
02/2019

www.amlukkoasema.fi
HELSINKI | JYVÄSKYLÄ | KAJAANI | TAMPERE | OULU | VANTAA

Turvasuojaustoiminta luvanvaraiseksi 
vuoden 2019 alusta alkaen

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen tuli luvanvaraiseksi vuoden 
alusta alkaen, jonka jälkeen jokaisella näitä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee 
olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta.

Esimerkiksi jatkossa, jos isännöitsijä suorittaa edellä mainittuja töitä isännöimälleen taloyhtiölle,
johon heillä on sopimussuhde tai, jos huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai -taloyhtiön oviympä-
ristöä, uusi laki edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa.

Luvanvaraiseksi tulivat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkoval-
mistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti 
sekä haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Luvan piiriin kuuluvat myös lukkorungon, avainpesän, 
painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaa-
maan. Jatkossa myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liittyvät tehtävät ovat luvanvaraisia.

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois. Näihin kuuluvat mm. kameravalvonta-
järjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä 
muiden järjestelmien kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset ja -palautukset sekä näiden 
kuittaaminen järjestelmään eivät ole luvanvaraista toimintaa.

Myös kulunvalvonta- tai kameravalvontajärjestelmä, niiden lokitietojen tai tallenteiden katsomi-
seen tarvitaan vuoden alusta lähtien vartioimisliikelupa. Tietoja saa hakea ilman elinkeinolupaa, 
kun pyynnön tekee päällystöön kuuluva poliisimies tai mikäli asiakkaalle annetaan vain teknistä 
apua.
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Lain vaikutukset lyhyesti:

• Yrityksillä, jotka harjoittavat turvasuojaus ja/tai vartioimisliiketoimintaa, tulee olla poliisihalli-
tuksen myöntämä elinkeinolupa.

• Luvanvaraisilla turvasuojaustehtävillä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitus-, 
murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin 
kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.

• Elinkeinoluvan varaisessa yrityksessä tulee olla joko lukkoseppämestarin erikoisammattitut-
kinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) suorittanut vastaava hoitaja.

• Luvan edellyttämiä turvasuojaustehtäviä saa suorittaa vain henkilö, jolla on poliisin myöntä-
mä turvasuojaajakortti. Kortti on esitettävä tarvittaessa työn tilaajalle.

• Elinkeinolupaa ei tarvita:
 » Yrityksen oma turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai lukituksen 

muutokset itse. (Luvanvarainen, jos työ suoritetaan ulkopuolisen toimesta sopimussuh-
teessa)

 » Tunnisteen, avaimen, kulkukortin tms. aktivointi/passivointi ilman kulkuoikeuden muu-
toksia

 » Teknisen avun antaminen asiakkaalle esim. tallenteiden hakemiseksi
 » Kameravalvonnan asentaminen, kaapelointi, korjaaminen ja muuttaminen
 » Avainten luovutus ja palautus

Seuraavalla sivulla taulukko, mistä voit tarkistaa, mitkä toimenpiteet vaativat turvallisuusalan 
elinkeinoluvan.

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta:
https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat
https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista
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Tehtävä Turvallisuusalan Vartiointiliike- Ei luvanvarai-
 elinkeinolupa lupa nen tehtävä

Lukitukseen liittyvät työt
Lukon korjaustyö, asennus ja muuttaminen
Lukitustyöt, sarjoitustyöt verstastyönä ja asiakkaan ovella
Pätkän poisto, jos avainpesä avataan
Lukkorungon, avainpesän, painikkeen, väätönupin tms.
lukkokomponentin vaihto

Lukon sarjoitukseen liittyvät työt
Sarjatietokäsittely lukkoliikkeen ja lukkovalmistajan välillä. Avausten 
suunnittelu, päättäminen ja käsittely järjestelmässä tai manuaalisesti jne.
Sarjatiedon käsittely lukitusmuutoken tekemistä varten  
esim. haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin

Lukitukseen liittyvät pääkäyttäjätyöt
Tunnisteen, avaimen, tagin tai kortin aktivointi tai passivointi ilman 
kulkualuemuutoksia (esim. hotellihuoneen kortin tai tunnisteen 
aktivointi)
Kulkualuemuutos, uuden kulkualueen tai avausryhmän jne. luominen
Lukon tai lukijan ohjelmointityö etänä, liitetään lukija kulkualueesen jne.

Kulunhallinta, kuluvalvonta, kulunseuranta
Koodilukon koodin vaihto
Kello-ohjauksen muuttaminen turvatekniseen järjestelmään kuten 
lukitus. Esim. kerrostalon porrasovien aikaohjaus

Muut
Kameravalvontatiedon katseleminen, kv-lokin hakeminen ja 
tulkitseminen rikoksenpaljastustehtävänä
Teknisen avun antaminen asiakkaalle ym. tallenteiden hakemiseen, 
poliisin pyynnöstä niiden hakeminen rikosepäilytilanteessa
Kulunvalvontajärjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen, sisältää 
lukijat, ovipäätteet, rasiat, jne.
RI-järjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen, päätelaitteet, 
ilmaisimet, käyttölaitteet, ilmoituksensiirtolaitteet jne.
Kameravalvonnan asentaminen, järjestelmien kaapelointityöt ja 
dokumentointi
Avainten luovutus ja -palautus. Annetaan avain, kirjataan järjestelmään, 
otetaan kuittaus luovutettaessa/palautettaessa
Turvasuojaustehtävien välittäminen (esim. lukkopäivystystyön 
välittäminen)
Ovensulkijan vaihto


