
TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSET
Tornio ja Rovaniemi

Turvallisuusalan 
perustutkinto            

(180 osp)

Turvallisuusalan 
ammattitutkinto            

(150 osp)

Turvallisuusvalvojan 
erikoisammattitutkinto 

(180 osp)



TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO (180 osp)
1.8.2022 alkaen

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (55 osp)
Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen (30 osp)
Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta ( 25 osp)
VALINNAISET TUTKINNON OSAT (90 osp)
Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen (15 osp) 
Häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimiminen (15 osp) 
Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen (20 osp)
Vartiointitehtävissä toimiminen (30 osp)
Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta (15 osp)
Voimankäytön hallinta (15 osp)
Turvajärjestelmien käyttäminen (15 osp)
Turvajärjestelmien asentaminen ja huolto (30 osp)
Paikallisesti valittava: Turvallisuustoiminta työpaikalla (5-15 osp)
YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp)

”TURVALLISUUSVALVOJA”



TURVALLISUUSALAN 
AMMATTITUTKINTO

(150 osp)

• Tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai 
niissä jo toimiville
• Tarjoaa laaja-alaiset valmiudet työskennellä 
vartioinnin eri tehtävissä.
• Jatko-opintokelpoisuus kannattaa tarkistaa 
koulutusta antavilta ammattikorkeakouluilta



TUTKINNON 
RAKENNE



TURVALLISUUSVALVOJAN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO (180 osp)

Tutkinnon suorittamisen jälkeen
• voi toimia yksityisellä turvallisuusalalla 

elinkeinon harjoittajana tai 
• turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan 

palveluksessa olevana vastaavana hoitajana

Lisäksi
• voi toimia viranomaisorganisaatioiden tai 

elinkeinoelämän palveluksessa esimiehenä 
sekä asiantuntijatehtävissä.



TUTKINNON 
RAKENNE



HUOMIOI MYÖS TURVALLISUUSALAN KOULUTUSTEN 
TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

SORA = soveltumattomuuden ratkaisuja
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017; 40§)

• sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida 
apuvälineillä korjata

• sellaiset psyykkiset sairaudet jotka estävät 
käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen

• mm. ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai 
vaikea toimintakykyä laskeva masennus

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
• toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön 

sairaus



LISÄKSI 
HUOMIOITAVA, 
ETTÄ… 

”…koulutuksen järjestäjällä 
on oikeus pyytää 
koulutukseen 
hakeutuvasta henkilöstä 
turvallisuusselvityslaissa 
(726/2014) tarkoitettu 
suppea 
henkilöturvallisuusselvitys.”



SITTEN VIELÄ TURVALLISUUSALAN  
JATKOKOULUTUKSIA…

• Ammattikorkeakoulut mm:
• Laurea -ammattikorkeakoulu 

(Espoo/Leppävaara)
• XAMK – Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu (Savonlinna)
• Viranomaiskoulutuksia mm:

• Poliisiammattikorkeakoulu (Tampere/Hervanta)
• Pelastusopisto (Kuopio) 
• Pelastuskoulu (Helsinki)
• Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (Vantaa)
• Tullikoulu (Helsinki)
• Raja- ja merivartiokoulu (Imatra)
• Maanpuolustuskorkeakoulu (Helsinki)



Tervetuloa 
turvallisuusalalle!

Katso myös esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=SDVv9uMe95U

https://www.youtube.com/watch?v=SDVv9uMe95U
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