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TOIMINTAKERTOMUS 2020  

 

Vuosi 2020 oli Turva-alan yrittäjät ry:n (yhdistys) kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi ja 

sekä yhdistykselle että sen jäsenyrityksille koronapandemian takia monella tapaa poikkeuk-

sellinen. Vaikutukset jäsenyritysten liiketoimintaan olivat vuoden 2020 aikana jäsenille teh-

tyjen kyselyiden perusteella maltillisia, joskin loppuvuodesta oli nähtävissä aiempaa enem-

män epävarmuustekijöitä. Yhdistyksen kokoukset hoidettiin yhdistyslakiin vuonna 2020 teh-

dyn poikkeamislain mukaisesti sallimalla etäosallistuminen. Jäsenyrityksille jaettiin tietoa 

toimimisesta korona-ajan poikkeusoloissa. 

Jäsenyrityksiä oli vuoden lopussa 88. Jäseneksi liittyi yksi yritys, ero myönnettiin viidelle. 

 

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. 

Paloilmoitinsuositusryhmä 

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

tinsuositusryhmässä. Yhdistyksen edustajat osallistuivat paloilmoitinsuositusryhmän toimin-

taan. Ryhmä julkaisi vuoden 2020 aikana kolme uutta suositusta. 

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 

 

Julkaisutoiminta 

Uudet ohjehankkeet 

Julkaisuyhteistyö Sähköinfo Oy:n kanssa jatkui. Yhdistyksen edustaja osallistui vuonna 2020 

julkaistun ST-käsikirja 10 Paloilmoitinjärjestelmät päivityksen laadintatyöhön. 

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 08 Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus 

- ST 662.52 Selostusmallipohja, T620 Palovaroitinjärjestelmä 

- ST 667.10.01 Selostusmallipohja, T510 Sähkölukitusjärjestelmä 

- ST 666.11 Selostusmallipohja, T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä 

- ST 96.31.01 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito 

- ST 70.40 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohje 
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- ST 70.41 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Suunnittelijan ohje 

- ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu 

- ST 95.12 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Kiinteistön ylläpidon ohje 

- ST 664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste 

- ST 98.56 Murtoilmaisujärjestelmän käyttö ja ylläpito 

- ST 663.30 Murtoilmaisujärjestelmän asennusohje 

- ST 663.10 Murtoilmaisujärjestelmän suunnitteluohje 

- ST-ohjeisto 13 Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja ylläpito 

- ST 662.10 Paloilmoittimen suunnitteluohje 

- ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja. 

Kameravalvontaopas 

Kameravalvontaopas ohjeistaa yksityistä turva-alaa sekä kameravalvonnan hankintaan osal-

listuvia ja käyttäjiä alan hyviin käytäntöihin. Alun perin vuonna 2011 julkaistun oppaan laa-

jamittainen päivitystyö valmistui syksyllä 2020. 

 

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. Vuonna 2020 turvajärjestelmäasentajan stipendi 

myönnettiin Koulutuskuntayhtymä OSAO:ssa suoritetuista turvatekniikan opinnoista Jere 

Paaso-Rantalalle. Stipendin arvo oli 300 €. 

Lisäksi myönnettiin Hyvä opinnäytetyö -stipendi Markus Haarasen ja Janne Allosen Jyväsky-

län yliopistossa tehdylle pro gradu -tutkielmalle Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn 

hyödyntäminen Suomessa, arvoltaan 1000 € 

Turvapätevyyspäivä 

Vuoden 2020 Turvapätevyyspäivän aiheina olivat mm. turvasuunnittelu, turvasuojausalan 

koulutus, tekoälyn hyödyntäminen turvasuojausalalla, kyberturvallisuus, 5G, kameravalvon-

nan tietosuoja ja kameravalvontaopas. Kurssille osallistui 50 henkilöä, joista viisi käytti 

mahdollisuuttaan osallistua etäyhteydellä. 

 

Turva-alan täydennyskoulutus Sähköinfon kanssa 2020: 

Kurssin nimi Kurssin tyyppi  Aika 

Turvapätevyyspäivä  Osaamista ylläpitävä lähi/etäopetuskurssi 6.10.2020 

Paloilmoitinjärjestelmät Osaamista kehittävä lähiopetuskurssi 27.–28.10.2020 
 

Muut kurssit jouduttiin perumaan haastavan pandemiatilanteen takia. 

Turvallisuusalan lainsäädännöstä tiedotettiin yhteistyössä Sähköinfon kanssa sähköalan kou-

lutustilaisuuksissa. 

 

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 

http://www.turva-alanyrittajat.fi/
http://www.stul.fi/
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toiminnastaan sekä muista ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä aiheista omilla yhdistys-

sivuillaan. 

LinkedIn-palvelussa jatkettiin artikkelisarjaa yhdistyksen vuonna 2019 päivittämän Turvaa 

oikein -oppaan sisällöstä sekä tiedotettiin Turvapätevyyspäivästä ja Kameravalvontaoppaan 

julkaisusta. 

 

Talous 

Toimintavuoden tilinpäätöksen ylijäämä oli 11 384,94 €. 

Taseen loppusumma oli 293 159,42 €. 

Jäsenmaksuperusteet olivat perustamiskokouksen 13.11.1996 mukaiset.  

 

Hallinto  

Yhdistyksen sääntömääräinen liittokokous pidettiin 17.4.2020 etäkokouksena ja siihen osal-

listui 11 henkilöä. 

Hallitus kokoontui viisi kertaa, näistä muut paitsi vuoden kaksi ensimmäistä kokousta toteu-

tettiin etäyhteydellä. 

 

Hallitukseen kuuluivat: 

Puheenjohtaja: 

Pohjoismaiden johtaja Kettil Stenberg, Stanley Security Oy 

Varapuheenjohtajat: 

palvelukehityspäällikkö Sampo Jokinen, BLC Turva Oy 

asiakkuus- ja turvallisuusjohtaja Reijo Tiilikainen, Certego Oy  

Jäsenet: 

liiketoimintapäällikkö Jussi Aaltojärvi, Caverion Suomi Oy 

toimitusjohtaja Antti Kurvi, Kurvi & Sinivaara Oy 

toimitusjohtaja Willy Grönqvist, Oy Hedengren Security Ab (17.4.2020 saakka) 

myyntijohtaja Kim Ek, Oy Hedengren Security Ab (17.4.2020 alkaen) 

myyntipäällikkö Janne Saari, Vanderbilt Finland 

toimitusjohtaja Jari Sotka, Helsingin Lukkonikkari Oy 

toimitusjohtaja Veli-Matti Luukkanen, Mirasys Oy (12.4.2019 saakka) 

Key Account Manager Finland Jouni Virta, Axis Communications AB 

liiketoiminnan kehittämispäällikkö Ismo Salonen, Schneider Electric Finland Oy 

turvallisuuspäällikkö Tero Hellman, Granlund Oy. 

 

Tilintarkastajana toimi KHT Pertti Hiltunen, BDO Oy tilintarkastusyhteisö.  

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

ry:n kilpailuoikeudellisena ohjeena. 

 

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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