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POLIISIHALLITUS

poliisi.fi

Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 HELSINKI
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780

Voimassaoloaika

1.3.2017 lukien toistaiseksi

Säädösperuste

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) 
111 §, 
Sisäministeriön asetus (878/2016) vartijan ja 
järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja 
voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan 
hoitajan koulutuksesta 1-4 § ja 17 §

Kohderyhmät

Vartijan peruskoulutusta järjestävät oppilaitokset

Vartijan peruskoulutuksen (120 ot) tarkennettu sisältö

Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

Väliaikaisen vartijan koulutus on pituudeltaan vähintään 40 oppituntia. Kou-
lutuksen tulee noudattaa seuraavaa tuntijakaumaa, ja sen tulee sisältää 
vähintään nimetyt opetusaiheet ja -kokonaisuudet. Sisältö on samalla pää-
sääntöinen opetusjärjestys, ja koe suoritetaan vasta, kun kaikki opetusai-
heet on käyty läpi. Opiskelijoiden on osallistuttava opetukseen. Opiskelijan 
aikaisemmin hankkimaa osaamista ei hyväksi lueta eikä opetusaiheille ole 
siten korvaavaa sisältöä.

Kurssin järjestelyt (1 ot)

Turvallisuusalan lainsäädäntö (4 ot)
 Yksityistä turvallisuusalaa, vartioimisliiketoimintaa ja vartioimistehtäviä 

koskevat keskeiset säädökset

Oikeuttamisperusteet (4 ot)
 Yleiset oikeudet ja rikoslain anteeksiantoperusteet
 Perus- ja ihmisoikeudet

Vartijan toiminta ja toimivaltuudet (9 ot)
 Erilaiset vartioimismuodot ja niiden keskeinen sisältö
 Vartijan toimivaltuudet ja velvollisuudet
 Vartijan oikeudellinen asema
 Vartioimistehtävissä noudatettavat periaatteet ja etiikka
 Vartijan toiminta asiakaspalvelutyössä
 Vartijan toiminta hälytystehtävissä
 Erilaisissa vahinko-, ongelma- ja konfliktitilanteissa toimiminen
 Vartiointivarusteiden käyttö
 Vartijan työhön liittyvien asiakirjojen laadinta

Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (2 ot)
 Rakenteellisen suojauksen ja teknisen valvonnan sekä vartioinnin 
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muodostama kokonaisuus

Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä (4 ot)
 Viranomaisrajapinnassa toimiminen
 Poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät

Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (4 ot)
 Ennaltaehkäisy tavanomaisten poikkeamatilanteiden hallinnassa ja eri-

laisissa vahinko ja ongelmatilanteissa toimiminen
 Alkusammutuksen perustiedot ja -välineet
 Poistumisturvallisuuden perustiedot
 Hätäilmoituksen tekeminen

Työturvallisuus (4 ot)
 Työturvallisuus vartijan työssä
 Työturvallisuuslain mukaiset työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Hätäensiapu (4 ot)
 Hätäensiapu (toiminta tapahtumapaikalla, tajuttoman ensiapu, eloton 

autettava ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, toiminta sairaus-
kohtauksissa)

Hätäensiavun kouluttajalla tulee olla terveydenhuoltoalan tai pelastajan 
(tai vastaava) ammattitutkinto, ja hänellä tulee olla riittävä osaaminen ja 
kokemus hätäensiavun kouluttamiseen. Tämän osaamisen ja koke-
muksen vaatimuksen täyttää esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin, 
Suomen Pelastusalan keskusjärjestön, Suomen Meripelastusseuran tai 
vastaavan ensiapu- tai ensiauttajakoulutusta antavan organisaation hy-
väksymä kouluttajapätevyys (Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 
STM/90/2014).

Voimankäytön teoria (2 ot)
 Perustiedot vartijan voimankäyttövälineistä työtehtävissä
 Voimankäyttöön ja voimankäyttövälineisiin liittyvä säädösperusta ylei-

sellä tasolla
 Väliaikaisen vartijan voimankäyttö

Voimankäytön teoriaosan kouluttajana voi toimia myös muu opetusai-
heen hyvin hallitseva henkilö kuin Poliisihallituksen hyväksymä voi-
mankäyttökouluttaja.

Kurssikoe (2 ot)

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä väliaikaisen vartijan työn kan-
nalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 ot) lopuksi on suoritettava kirjallinen 
koe, johon saa osallistua vain koulutettava, joka on osallistunut kyseiseen 
koulutukseen. Koe on suoritettava kuuden (6) kuukauden kuluessa koetta 
edeltävän koulutuksen aloittamisesta. Koe voidaan uusia hylätyn suorituk-
sen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen väliaikaisen 
vartijan koulutusta. Koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seu-
raavana päivänä. Kokeessa ei saa olla mukana sähköisiä tai ei-sähköisiä 
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apuvälineitä tai avustajia. Uusintakokeen tulee olla erilainen kuin aikaisem-
pi koe.

