoja ja -murtoja tänä aikana, toistaiseksi 
yhtään sakkoa ei kuitenkaan ole maassamme 
vielä langetettu.

Meistä kerätään lukematon määrä erilaista 
tietoa ja meidän olisi voitava luottaa, että pal-
veluntarjoajat käsittelevät henkilötietojamme 
huolellisesti.

GDPR:hän koskee kaikkia henkilötietoja käsit-
televiä organisaatioita sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla, myös järjestö- ja yhdistys-
puolella. Asetuksen voimaantuloa ennen yri-
tykset loivat prosesseja niin tietoturvalouk-
kausten kuin tietopyyntöjenkin varalle. Mo-
lemmat näistä liittyvät asetuksen mukanaan 
tuomiin rekisteröityjen oikeuksiin ja niiden 
varmistamiseen. Kaikkien henkilötietoja käsit-
televien yritysten on kyettävä osoittamaan, 
että ne noudattavat asetusta ja muita asiaan 
liittyviä lakeja. Tämä vaatii yrityksiltä eri tasois-
ta dokumentointia ja sen ylläpitoa. 

Vieläkin on paljon yrityksiä, joilla asiat eivät ole 
asetuksen vaatimalla tolalla. Yrittäjien tulisi 
muistaa, että tärkeässä roolissa on henkilötie-
tojen käsittelyperuste ja sen valitseminen. 
Vaikka suostumus on hyvä peruste, yritysten 
tulisi tarkastella myös muita perusteita, kuten 
asiakkaan tietojen käsittelyssä sopimukselli-
nen peruste ja yritysten välisessä markkinoin-
nissa oikeutettu etu. Tietosuoja-asetukseen 
liittyviä asioita tulisi auditoida yrityksissä esi-
merkiksi johdon katselmuksen tai sisäisen au-
ditoinnin yhteydessä, jotta vaaroilta vältyttäi-
siin. Tietoturva-asiat ovat ensisijaisen tärkeitä 
tietovuotojen ehkäisyssä, pienikin unohdus 
päivityksen yhteydessä saattaa aiheuttaa isoja 
vahinkoja. 

Uusi tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019 
Suomessa ja se täydentää GDPR:n vaatimuk-
sia. Laki toi mukanaan mm. laajan osoitusvel-
vollisuuden.

Muistin virkistykseksi perusasioiden muisti-
lista tietosuoja-asetuksen velvoitteista:

1. GDPR-vaatimusten ottaminen haltuun   
 on olennainen osa toimintaa, näiden   
 asioiden hyvä hoitaminen voi olla myös   
 jossain tilanteissa kilpailutekijä.
2. Rekisteröity – Rekisterinpitäjä – Henkilö-
 tietojen käsittelijä -suhteen ymmärtä-
 minen mahdollistaa liiketoiminnan eri   
 tulkintojen ja ratkaisujen tekemisen.   
 Kannattaa käyttää vähän aikaa miettiäk-
 seen, mikä rooli on kulloinkin kyseessä.
3. Osoitusvelvollisuuden dokumentaation   
 tuottamiseen ja ylläpitämiseen kannat-
 taa valita yrityksen tarpeisiin parhaiten 
 sopiva sähköinen alusta.
4. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksesta 
 on oltava kirjallinen sopimus ja sopimus-
 kumppanin soveltuvuus ja kelpoisuus   
 tarkistettu.
5. Tietosuoja-asetus on jatkuva prosessi   
 samalla tavoin kuin kirjanpito ja muut   
 yritystoimintaan liittyvät toimenpiteet, 
 joten ylläpitoon on kiinnitettävä huo-
 miota.

Lisätietoja Euroopan tietosuoja-asetuksesta:
www.tietosuoja.fi
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Katri Koskela teki historiaa

Katri Koskela, Itä-Helsingin Lukko Oy:n 
toimitusjohtaja ja Turvaurakoitsijat ry:n 
2. varapuheenjohtaja on tehnyt historiaa! 
Hän on ensimmäinen nainen Suomessa, 
joka on suorittanut vaativan lukko-
seppämestarin erikoisammattitutkinnon, 
jonka juuret ulottuvat 1990-luvun puoli-
väliin. Tähän mennessä tämän lukitus- ja 
turvallisuusalan vaativimman tutkinnon 
on suorittanut nelisenkymmentä alalla 
työskentelevää henkilöä.
 
