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Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida turvallisuusvalvojan 

erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Yksityinen turvallisuusala on PAMin tärkeimpiä toimialoja. 

Edustamme noin 8 000 yksityisen turvallisuusalan työntekijää

 

Työelämälähtöisyys 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on hyvin haastava, kuten asiaan 

kuuluukin erikoisammattitutkinnossa

osaamiseen, suunnitteluun ja johtamiseen. 

 

Sisältö vastaa kiitettävästi alan osaamistarpeiden todellisuutta. Turvallisuusalan perussubstanssiosaamisen 

lisäksi erikoisammattitutkinnon suorittavan henkilön pitää osata kattavasti esimerkiksi alan juridiikkaa ja 

muuta säännöstöä, henkilöstöjohtamista, projektijohtamista, suunnittelua, asiakasosaamista, palautteen 

antamista ja saamista, kehittyvää teknologiaa sekä työhyvinvointia. Nämä asiat ovat huomioitu perusteissa.    

 

Positiivista on sekin, että perusteet nostavat esille henkilöstöjoht

osaamisen kehittämisen tarpeet ja tason ylläpidon sekä henkilöstön osaamisen hyödyntämisen 

kehittämistyössä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen toimii turvallisuusalalla selkeänä kilpailuetuna. 

Kukaan ei halua hankkia turvallisuuspalveluja yritykseltä, jonka henkilöstön osaamisessa on edes epäilyjä 

puutteista. 

 

Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen

Jako pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin on pääsääntöisesti toimiva. Pakollisia tutkinnon osia on kaksi 

ja valinnaisia kolme. Pakolliset osat pitävät sisällään oleellisia asioita lähtien perus

yksityisen turvallisuusalan säätelystä ja työelämän ja työturvallisuuden sääntelystä. 

 

Alan työehtosopimuksen tuntemus on

tutkinnon osaan 2.1 Turvallisuuslainsäädäntö 

oleellista säännöstöä). Nyt suurin osa esimiestyönkin kannalta tärkeistä työelämän pelisäännöistä sisältyy 

valinnaiseen tutkinnon osiin 2.3 Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen ja 2.7. Henkilöstöjohtaminen 

turvallisuusalalla. 
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Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida turvallisuusvalvojan 

erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Yksityinen turvallisuusala on PAMin tärkeimpiä toimialoja. 

Edustamme noin 8 000 yksityisen turvallisuusalan työntekijää. 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on hyvin haastava, kuten asiaan 

erikoisammattitutkinnossa. Perusteiden fokus on asetettu oikealle tasolle: toimialan juridiseen 

htamiseen.  

Sisältö vastaa kiitettävästi alan osaamistarpeiden todellisuutta. Turvallisuusalan perussubstanssiosaamisen 

lisäksi erikoisammattitutkinnon suorittavan henkilön pitää osata kattavasti esimerkiksi alan juridiikkaa ja 

öjohtamista, projektijohtamista, suunnittelua, asiakasosaamista, palautteen 

antamista ja saamista, kehittyvää teknologiaa sekä työhyvinvointia. Nämä asiat ovat huomioitu perusteissa.    
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kehittämistyössä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen toimii turvallisuusalalla selkeänä kilpailuetuna. 
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Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen 

Jako pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin on pääsääntöisesti toimiva. Pakollisia tutkinnon osia on kaksi 

isia kolme. Pakolliset osat pitävät sisällään oleellisia asioita lähtien perus

yksityisen turvallisuusalan säätelystä ja työelämän ja työturvallisuuden sääntelystä.  

työehtosopimuksen tuntemus on hyvä tuoda selkeämmin osaksi pakollisia tutkinnon osia (esim. 

tutkinnon osaan 2.1 Turvallisuuslainsäädäntö - nimeä voisi laajentaa sisältämään myös muuta työelämälle 

oleellista säännöstöä). Nyt suurin osa esimiestyönkin kannalta tärkeistä työelämän pelisäännöistä sisältyy 

tkinnon osiin 2.3 Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen ja 2.7. Henkilöstöjohtaminen 
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TURVALLISUUSVALVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOS 

Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida turvallisuusvalvojan 

erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Yksityinen turvallisuusala on PAMin tärkeimpiä toimialoja. 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on hyvin haastava, kuten asiaan 
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Sisältö vastaa kiitettävästi alan osaamistarpeiden todellisuutta. Turvallisuusalan perussubstanssiosaamisen 

lisäksi erikoisammattitutkinnon suorittavan henkilön pitää osata kattavasti esimerkiksi alan juridiikkaa ja 
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Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen on saanut melko suuren painotuksen valinnaisten tutkinnon 

osien joukossa (vastaa kahta tutkinnon 

painotus liiankin suuri. Kynnys lähteä kilpailemaan pienyrittäjänä valtavilla skaalaeduilla toimivaa globaalia 

yritystä vastaan voi osoittautua monissa tapauksissa liian korkeaksi. Onneks

sisällään paljon tärkeää osaamista, mikä voi olla hyödyllistä, vaikka yrittäjyys ei ensisijainen valinta 

olisikaan. Tätä oleellista sisältöä voisi hyvin jakaa muihin tutkinnon osiin (esim. 2.1 tai 2.3).

