Vartijan koulutus (80 ot)
Toteutustapa: Päivä
Koulutusalat: Palvelualat
Koulutus alkaa: 30.05.2022
Koulutus loppuu: 10.06.2022
Opiskelijamäärä enintään: 20
Vapaat paikat:

Haluatko työskennellä vartijana? Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 ot) ja Vartijan
koulutuksen (80 ot) suorittaminen on edellytyksenä yksityisistä turvallisuuspalveluista
annetun lain (1085/2015) mukaiseksi vartijaksi hyväksymiselle.
Henkilö, joka on suorittanut Vartijan koulutuksen (80 ot) sekä täyttää muut lainsäädännön
asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä vartijaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Vartijaksi
hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Kenelle tarkoitettu
Turvallisuusalalla toimivat henkilöt tai alalle aikovat.
Vartijan koulutukseen osallistujan on täytynyt suorittaa Väliaikaisen vartijan koulutus (40
ot) voidakseen osallistua kurssille.
Kenelle tarkoitettu
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Turvallisuusalalla toimivat henkilöt tai alalle aikovat.

Toteutus
Koulutus kestää 10 päivää ja toteutetaan päiväopintoina arkisin klo 08:15-16:30. Koulutus on
lakisääteistä ja edellyttää läsnäoloa. Pyydämme osallistujia ottamaan huomioon, että jo
yhden oppitunnin poissaolo estää koulutuksen hyväksytyn suorittamisen.

Koulutuksen hinta
Hinta: 300 €
Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. Hinta koskee yksityishenkilöä. Jos opiskelija ei
läpäise näyttökoetta, voi sen uusia yhden kerran maksutta. Tämän jälkeen opiskelijalla on
oikeus uusia koe vielä kaksi kertaa, mutta niistä laskutetaan opiskelijaa 54 €/koe. Jos
kolmaskaan uusintakoe ei mene läpi, pitää koulutus käydä kokonaan uudelleen.

Peruutusehdot
Ilmoittautumisesi on sitova, mutta se voidaan peruuttaa kuluitta hakuajan loppuun
mennessä.
Veloitamme opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen ilmoittautunut jättää saapumatta ilman
peruutusilmoitusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.
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Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa, sisältöä ja ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Tomi Vauhkonen
Kouluttaja, Campus International Coordinator
Puhelinnumero
0406289517
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Helsinki, Malmin asematie 6
Ala
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