Katri Koskela kertoo tunnelmistaan ja tutkin-
non suorittamisesta tuoreeltaan tutkintoto-
distuksen saatuaan näin:

”Olen 14-vuotiaana ollessani työharjoittelus-
sa sanonut Laatulukko Oy:n Esko Järvenpääl-
le, että minusta tulee ensimmäinen naisluk-
koseppämestari. Hetken se sitten ottikin.

Sen voin sanoa, että tutkinnon suorittaminen 
ei ollut mikään läpihuutojuttu, vaan jouduin 
tekemään tosissani hommia pystyäkseni 
suorittamaan vaadittavat osat työn ohella. 

Tutkinnon vaadittavia osia olivat mm. projek-
tinhallinta, rakenteellinen suojaus, turvasuo-
jaus ja omaisuuteen liittyvien riskien hallinta. 

Onneksi sain joitakin osia hyväksi luettua 
aikaisemmasta lukkosepän ammattitutkin-
nostani.

Tutkinnon suorittamista varten pitää pystyä 
osoittamaan, että tuntee alaa koskevat lait ja 
säädökset, osaa tulkita alan dokumentaatiota, 
kuten rakennus- tai sähköpiirustuksia. Lisäksi 
pitää pystyä kartoittamaan asiakkaan tar-
peet ja valita kohteeseen oikeat lukitus- ja 
turvatekniikkatuotteet. Valinnat pitää myös 
pystyä perustelemaan tutkinnon vastaan-
ottajille, jotka haastavat jokaista valintaasi ja 
saavat sinut epäilemään itseäsi. 

Iso kiitos AEL:n Jussille, joka jaksoi potkia 
minua eteenpäin, vaikka ihan varmasti häntä-
kin turhautti, kun etanoin tutkintoa eteenpäin.

Haasteellista oli myös löytää sopivia kohteita 
näytöiksi, koska yrityksemme tekee lähinnä 
saneerauskohteita ja kulunvalvontapuoli on 
meillä aika lailla olematon, mutta tutkinnon 
arvioijan ja Jussin avulla pystyimme sumpli-
maan tämänkin siten, että tein näytöt useam-
massa osassa. Sain myös katettua tutkintoon 
kuuluvalla laajalla suunnittelutehtävällä niitä 
kohtia, joita en pystynyt kohteen pienuuden 
vuoksi näyttämään toteen käytännössä. 

Arvostan myös sitä, että en saanut yhtään 
turhaa ”liekaa” vaan tutkinnon vastaanottajat 
pitivät huolta siitä, että vaadittu suoritus oli 
tasavertainen muiden suorittajien kanssa.

Toivon, että tämä innostaisi muitakin alalla 
työskenteleviä ja alalle tulevia naisia opiske-
lemaan lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan 
ammattitutkinnon ja lukkoseppämestarin 
erikoisammattitutkinnon!”

Tutkintovastaavana AEL:ssä toiminut Jussi 
Venäläinen kiteyttää Katrin tutkinnon suo-
rittamista seuraavasti:

”Opettajan näkökulmasta voin sanoa, että 
on haastavaa toteuttaa ko. tutkintoa työn 
ohella ja samassa pyörittää yritystä.

Tutkinnon suorittaminen on vaatinut paljon 
ohjaamista ja tukea opettajalta/kouluttajalta. 
Katrin suoritus on todella hieno miesvoittoi-
sella alalla.”

Katri Koskela
Turvaurakoitsijat ry:n 2. varapuheenjohtaja 
ja Itä-Helsingin  Lukko Oy:n toimitusjohtaja
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Lisääntyvä digitaalisuus 
tuo haasteita tietoturvaan

Digitaalisuudesta on muodostumassa erotta-
maton osa maailmaamme ja sen turvallisuu-
desta on huolehdittava kaikkialla, niin yhteis-
kunnassa, yrityksissä kuin arjessakin. Aalto-yli-
opiston kyberturvallisuuden professori Jarno 
Limnell onkin todennut, että digitaalista tur-
vallisuutta voidaan pitää jo kansalaistaitona, 
joka koskee kaikkia ikäryhmiä. Tämä on tär-
keää, sillä lähes jokaisella kulkee jo älypuhelin 
mukana; verkko-ostoksia voi tehdä työmat-
kalla ja somepäivityksiä kassajonossa. Ongel-
maksi muodostuu se, että samoilla laitteilla 
käsitellään työasioita ja töitä tehdään missä 
milloinkin.  

