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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

Turva-alan yrittäjät ry (yhdistys) edistää jäsenyritystensä turvallisuusliiketoiminnan ylei-

siä edellytyksiä. Toiminta tähtää turvallisuusjärjestelmien ja teknisten turvallisuuspalve-

luiden korkeaan tasoon. 

Toimintavuonna 2018 järjestö 

- vaikuttaa ajankohtaisiin laki- ja asetusmuutoksiin 

- jatkaa ja kehittää koulutusasioita koskevaa oppilaitosyhteistyötä 

- vaikuttaa koulutuksen perus- ja ammattitutkintojen perusteisiin 

- jatkaa julkaisu-, täydennyskoulutus- ja stipenditoimintaa 

- toimii ammattipätevyyden ja TU-sertifioinnin arvostuksen lisäämiseksi. 

Jäsenhankintaa jatketaan järjestön kattavuuden parantamiseksi. 

 

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP, 1085/2015) muuttaa murtoilmaisu-, 

kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien asennustyöt luvanvaraiseksi elinkeinoksi 1.1.2019 

alkaen. Lakimuutoksen vaikutukset alan yritystoimintaan ovat merkittäviä. Yhdistys jat-

kaa toimia, joilla helpotetaan jäsenyritysten siirtymistä turvallisuusalan elinkeinoluvan 

mukaiseen toimintaan.  

 

Muita vuoden 2018 teemoja ovat: 

- turvasuunnittelun merkityksen korostaminen 

- yhdistyksen ja muiden turvallisuusalan yhdistysten välisen yhteistyön lisääminen 

- yhdistyksen oman ja yhteistyössä Sähköinfo Oy:n kanssa järjestettävän koulutuksen 

kehittäminen. 

 

Alan edistäminen ja edunvalvonta 

Paloilmoitinasiat 

Paloilmoitinasetukseen vaikutetaan sisäministeriössä siten, että  

- rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulle tulee dokumentin laatiminen paloilmoitti-

men perusmäärittelyistä  

- paloilmoitinliikkeen käsite, asema ja vastuut selkiintyvät 

- paloilmoitinpätevyyden vaatimukset saadaan yksiselitteisiksi 

- uusien sekä kokonaisuudessaan uusittavien paloilmoittimien laitteilta vaaditaan kes-

kinäistä yhteensopivuutta sekä standardinmukaisuutta 

- paloilmoitinsuunnittelu, asennukset ja kunnossapito velvoitetaan tekemään yleisesti 

hyväksyttyjen paloilmoitinohjeiden mukaisesti 

- paloilmoittimen tarkastus- ja dokumentointivelvoitteet yksilöidään 

- paloilmoittimen haltija velvoitetaan laatimaan kunnossapito-ohjelma ja tarvittaessa 

osoittamaan toimenpiteiden toteutuminen.  

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön paloilmoitinsuositusryhmässä vaikutetaan käy-

tännöllisten ratkaisujen löytämiseksi paloilmoitintöitä koskeviin ongelmakysymyksiin. 

Ryhmä antaa niistä tarpeelliseksi katsomansa suositukset.  
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Pysyväisluonteiset vaikutuskanavat 

Yhdistyksen edustajat osallistuvat lisäksi mm. seuraavien yhteistyöelimien toimintaan: 

- Poliisihallitus turvallisuusalan neuvottelukunta 

- STUL:n hallitus 

- Turvallisuusalan järjestöjen yhteistyöfoorumi 

- SETI Oy:n TU-sertifiointilautakunta  

- SESKO:n tekninen komitea SK 79 Hälytysjärjestelmät. 

 

Oppilaitosyhteistyö 

Yhdistys jatkaa oppilaitosyhteistyötä erityisesti niiden oppilaitosten kanssa, jotka hyödyn-

tävät asentajakoulutuksen valinnaisiin opintoihin soveltuvia, yhdistyksen ja oppilaitosten 

yhteistyönä valmistuneita tilaturvallisuusjärjestelmien sekä palo- ja henkilöturvallisuus-

järjestelmien tutkintomoduuleita koulutuksessaan. Yhdistys kustantaa yhteistyöoppilai-

tosten opettajille kurssipäiviä koulutustarjonnastaan ja edesauttaa alueellista oppilaitos-

yhteistyötä.  Tavoitteena on, että yhteistyöoppilaitoksista valmistuu tulevina vuosina tur-

vallisuusjärjestelmien perusteet tuntevia asentajia.  

