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TOIMINTAKERTOMUS 2021  

 

Vuosi 2021 oli Turva-alan yrittäjät ry:n (yhdistys) kahdeskymmenesviides toimintavuosi. Se 

oli sekä yhdistykselle että sen jäsenyrityksille koronapandemian takia edelleen haasteellinen, 

joskin loppuvuodesta oli nähtävissä myös toiveikkuutta tilanteen normalisoitumisesta. 

Yhdistyksen kokoukset hoidettiin sallimalla etäosallistuminen ja jäsenyrityksille jaettiin tietoa 

toimimisesta korona-ajan poikkeusoloissa. 

Jäsenyrityksiä oli vuoden lopussa 88. Jäseneksi liittyi kaksi yritystä, ero myönnettiin kahdel-

le. 

 

Alan edistäminen ja edunvalvonta 

Turvallisuusjärjestöjen foorumi 

Turvallisuusjärjestöjen foorumiin kuuluu turva-alalla Suomessa toimivia yhdistyksiä. Yhdis-

tys osallistui foorumin jäsenenä toimintaan, jonka tavoitteena on yhteiskunnan turvallisuu-

den parantaminen tiivistämällä toimijoidensa yhteistyötä muun muassa alaan liittyvissä ta-

pahtumissa, selvityksissä ja lainsäädäntöhankkeissa. 

Foorumissa käynnistettiin hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia tiivistää turva-alan yh-

distysten välistä yhteistyötä. Turva-alan yrittäjät osallistui ministeri Lauri Tarastin tekemään 

selvitystyöhön, jonka oletetaan valmistuvan vuoden 2022 aikana.  

Paloilmoitinsuositusryhmä 

Turva-alan yrittäjillä on kaksi edustajaa Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön paloilmoi-

tinsuositusryhmässä. Yhdistyksen edustajat osallistuivat paloilmoitinsuositusryhmän toimin-

taan. Ryhmä julkaisi vuoden 2021 aikana kaksi uutta suositusta. 

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista 

Yhdistys antoi ympäristöministeriölle lausuntonsa esityksestä kaavoitus- ja rakentamislaiksi, 

jolla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakiuudistuksen ta-

voitteita pidettiin tärkeinä mutta lakiesitystä keskeneräisenä. Siinä ei riittävän yksiselittei-

sesti pohdittu lain soveltamista rakennuksissa oleviin taloteknisiin järjestelmiin, kuten turva-

järjestelmiin. Lisäksi toteutusvastuisiin ja laitetakuisiin liittyvät asiat vaativat täsmentämistä. 

Kannanotto sisäministeriöön 

Yhdistys allekirjoitti yhdessä iLOQ Oy:n ja Turvallisuusmuseon kannatusyhdistys ry:n kanssa 

Turvaurakoitsijat ry:n aloitteesta tehdyn kirjeen sisäministeriölle, jossa otettiin kantaa apu-

laistietosuojavaltuutetun päätökseen asuinkiinteistön sähköisen lukitusjärjestelmän henkilö-

tietojen käsittelystä.  Annetussa palautteessa mm. kritisoitiin päätöksessä mainittua vuoro-

kauden säilytysaikaa kameravalvonnan tallenteille riittämättömänä rikosten selvittämiseksi. 

 

Edustajat pysyväisluonteisissa vaikuttamisverkostoissa  

Poliisihallitus turvallisuusalan neuvottelukunta  Kimmo Arenius, Kettil Stenberg 

TU-sertifiointia ohjaava SETI:n lautakunta Kimmo Arenius 

TT-sertifiointia ohjaava SETI:n lautakunta Kimmo Arenius 

STUL hallitus Kettil Stenberg 

Paloilmoitinsuositusryhmä Jyrki Laine, Peter Malmelin 

Turvallisuusjärjestöjen foorumi Kimmo Arenius 

SESKO:n komitea SK 79 Hälytysjärjestelmät Sampo Jokinen, Veijo Kauppi 
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Julkaisutoiminta 

Uudet ohjehankkeet 

Julkaisuyhteistyö Sähköinfo Oy:n kanssa jatkui. Yhdistyksen edustaja osallistui vuonna 2021 

julkaistun ST-käsikirja 13 Kameravalvontajärjestelmät päivityksen laadintatyöhön. 