Tästä syystä on tärkeä huomioida arjen tieto-
turva-asiat ja paikata tietoturva-aukot, sillä 
vanhat käsitykset ovat sitkeästi voimassa, 
olemme kaikki kuulleet, että joku sanoo palo-
muurin olevan yhtä kuin tietoturva tai minun 
asiani tuskin kiinnostavat ketään. Kyberrikol-
liset ovat asiasta aivan eri mieltä, tästäkin 
syystä tietokoneiden ja puhelinten suojauk-
selta vaaditaan enemmän kuin muutamia 
vuosia sitten.

Aiemmin tietoturva-asioissa keskityttiin sisä-
verkkojen ja työasemien palomuurisuojauk-

seen. Tänä päivänä hyökkäykset ovat niin pal-
jon ovelampia ja kehittyneempiä, että ne luo-
vat salattuja yhteyksiä ja toiminnot on saatet-
tu kätkeä normaaleihin tiedostoihin tai verk-
kosivuille, joiden takia tietoturvalle on asetet-
tava kovemmat vaatimukset kuin ennen.

Työntekotapamme ovat muuttuneet, käytäm-
me yhä enemmän pilvipalveluita, jotka mah-
dollistavat työn tekemisen eri laitteilla ja suo-
jatun sisäverkon ulkopuolella. Käytämme mo-
biililaitteita niin sähköpostien kirjoittamiseen, 
dokumenttien lukemiseen ja erilaisiin kokous-
puheluihin ja näitä varten on asennettu erilai-
sia ohjelmia, joilla voi olla pääsy mikrofoniin, 
kameraan ja tiedostoihin. Vaikka kuinka ajat-
telisimme, ettei minulla ole mitään salattavaa, 

lepsun tietoturvan takia yrityksen asioita voi 
vuotaa rikollisille aivan turhaan. Yritysten oli-
si hyvä panostaa työntekijöiden turvallisiin 
päätelaitteisiin, jotta etätyöskentely olisi 
myös tietoturvallista, eikä tietovuotoja pääsisi 
tapahtumaan.

Digitalisaatio siis kiihtyy kovaa vauhtia ja onkin 
sanottu, että kaikki, mikä voidaan digitalisoida, 
tullaan digitalisoimaan. Ihmisaivojen digitali-
sointia tehdään jo. Tuskin yksikään yritys ha-
luaa pärjätä ilman teknologiaa, mutta silti digi-
taalisuus ei ole ratkaisu kaikkeen. On liiketoi-
minta-alueita, joilla digitalisaatio ei ole miele-
kästä, kuten johtaminen, jossa fyysisen läsnä-
olon merkitys korostuu ja välittäminen vaatii 
jatkossakin ihmisten välisiä kohtaamisia. Digi-
vauhtisokeus tuo myös ongelmia, joista ehkä 

merkittävin on varasuunnitelman puute, heit-
täydytään liian usein yhden kortin varaan. 
Jopa 40 % yrityksistä menettää toimintaky-
kynsä yhden päivän aikana, mikäli nettiyhteys 
ei toimi, toteaa professori Limnell.

Turvallisuuden tulisi olla tietoisuutta ja varau-
tumista uhkakuviin, sillä hyvin hoidettu turval-
lisuus mahdollistaa digitalisaation hyödyistä 
nauttimisen. Tänä päivänä data on kaikkein 
tärkein suuryritysten raaka-aine, ja missä sitä 
löytyy, siellä on myös siitä hyötymään halua-
vaa rikollisuutta. Tästä syystä digitaalisen tur-
vallisuuden tärkeys korostuu entisestään. Yri-
tysjohdon olisi tiedostettava, että turvallisuus 
ei ole vaan projekti, vaan jatkuvaa toimintaa ja 
tiedon keruuta kyberrikollisuuden keinoista. 
Henkilökunnan kouluttaminen tietoturvalli-
sempaan toimintaan on avainasemassa tek-
nologisten ratkaisujen lisäksi, jotta yritykset 
voivat pärjätä sodassa tietoturvarikollisia vas-
taan. Mitä perusteellisemmin uhkiin on varau-
duttu erilaisilla varasuunnitelmilla ja viestin-
nällisillä suunnitelmilla, sitä paremmin kriisiti-
lanteesta voi selvitä. Huolellinen varautumi-
nen uhkakuviin lisää luottamusta ja turvalli-
suuden tunnetta, tämä olisi hyvä muistaa niin 
pienemmissä kuin suuryrityksissäkin.
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YRITYSKAUPPA

Asianajaja Jukka Rahikkala
044 0400 004

setaan yhtiölle. Jos saatu kauppahinta halu-
taan yhtiöstä omistajille, osakeyhtiössä vaih-
toehdoiksi jää osingon tai palkan nostami-
nen tai yhtiön purkaminen. 