Yhdistys myöntää stipendirahastostaan oppilaitosten esityksiin perustuvia turvajärjestel-

mäasentajan koulutusstipendejä. Lisäksi voidaan myöntää hakemusperusteinen stipendi 

turvallisuusjärjestelmiä käsittelevälle opinnäytetyölle. 

 

Julkaisutoiminta 

Yhdistys julkaisee koko alaa palvelevan hyvät käytännöt -oppaan, joka palvelee tur-

vasuojaustoiminnan koko palveluketjua siirryttäessä luvanvaraiseen elinkeinotoimintaan. 

Myös vuonna 2011 julkaistun, yksityistä turva-alaa sekä kameravalvontajärjestelmien os-

tajia ja käyttäjiä ohjeistavan Kameravalvontaoppaan päivitystyö käynnistetään. 

Vuonna 2018 valmistuu ST-ohjeisto 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja 

kunnossapito -julkaisun päivitys, jonka valmistelutyöryhmään yhdistyksen edustaja on 

osallistunut. 

Julkaisuyhteistyö Sähköinfo Oy:n kanssa jatkuu. TURVA-lisenssi kattaa kaikki turvatekni-

set ST-kortit, -ohjeistot, -käsikirjat ja sähköiset lomakkeet. Sisällöltään suppeampi Tur-

va-alan tietokansio, joka kuuluu myös osaksi TURVA-lisenssiä, sisältää mm. alan säädös-

tiedot.  

 

Täydennyskoulutus  

Sähköinfo Oy:n kanssa järjestettävä täydennyskoulutus jatkuu seuraavilla kursseilla: 

Kurssin nimi Taso Aika 

Paloilmoitinjärjestelmät Osaamista kehittävä kurssi 20.–21.3.2018  

Turvaurakoitsijan toiminnanohjaus-

järjestelmä 
Osaamista kehittävä kurssi 17.4.2018 

Turvallisuusjärjestelmät Peruskurssi 25.4.2018 

Kulunvalvontajärjestelmät Osaamista kehittävä kurssi 18.9.2018 

Turvapätevyyspäivä  Osaamisen ylläpitokurssi 17.10.2018 

Murtoilmaisujärjestelmät Osaamista kehittävä kurssi 30.10.2018 

 

Jäsenistö voi osallistua näille ja myös muille Sähköinfon kursseille jäsenhintaan. 
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Ammattipätevyyden ja TU-sertifikaatin arvostuksen lisääminen 

Turvallisuusalan yritysten korkea ammattitaito ja toiminnan laatu edistää turvallisuusjär-

jestelmien toimivuutta, tuottavuutta ja käytettävyyttä sekä tuo yritykselle kilpailuetuja. 

Yhdistys toimii henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n TU-sertifikaatin yleistymiseksi ja ar-

vostuksen nostamiseksi. Asiaan vaikutetaan SETI:n lautakunnassa ja järjestön omalla 

tiedotus- ja vaikuttamistoiminnalla. Jäsenyrityksiä kannustetaan hankkimaan korkeaa 

ammattitaitoa ja toiminnan laatua osoittava TU-sertifikaatti. Tavoitteena on, että turva-

teknisten töiden tilaajat ja suunnittelijat edellyttävät turvaurakoitsijalta TU-sertifikaattia. 

 

Tiedottaminen 

Jäsenistölle jaetaan tietoa yhdistyksen omilla jäsentiedotteilla, kotisivuilla sekä jäsenpal-

veluun sisältyvillä STUL:n jäsentiedotteilla ja Sähkömaailma-lehdellä.   

 

Jäsenhankinta 

Jäsenhankintaa kohdennetaan erityisesti niihin turvasuojaustoimintaa harjoittaviin yrityk-

siin, joiden toimintaan 1.1.2017 voimaan astunut, yksityistä turvallisuusalaa koskeva la-

kimuutos välittömästi vaikuttaa.  

 

Järjestön toimistopalvelut 

Yhdistys hankkii tarvitsemansa operatiiviset ja toimistopalvelut Sähkö- ja teleurakoitsija-

liitto STUL ry:ltä osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. Näistä aiheutuvat kustan-

nukset sisältyvät STUL:lle maksettavaan järjestöjäsenmaksuun. 
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