 

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn suorituksen kriteerit

Ammattitaidon osoittamisen tulisi tapahtua esisijaisesti todellisissa työelämän tilanteissa. Turvallisuusalan 

poikkeuksellisen luonteen vuoksi tämä ei ole aina mahdollista, jolloin o

järjestäjä varautuu luomaan puitteet osaamisen osoittamiseen muilla tavoin. 

 

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito on erittäin monipuolista ja erittäin haastavaa. Sisältöä kuitenkin 

vastaa alan todellisuutta. Hyväksytyn suor

saamme suomalaisille työpaikoille korkeaa turvallisuusalan ammattitaitoa. Toimiala on tiukasti kilpailtu 

kasvuala, joka ansaitsee laadukasta työvoimaa.

 

Muuta 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitu

Kokonaisuus on kattava, monipuolinen, haastava ja pätevästi kirjoitettu

korkean tason ammattilaisen osaamisen todisteena. 
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Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen on saanut melko suuren painotuksen valinnaisten tutkinnon 

osien joukossa (vastaa kahta tutkinnon osaa). Kansainvälisten monialayritysten aikakaudella voi kysyä, onko 

painotus liiankin suuri. Kynnys lähteä kilpailemaan pienyrittäjänä valtavilla skaalaeduilla toimivaa globaalia 

yritystä vastaan voi osoittautua monissa tapauksissa liian korkeaksi. Onneksi tutkinnon osa 2.3 pitää 

sisällään paljon tärkeää osaamista, mikä voi olla hyödyllistä, vaikka yrittäjyys ei ensisijainen valinta 

olisikaan. Tätä oleellista sisältöä voisi hyvin jakaa muihin tutkinnon osiin (esim. 2.1 tai 2.3).

attitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn suorituksen kriteerit

Ammattitaidon osoittamisen tulisi tapahtua esisijaisesti todellisissa työelämän tilanteissa. Turvallisuusalan 

poikkeuksellisen luonteen vuoksi tämä ei ole aina mahdollista, jolloin on hyvä, että tutkintotilaisuuden 

järjestäjä varautuu luomaan puitteet osaamisen osoittamiseen muilla tavoin.  

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito on erittäin monipuolista ja erittäin haastavaa. Sisältöä kuitenkin 

alan todellisuutta. Hyväksytyn suorituksen kriteerit tulee asettaa korkealle. 

saamme suomalaisille työpaikoille korkeaa turvallisuusalan ammattitaitoa. Toimiala on tiukasti kilpailtu 

kasvuala, joka ansaitsee laadukasta työvoimaa. 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on pääsääntöisesti erittäin hyvin tehty. 

Kokonaisuus on kattava, monipuolinen, haastava ja pätevästi kirjoitettu. Se toimii

korkean tason ammattilaisen osaamisen todisteena.  

 Jaana Ylitalo 
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Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen on saanut melko suuren painotuksen valinnaisten tutkinnon 

osaa). Kansainvälisten monialayritysten aikakaudella voi kysyä, onko 

painotus liiankin suuri. Kynnys lähteä kilpailemaan pienyrittäjänä valtavilla skaalaeduilla toimivaa globaalia 
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olisikaan. Tätä oleellista sisältöä voisi hyvin jakaa muihin tutkinnon osiin (esim. 2.1 tai 2.3). 
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Ammattitaidon osoittamisen tulisi tapahtua esisijaisesti todellisissa työelämän tilanteissa. Turvallisuusalan 

n hyvä, että tutkintotilaisuuden 

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito on erittäin monipuolista ja erittäin haastavaa. Sisältöä kuitenkin 

ituksen kriteerit tulee asettaa korkealle. Ainoastaan siten 

saamme suomalaisille työpaikoille korkeaa turvallisuusalan ammattitaitoa. Toimiala on tiukasti kilpailtu 

tkinnon perusteiden luonnos on pääsääntöisesti erittäin hyvin tehty. 

. Se toimii kasvavan toimialan 
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