Lisäksi osallistuttiin Turvallisuusjärjestelmien digitaalinen turvallisuus -ohjeistohankkeeseen 

yhdessä mm. Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Hankkeen 

tarkoituksena on tuottaa tietoturva-aiheista ohjeistusta ja koulutusaineistoa mm. turvaura-

koitsijoille vuoden 2022 aikana. 

Turva-alan tietokansio ja TURVA-lisenssi 

Turvallisuusjärjestelmien hyvät suunnittelu- ja asennuskäytännöt on kuvattu Turva-alan tie-

tokansiossa, joka kattaa turva-alan säädökset ja ST-kortteina julkaistut turvatekniset oh-

jeet. TURVA-lisenssiin sisältyvät lisäksi ST-lomakkeet ja -käsikirjat sekä alan töissä tarvitta-

vat dokumentointi- ja työturvallisuusohjeet. Tietopalveluyhteistyötä jatkettiin Sähköinfo 

Oy:n kanssa, joka sovelsi palveluiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuihin jäsenalennuksia. 

Säädösmuutosten lisäksi palvelusisältöön tehtiin mm. seuraavat täydennykset ja päivitykset: 

- ST-ohjeisto 04 Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot 

- ST 96.31.30 Savunhallintajärjestelmän kunnossapito-ohjelma 

- ST 96.31.40 Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirja 

- ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja 

- ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän asennustodistus 

- ST 664.09 Kameravalvonnan tekninen määrittely 

- ST 663.11 Selostusmallipohja, T530 Murtoilmaisujärjestelmä 

- ST 663.12 Selostusmallipohja, T540 Ryöstöilmaisujärjestelmä 

- ST 631.13 Selostusmallipohja, T670 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä 

- ST 665.11 Selostusmallipohja, T520 Kulunvalvontajärjestelmä 

- ST 672.11 Selostusmallipohja, T570 Henkilöturvajärjestelmä 

- ST 674.11 Selostusmallipohja, T580 Paikannusjärjestelmä. 

 

Oppilaitosyhteistyö ja yhdistyksen oma koulutustoiminta  

Yhdistys jatkoi stipenditoimintaansa tarjoamalla Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yh-

teyteen perustetusta Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta turva-alan koulutusta jär-

jestäville oppilaitoksille haettavaksi turvajärjestelmäasentajan koulutusstipendejä opiskeli-

joilleen. Myöntämisperusteina ovat opiskelu alaan perehdyttävässä koulutuksessa sekä kiin-

nostus sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin.  

Turva-alan täydennyskoulutus Sähköinfon kanssa 2021: 

Kurssin nimi Kurssin tyyppi  Aika 

Paloilmoitinjärjestelmät Osaamista kehittävä lähiopetuskurssi 5.–6.10.2021 

Turvapätevyyspäivä  Osaamista ylläpitävä lähiopetuskurssi 2.11.2021 
 

Koronatilanteen takia koulutusten järjestäminen oli haastavaa ja muut kurssit peruttiin. 

Turvapätevyyspäivä 

Vuoden 2021 Turvapätevyyspäivän aiheina olivat talotekniikan ja taloautomaation hyödyn-

täminen kiinteistön turvallisuusratkaisuissa, turvallisuusalan koulutus, IP-kamerat sekä aina 

ajankohtainen turvallisuusjärjestelmien tieto- ja kyberturvallisuus. 

Tilaisuuteen osallistui 45 henkilöä ja se pidettiin lähitapahtumana Helsingissä. Samassa yh-

teydessä juhlistettiin yhdistyksen 25-vuotistaivalta. Yhdistys perustettiin 13.11.1996. 