Yrityskaupan yhteydessä tulee käytännössä 
eteen asioita, joiden kanssa yrityksen toimiva 
johto tai omistajat eivät monessa tapaukses-
sa ole säännöllisesti olleet tekemisissä, joten 
tällöin on hyödyllistä konsultoida asiantuntijaa.

Monella toimialalla tapahtuu liiketoimin-
nan keskittymistä niin, että yhtiöt joko su-
lautuvat, tai yrityskauppojen muodossa. 
Yrityksen omistajanvaihdoksen muotoja 
ovat yrityskauppojen lisäksi sukupolven-
vaihdokset ja muut omistusjärjestelyt.

Kun suunnitellaan yrityskauppaa tulee selvit-
tää mm. seuraavat seikat: yrityksen arvon-
määritys, eli mitä hintaa lähdetään tavoittele-
maan; rahoitus, koska usein kauppa toteute-
taan ainakin osaksi lainarahalla; kauppatapa 
– liiketoimintakauppa vai osakekauppa; 
verotus; sukupolvenvaihdoksen verohuo-
jennukset; ostettavan yrityksen tai ostavan 
yrityksen löytäminen; asiantuntija-apu.

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilan-
netta, jossa yrityksen omistus vaihtuu per-
hepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Virallis-
ta määritelmää sille ei ole. Se on yrityksen 
omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. 
Oleellisin ero verrattuna kauppaan ei-suku-
laisten kesken on, se että tietyin ehdoin su-
kupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa 
verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdoksessa 
käytetään tavallisesti markkinaehtoista hin-
taa matalampia kauppahintoja, lahjoituksia 
ja erilaisia variaatioita näiden väliltä. Vaih-
doksen suunnitteluun kannattaa ryhtyä hy-
vissä ajoin, jopa useita vuosia ennen vaih-
dosta. Aikaa vievin vaihe voi olla sen selvittä-
minen, kuka tai ketkä ryhtyvät jatkajiksi, ja 
millä omistusosuuksilla. Ennen omistajan-
vaihdosta voidaan veroseuraamuksia pie-
nentää esimerkiksi yhtiömuodon tai yhtiöso-
pimuksen muutoksilla, osingonjaolla, jakau-
tumisella, suunnatulla osakeannilla sekä 

omia osakkeita hankkimalla. Nämä toimen-
piteet vievät aikaa, ja asiantuntijan avusta on 
varmasti hyötyä. 

Mitä isommasta yrityskaupasta on kyse sitä 
todennäköisempää on, että on tarkasteltava 
myös kilpailuoikeudellisia asioita kuten sitä, 
että muodostuuko uudesta kokonaisuudes-
ta määräävän markkina-aseman tilanne, tai 
onko muita kilpailuoikeudellisesti huomioi-
tavia seikkoja.

Mitä pidemmän ajan kuluessa vaihdos teh-
dään, sitä paremmin yrityksen asiakkaat, si-
dosryhmät sekä jatkaja ja luopuja voivat so-
peutua tilanteeseen. On tavanomaista, että 
vanhat omistajat ja toimiva johto jäävät aina-
kin joksikin aikaa myydyn yrityksen palveluk-
seen. Olennaista on, että omistajanvaihdos-
ta aloitettaessa on selvillä, mikä on järjeste-
lyn lopullinen tavoite.

Osakeyhtiössä voi tapahtua omistajanvaih-
dos ensinnäkin siten, että luovutuksen koh-
teena ovat yhtiön osakkeet. Toinen vaihto-
ehto on liiketoimintakauppa. Ensimmäises-
sä vaihtoehdossa myyjinä ovat osakkeen-
omistajat, jolloin saatu kauppahinta on hen-
kilökohtaista tuloa. Liiketoimintakaupassa, 
jota kutsutaan myös substanssikaupaksi, 
myyjänä on yhtiö. Tällöin kauppahinta mak-
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