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Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet 

 

Diaarinumero: OPH-1557-2021 

Lausunto toimitetaan lausuntopalvelu.fi-alustan kautta. 

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita 

osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 

Perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Niissä otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen 

osaamisen arviointikriteeristö ja niissä vahvistetaan osaamisperusteisuutta sekä kaikille pakollista 

osaamista, työelämän perustaitoja ja palvelu- ja turvasuojausosaamista. Järjestyksenvalvojan ja vartijan 

tehtäväkokonaisuudet erotetaan omiksi tutkinnon osaksi. 

Uudistettuja tutkinnon perusteita on valmisteluvaiheessa esitelty PAMille mm. turvallisuusalan 

neuvottelukunnassa. 

 

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys 

Tutkinnon perusteet huomioivat työelämän säädökset ja sopimukset kautta linjan melko hyvin. 

Käytännössä ne mainitaan tutkinnon osien enemmistön ammattitaitovaatimuksissa.  

Tarkennukseksi näissä yhteyksissä on hyvä mainita erikseen erityisesti alalla sovellettavan 

työehtosopimuksen sekä työturvallisuuteen ja –suojeluun liittyvien säännösten tunteminen. 

 

Tutkinnon muodostuminen 

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja 3-6 valinnaisesta tutkinnon osasta. Erillisiä osaamisaloja ei 

ole ja kaikki suorittajat saavat saman turvallisuusvalvojan ammattinimikkeen.  
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Perusteet antavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet muokata tutkinnosta itselleen sopiva. Valinnaiset 

osat tukevat hyvin pakollisia tutkinnonosia ja antavat opiskelijalle sopivasti valinnanvapautta ja 

mahdollisuuden toteuttaa omia kiinnostuksenkohteitaan.  

On myös hyvä, että voimankäyttöön liittyvät osaamiset hankitaan tietyssä järjestyksessä 

(perusosaaminen ennen voimankäytön soveltamista vaativissa tilanteissa). 

Työelämäperusteisuus on suomalaisen ammatillisen opetuksen kivijalka. Tähän sisältyy myös se, että 

osaamisen osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työelämän tilanteissa. Tästä erittäin hyvästä 

perusperiaatteesta on turvallisuusalan perustutkinnon kohdalla tarpeen poiketa, jos erityisesti alaikäisen 

opiskelijan oma turvallisuus sitä vaatii. Tällöin on käytettävä työelämää simuloivia olosuhteita. 

 

Tutkinnon osien sisällöt ja ammattitaitovaatimukset 

Työelämän säädökset ja sopimukset on huomioitu perusteissa jopa keskimääräistä paremmin.  

Esitämme, että tarkennukseksi pakollisten tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin lisätään: 

- Tuntee oman alansa voimassa olevan työehtosopimuksen 

- Tuntee oman alansa työsuojelun perusasiat   

 


