Turvallisuusalan perustutkinto,
turvallisuusvalvoja
Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa: Päivä
Tutkinto: Turvallisuusalan perustutkinto
Tutkintonimike: Turvallisuusvalvoja
Koulutusalat: Palvelualat

Oletko kiinnostunut pelastustoiminnasta, vartiointialasta tai turvallisuustekniikasta?
Turvallisuusalan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja ala tarjoaa monipuolisia
mahdollisuuksia. Turvallisuusvalvojana vastuunasi on omaisuuden suojaamista ja
turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa sekä erilaisia palvelutehtäviä.

Kenelle tarkoitettu
Turvallisuusvalvojalta kysytään vastuullisuutta, luotettavuutta, kekseliäisyyttä ja kykyä
ennakoida tilanteita. Ammattilaisen tulee hallita teknisiä välineitä, laitteita ja
tietotekniikkaa. Monissa turvallisuusalan työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä kuntoa
ja henkistä tasapainoa sekä rikosoikeudellisesti nuhteetonta taustaa.
Kenelle tarkoitettu
Turvallisuusalan perustutkinto on tarkoitettu turvallisuusalan perustehtäviin aikoville ja
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niissä jo toimiville sekä jatko-opiskelukelpoisuuden haluaville.
Opintojen edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä, hyvä maine sekä hyvä fyysinen ja psyykkinen
kunto.

Toteutus
Opiskelu toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena, non-stop-periaatteella, sisältäen
lähi- ja etäopiskelua (myös verkko-opiskeluna) sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Lähiopetusta on noin 7 - 9 päivää/kuukausi klo 8.30 - 15.00. Koulutuksen ja tutkinnon
suorituksen kesto on keskimäärin noin 2 vuotta.

Yhteiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat, joiden kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä (osp), sisältyvät
kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia (26 osp) että valinnaisia (9 osp)
osaamistavoitteita.
Pakolliset osaamistavoitteet (26 osp) muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
Valinnaisia osa-alueita tulee valita yhteensä 9 osp. Voit valita valinnaiset osaamistavoitteet
vapaasti yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta.
Yhteishaun ryhmissä opiskellaan yhteiset tutkinnon osat pajoissa. Opiskelu tapahtuu
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pääsääntöisesti tietokoneella, mutta pajassa käytetään myös kirjoja ja muuta materiaalia
oppimiseen. Yhdessä pajassa on opiskelijoita eri tutkinnoista.
Jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti yhteiset tutkinnon
osat verkko-opintoina.

Hakeutuminen
Ilmoitamme opiskelijavalinnasta erikseen. Myös mahdollisiin haastatteluihin tai
soveltuvuuskokeisiin kutsumme hakijat erikseen.

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
Oppivelvollisuuden lain piirissä olevat opiskelijat
Koulutus on maksuton oppivelvollisuuslakia koskeville opiskelijoille sen kalenterivuoden
loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee seuraavia:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppivelvollisuuslaki koskee pääosin vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.
Oppivelvollisuuslaista voi lukea lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
Muut opiskelijat
Myös muille opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua
kuitenkin seuraavista:
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opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimus
Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä
sähköinen taustatietolomake. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva
työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta
oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.
Työsuhteinen oppisopimus: HAKULOMAKE
Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
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koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen sisältöä, siirtää koulutuksen ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä
mahdollistaa jatkokouluttautumisen viranomaistehtäviin (poliisi- ja pelastusala,
vankeinhoito, puolustusvoimat). Hyriassa tarjotaan myös turvallisuusalan ammatti- ja
erikoisammattitutkintokoulutusta.

Tälläisiin töihin voit päästä
Turvallisuusvalvojana voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä vartijana,
arvokuljettajana, turvatarkastajana, järjestyksenvalvojana, turvasuojaajana tai
aulapalvelutehtävissä. Yksityinen turvallisuusala on kasvanut paljon viime aikoina, ja alan
avoimet työpaikat ovatkin lisääntyneet. Työllisyystilanne on hyvä ja ammattitaitoisesta
työvoimasta on jopa pulaa.

Lisätietoja koulutuksesta
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Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Mikko Laakso
Kouluttaja
Puhelinnumero
0505763781
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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