 



TURVA-ALAN YRITTÄJÄT ry TOIMINTAKERTOMUS 2021  3(4) 

Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen jäsentiedotteilla jaettiin alan ajankohtaistietoa. Tiedotteet ovat jäsenten luetta-

vissa turva-alanyrittajat.fi-sivuilta. Jäsenillä oli oikeus lukea myös STUL:n jäsentiedotteet 

erillisellä käyttäjätunnuksella stul.fi-sivuilta. STUL jakoi yhdistyksen jäsenille Sähkömaailma-

lehden, jossa myös julkaistiin turva-alan ajankohtaisasioihin liittyviä artikkeleita. STUL:n la-

kiosaston ja teknisten asiantuntijoiden neuvontapalvelut olivat jäsenistön käytettävissä jä-

senpalveluun sisältyen. 

Yhteistyötä Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden kanssa jatketiin. Yhdistys tiedotti lehdessä 

toiminnastaan sekä muista ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä aiheista omilla yhdistys-

sivuillaan. LinkedIn-palvelussa julkaistiin artikkelisarja vuonna 2020 päivitetyn Kameraval-

vontaoppaan sisällöstä sekä mm. tiedotettiin Turvapätevyyspäivästä. 

 

Talous 

Toimintavuoden tilinpäätöksen ylijäämä oli 13 451,09 €. 

Taseen loppusumma oli 308 094,84 €. 

Jäsenmaksuperusteet olivat perustamiskokouksen 13.11.1996 mukaiset.  

 

Hallinto  

Sääntömääräinen liittokokous pidettiin 8.4.2021. Siihen osallistui 20 henkilöä. 

Kokoukselle esiteltiin yhdistyksen hallituksen hyväksymät uudet sopimukset Sähkö- ja te-

leurakoitsijaliitto STUL ry:n (jäsenjärjestösopimus) ja Sähköinfo Oy:n (palvelusopimus) 

kanssa. Edelliset sopimukset olivat vuodelta 2015. 

Lisäksi hyväksyttiin hallituksen ehdotukset sääntömuutoksiksi. Niiden ensisijainen tarkoitus 

on sallia osallistuminen liittokokouksiin jatkossa myös etäyhteydellä. Lopullinen päätös sään-

töjen muuttamisesta vaatii hyväksymistä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa, siihen 

saakka ovat voimassa säännöt vuodelta 2014.  

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa, näistä muut paitsi yksi toteutettiin pelkällä etäyhteydel-

lä vuoden viimeisen kokouksen ollessa hybridikokous. 

Hallitukseen kuuluivat: 

Puheenjohtaja: 

Pohjoismaiden johtaja Kettil Stenberg, Stanley Security Oy 

Varapuheenjohtajat: 

palvelukehityspäällikkö Sampo Jokinen, BLC Turva Oy  

liiketoimintapäällikkö Jussi Aaltojärvi, Caverion Suomi Oy 

Jäsenet: 

toimitusjohtaja Antti Kurvi, Kurvi & Sinivaara Oy 

myyntijohtaja Kim Ek, Oy Hedengren Security Ab 

myyntipäällikkö Janne Saari, Vanderbilt Finland 

toimitusjohtaja Jari Sotka, Helsingin Lukkonikkari Oy 

Key Account Manager Finland Jouni Virta, Axis Communications AB 

liiketoiminnan kehittämispäällikkö Ismo Salonen, Schneider Electric Finland Oy 

turvallisuuspäällikkö Tero Hellman, Granlund Oy 

asiakkuus- ja turvallisuusjohtaja Reijo Tiilikainen, Certego Oy. 

 

Tilintarkastajana toimi KHT Pertti Hiltunen, BDO Oy tilintarkastusyhteisö.  

Hallitus noudatti STUL:n kilpailuoikeudellista ohjetta samansisältöisenä Turva-alan yrittäjät 

ry:n kilpailuoikeudellisena ohjeena. 

 

http://www.turva-alanyrittajat.fi/
http://www.stul.fi/
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Liittotoimisto 

Yhdistyksen operatiiviset palvelut hoidettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n kanssa 

solmitun sopimuksen mukaisesti. Toimitusjohtajana toimi Kimmo Arenius, järjestösihteerinä 

Birgitta Pessi sekä koulutus- ja turvakansiovastaavana Veijo Kauppi. 
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