Kokeen rakenne

Väliaikaisen 
vartijan koulutus

Opetus-
tunnit

Monivalinta-
kysymykset

Essee-
kysymykset

Kurssin järjestelyt 1
Turvallisuusalan 
lainsäädäntö

4 4 0-1

Oikeuttamis-
perusteet

4 4 0-1

Vartijan toiminta ja 
toimivaltuudet

10 7 2 a) b)

Rakenteellinen 
suojaus ja tekni-
nen valvonta

2 2 0-1

Poliisitoiminta ja 
siihen liittyviä var-
tijan tehtäviä

4 2 0-1

Ennaltaehkäisy ja 
vartijan toiminta 
vahinkotilanteessa

4 3 0-1

Työturvallisuus 4 4 0-1
Hätäensiapu 4 2 0-1
Voimankäytön 
teoria

2 2 0-1

Kurssikoe 1
Yhteensä 40 30 6

Pisteet 30 30 (6x5 p) 60 p
Läpäisyraja 36 p

Kokeessa on oltava 30 monivalintakysymystä ja kuusi (6) esseekysymystä.
Vartijan toiminta ja toimivaltuudet:
a) Kaikissa kokeissa on oltava aina esseekysymykset (2 kpl) tästä aihees-
ta.
b) Tämän osa-alueen kysymysten on oltava vartijan toiminnan eri osa-
alueita soveltavia.
Muut neljä (4) esseekysymystä ovat valinnaisia ja ne tulee valita opetusai-
heista taulukon mukaisesti.

Jokainen järjestettävä koe tulee yksilöidä koodilla, esimerkiksi oppilaitos ja 
päivämäärä, jolloin koe pidetty, tai muu kokeen laatijan antama yksilöivä 
koodi.
 koodi tulee olla merkittynä jokaisessa tehtäväpaperissa
 kysymyksiä tulee vaihdella eri kokeissa
 täysin sama kysymyssisältö ei saa toistua koetta uusittaessa
 kysymyksiin tulee laatia aina mallivastaukset ja viitteellinen pisteytys
 pisteytyksessä pitää käyttää yllä olevassa taulukossa olevaa laskennal-

lista mallia.
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Vartijan koulutus (80 ot)

Vartijan peruskoulutus on pituudeltaan vähintään 120 oppituntia. Väliaikai-
sen vartijan koulutus on osa vartijan peruskoulutusta.

Vartijan koulutukseen (80 ot) saa osallistua vain väliaikaiseen vartijan kou-
lutukseen liittyvän kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö.

Koulutuksen tulee noudattaa seuraavaa tuntijakaumaa ja sen tulee sisältää 
vähintään nimetyt opetusaiheet ja -kokonaisuudet. Sisältö on samalla pää-
sääntöinen opetusjärjestys, ja koe suoritetaan vasta, kun kaikki opetusai-
heet on käyty läpi. Opiskelijoiden on osallistuttava opetukseen. Opiskelijan 
aikaisemmin hankkimaa osaamista ei hyväksi lueta eikä opetusaiheille ole 
siten korvaavaa sisältöä.

Kurssin järjestelyt (1 ot)

Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva 
lainsäädäntö (16 ot)
 Turvallisuusalaa, vartioimisliiketoimintaa ja vartioimistehtäviä koskevat 

keskeiset säädökset
 Yleiset oikeudet sekä perus- ja ihmisoikeudet
 Vartijan työsuhteeseen ja työturvallisuuteen liittyvien oikeuksien ja vel-

vollisuuksien keskeiset asiat

Vartijan toiminta ja tilannehallinta (32 ot)
 Vartijan työhön ja työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä 

erot omavartiointiin
 Vartioimistehtävissä noudatettavat periaatteet
 Vartijan oikeudellinen asema
 Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettujen järjestyksenvalvojien 

tehtävät ja toimivaltuudet yleisellä tasolla
 Vartijana toimiminen vaihtelevissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä 

hyvien palveluperiaatteiden mukaisesti eettisesti hyväksyttävällä tavalla
 Vartiointivarusteiden käyttö ja vartijan työhön liittyvien asiakirjojen laa-

dinta
 Ennaltaehkäisy ja toiminta erilaisissa poikkeama-, vahinko-, ongelma ja 

konfliktitilanteissa
 Työturvallinen toiminta vartijan tehtävissä

Vartijan toiminta ja tilannehallinta -osan pitää sisältää vartijan työn kan-
nalta keskeisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä harjoituksia.

Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (6 ot)
 Rakenteellisen suojauksen sekä turvallisuusteknisten laitteiden avulla 

tapahtuva valvonta sekä järjestelmien toimintaperiaatteet sekä vartioin-
nin muodostaman kokonaisuus

 Rakenteellisen suojaukseen ja tekniseen valvontaan liittyvät keskeiset 
käsitteet

Palo- ja pelastustoiminta (8 ot) 
 Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuuden varmistaminen ja näihin 
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liittyvien vaaratekijöiden tunnistaminen
 Ennaltaehkäisy ja toiminta erilaisissa onnettomuus-, poikkeama-, on-

gelma- ja vahinkotilanteissa
 Alkusammutuksen perustiedot ja -taidot sekä poistumisturvallisuus (si-

sältää sammutusharjoituksen käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä)
 Hätäilmoituksen tekeminen

Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (6 ot)
 Vartijan fyysisen voimankäytön perusteet
 Vartijalle sallitut voimankäyttövälineet
 Voimankäyttöön ja voimankäyttövälineisiin liittyvä säädösperusta

Koulutuksen järjestäjän tulee nimetä Poliisihallituksen hyväksymä voi-
mankäyttökouluttaja, joka vastaa koulutuksen toteuttamisesta Poliisi-
hallituksen vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksista 
antaman määräyksen mukaisesti.

Ensiaputilanteet vartijan työssä (8 ot)
 Vartijan työn ja toimintamahdollisuuksien kannalta keskeisissä ensiapu-

tilanteissa toimiminen, soveltuvin osin teoriaopetusta ja käytännön har-
joitteita (4 ot)

 toimintaympäristön tilannearvio ja turvallisuuden varmistaminen
 muun muassa suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, murtu-

mien ja venähdysten ensiapu sekä tajuttoman ja sairauskohta-
uksen saaneen ensiapu

 Psyykkiseen ensiapuun kuuluvat keskeiset asiat, soveltuvin osin teo-
riaopetusta ja käytännön harjoitteita (4 ot)

 traumaattinen kriisi ja sen vaiheet, psykososiaalinen tuki ja krii-
sissä olevan henkilön kohtaaminen

Kurssikoe (3 ot)

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan työn kannalta keskeisiä 
asiakokonaisuuksia.

Vartijan koulutuksen (80 ot) lopuksi on suoritettava kirjallinen koe, johon 
saa osallistua vain koulutettava, joka on osallistunut kyseiseen koulutuk-
seen. Koe on suoritettava kuuden (6) kuukauden kuluessa koetta edeltä-
vän koulutuksen aloittamisesta. Koe voidaan uusia hylätyn suorituksen 
johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen vartijan koulutusta. 
Koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana päivänä. 
Kokeessa ei saa olla mukana sähköisiä tai ei-sähköisiä apuvälineitä tai 
avustajia. Uusintakokeen tulee olla erilainen kuin aikaisempi koe.
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Kokeen rakenne

Vartijan koulutus Opetus-
tunnit

Monivalinta-
kysymykset

Essee-
kysymykset

Kurssin järjestelyt 1
Turvallisuusalaa ja 
vartijan toimivaltuuk-
sia ja velvollisuuksia 
koskeva lainsäädän-
tö

16 8 1-3

Vartijan toiminta ja 
tilannehallinta

33 10 4 a) b)

Rakenteellinen suo-
jaus ja tekninen val-
vonta

6 4 1-2

Palo- ja pelastustoi-
minta

8 6 1-2

Vartijan voimankäyt-
tövälineet ja niiden 
käyttö

6 10 1-2

Ensiaputilanteet var-
tijan työssä

8 2 1-2

Kurssikoe 2
Yhteensä 80 40 12

Pisteet 40 60 (12x5 p) 100 p
Läpäisyraja 60 p

Kokeessa on oltava 40 monivalintakysymystä ja 12 esseekysymystä.
Vartijan toiminta ja tilannehallinta:
a) Kaikissa kokeissa on oltava aina esseekysymykset (4 kpl) tästä aihees-
ta.
b) Tämän osa-alueen kysymysten on oltava vartijan toiminnan eri osa-
alueita soveltavia.
Muut kahdeksan (8) esseekysymystä ovat valinnaisia ja ne tulee valita ope-
tusaiheista taulukon mukaisesti.

Jokainen järjestettävä koe tulee yksilöidä koodilla, esimerkiksi oppilaitos ja 
päivämäärä, jolloin koe pidetty, tai muu kokeen laatijan antama yksilöivä 
koodi.
 koodi tulee olla merkittynä jokaisessa tehtäväpaperissa
 kysymyksiä tulee vaihdella eri kokeissa
 täysin sama kysymyssisältö ei saa toistua koetta uusittaessa
 kysymyksiin tulee laatia aina mallivastaukset ja viitteellinen pisteytys
 pisteytyksessä pitää käyttää yllä olevassa taulukossa olevaa laskennal-

lista mallia.



Määräys ID-175730 7 (7)

Poliisiylijohtajan sijaisena
Poliisijohtaja Timo Saarinen

Poliisiylitarkastaja Marko Rahikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
22.02.2017 klo 11:11. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta.

Liitteet Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksen todistusmalli

Jakelu Vartijan peruskoulutusta järjestävät oppilaitokset

Tiedoksi Sisäministeriö
Opetushallitus
Turvallisuusalan tutkintotoimikunta
Poliisiammattikorkeakoulu
poliisiyksiköt
ALVAR / Ammattitutkinnon laadunvarmistus


