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Turvallisuusalan valvonnan tehtävät (LYTP 7 
luku) 

• Yksityisten turvallisuuspalveluiden, voimankäyttökouluttajien, 
asekouluttajien, järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien ja 
järjestyksenvalvojakouluttajien yleisestä ohjauksesta ja 
valvonnasta vastaa Poliisihallitus 

– käytännössä Poliisihallituksen tehtävät valvontaviranomaisena 

keskitetty Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvontaan 

(Mikkeli) 

• Poliisilaitokset vastaavat yksityisten turvallisuuspalveluiden 
sekä vartijoiden, voimankäyttökouluttajien, asekouluttajien, 
järjestyksenvalvojien, järjestyksenvalvojakoulutuksen 
järjestäjien, järjestyksenvalvojakouluttajien ja turvasuojaajien 
ja vastaavien hoitajien toiminnan valvonnasta toimialueellaan 
(LYTP 84 §) 
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Uudistukset 1.1.2017 

• LYTP (115 §) 

 

• Sisäministeriön asetukset (47 §) 
– Sisäministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuustarkastuksesta ja säilössäpidosta (7 §) 

– Sisäministeriön asetus voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta (13 §) 

– Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttökoulutuksesta sekä 

turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta (20 §) 

– Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista (7 §) 

 

 

• Valtioneuvoston asetukset (35 §) 
– Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön  asusta ja 

koulutuksesta (9 §) 

– Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta (7 §) 

– Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (19 §) 
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TURVALLISUUSALAN 
ELINKEINOLUPA 
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TURVALLISUUSALAN ELINKEINOLUPA (LYTP 
6 luku) 

• Periaatteessa yksi yhteinen lupa vartioimisliike-, 
järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoiminnassa 

• Oikeuttaa hoitamaan toimeksiantoja kaikkialla maassa 

• Luvan myöntää Poliisihallitus, käytännössä Poliisihallituksen 
Turvallisuusalan valvonta 

• Lupa voimassa toistaiseksi 

• Lupaan voidaan merkitä ehtoja ja rajoituksia (LYTP 69 §) 

– esim. lupa ainoastaan turvasuojaustoimintaan 
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Vastaava hoitaja (LYTP 74 §) 

• Jokaisella turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava 
palveluksessaan yksi tai useampi 

• Hyväksymisviranomaisena Poliisihallitus 

• Poliisihallitus määrää lukumäärän ja vastuualueet 

• Elinkeinolupahakemuksen yhteydessä tai välittömästi sen 
jälkeen myös vastaavan hoitajan hakemus 

• Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Poliisihallitus on 
hyväksynyt vastaavan hoitajan 

• Jos eroaa tai lakkaa hoitamasta tehtäväänsä, hakemus 
uudeksi vastaavaksi hoitajaksi 7 päivän kuluessa 
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Tapahtumailmoitus I (LYTP 33 §) JV 

• Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan, toimenpiteiden 
kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan sekä 
toimeksiantajien tietojensaantioikeuden turvaamiseksi 
järjestyksenvalvojan tulee heti laatia 
järjestyksenvalvojatehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai 
voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista kirjallinen 
selvitys (tapahtumailmoitus) 

• Järjestyksenvalvoja voi laatia tapahtumailmoituksen myös 
muista toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista 

• Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi järjestyksenvalvojan 
kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet 

‒ toimenpiteiden kohteena olleiden sukunimi, etunimet, 

henkilötunnus ja osoitetiedot saadaan kirjata 

tapahtumailmoitukseen 
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Tapahtumailmoitus I (LYTP 33 §) 

• Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan, toimenpiteiden 
kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan sekä 
toimeksiantajien tietojensaantioikeuden turvaamiseksi 
järjestyksenvalvojan tulee heti laatia 
järjestyksenvalvojatehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai 
voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista kirjallinen 
selvitys (tapahtumailmoitus) 

• Järjestyksenvalvoja voi laatia tapahtumailmoituksen myös 
muista toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista 

• Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi järjestyksenvalvojan 
kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet 

‒ toimenpiteiden kohteena olleiden sukunimi, etunimet, 

henkilötunnus ja osoitetiedot saadaan kirjata 

tapahtumailmoitukseen 
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Tapahtumailmoitus II 

• VnA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) 

• Sen lisäksi, mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 8 ja 33 
§:ssä säädetään, tapahtumailmoituksessa on mainittava: 

1) vartijan tai järjestyksenvalvojan nimi ja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, 

jonka palveluksessa vartija tai järjestyksenvalvoja on 

2) tapahtuma-aika ja -paikka 

3) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja ottanut jonkun kiinni tai käyttänyt 

voimakeinoja 

4) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja käyttänyt voimankäyttövälineitä 

5) tieto siitä, onko vartija ottanut esille ampuma-aseen tai käyttänyt sitä 

 

• Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina: 

1) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tuntomerkit henkilön tunnistamiseksi 

2) havaintoja kohdehenkilön käyttäytymisestä ja tilasta 
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Tapahtumailmoitus III (LYTP 33 §) 

• Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan, muun 
järjestyksenvalvojia välittävän, järjestyksenvalvojapalveluja 
toimittavan sekä järjestyksenvalvojan työnantajan on 
säilytettävä tapahtumailmoitukset kahden vuoden ajan niiden 
laatimispäivän kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka 
jälkeen henkilötietoja sisältävät tapahtumailmoitukset on 
viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa hävitettävä 

• Tapahtumailmoitukset on säilytettävä siten järjestettyinä, että 
kuhunkin toimeksiantoon liittyvät ilmoitukset ovat viivytyksettä 
esitettävissä 

– jos tietojen tallettamisessa käytetään automaattista 

tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tietojen on oltava 

saatavina selväkielisinä 

14.3.2017 11 



Tapahtumailmoitus IV (LYTP 33 §) 

• Toimeksiantajalla ja 84 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
valvontaviranomaisella on oikeus saada jäljennös 
tapahtumailmoituksesta 

• Jos järjestyksenvalvoja vapauttaa kiinni ottamansa henkilön 45 §:n 
2 momentin mukaisesti, tapahtumailmoitus on viipymättä 
toimitettava rikoksen tapahtumapaikan poliisilaitokselle 

– kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille (45 §:n 2 mom. 

mukainen ensisijainen toimintavelvoite) 

– jos poliisille luovuttaminen ei kohtuullisessa ajassa ole mahdollista, 

järjestyksenvalvoja voi kuitenkin poliisimiehen ja kiinniotetun 

suostumuksella jättää kiinniotetun luovuttamatta poliisille ja vapauttaa 

tämän viipymättä, jos  

‒ rikoksesta voi seurata vain sakkoa ja  

‒ jos kiinni-otetun henkilöllisyys on tunnettu tai kiinniotettu suostuu 

esittämään järjestyksenvalvojalle henkilöllisyytensä selvittämiseksi 

tarpeelliset tiedot 
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Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uusiminen 
– koulutusvaatimukset ja uusimisen määräajat I 

• 1.1.2017 voimaan tulevan uuden yksityisistä turvallisuuspalveluista 
annetun lain (1085/2015) mukaan järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä 
aikaisemmin (1.3.2007 jälkeen suoritetun peruskoulutuksen vähintään 32 
oppituntia tai 1.1.2017 jälkeen suoritetun peruskoulutuksen vähintään 40 
oppituntia perusteella) järjestyksenvalvojaksi hyväksytty henkilö, joka on 
hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen uuden 
hyväksymisen hakemista sisäministeriön asetuksella säädettävät 
vaatimukset täyttävän järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen 

– hakemushetkellä yli kuusi kuukautta vanha kertauskoulutus ei oikeuta uuteen 

hyväksymiseen 

– aika lasketaan todistuksen antamispäivästä lukien 

• 1.1.2017 jälkeen suoritettu järjestyksenvalvojan perustekoulutus vähintään 
40 oppituntia ei vanhene 

– myöskään 1.3.2007 jälkeen ja ennen 1.1.2017 suoritettu järjestyksenvalvojan 

peruskoulutus (vähintään 32 oppituntia) ei vanhene, vaikka henkilö ei ole 

hakenut ensimmäistä hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi 
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Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uusiminen 
– koulutusvaatimukset ja uusimisen määräajat II 

• Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman koulutuksen (ennen 
1.3.2007 vähintään 24 oppituntia) suorittanut voidaan hyväksyä järjestyksenvalvojaksi 
uudelleen hänen hakiessaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä aikaisemman 
järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen (jv-kortin) voimassa ollessa 

– lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti säädetyn 

järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen uuden 

hyväksymisen hakemista.  

– em. koulutukseen liittyvä, nykyisin voimassa oleva kuuden (6) kuukauden määräaika uusimisen 

hakemiselle aiemman hyväksymisen päättymisen jälkeen päättyy 31.12.2016  

• Aikaisemmin kuin 1.3.2007 suoritetut (vähintään 24 oppituntia) järjestyksenvalvojakurssit 
ovat vanhentuneet 1.3.2007, jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ei ole pidetty 
jatkuvasti voimassa 

– tämä koulutus kelpaa hyväksymisen perusteeksi silloin, kun hyväksymistä haetaan 

katkeamattomassa ketjussa siten, että uutta hyväksymistä haetaan aikaisemman 

järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassa ollessa 

• Edellytysten täyttyessä poliisilaitos myöntää hakijalle järjestyksenvalvojakortin ja antaa 
pyydettäessä todistuksen siitä, että hakija on hyväksytty järjestyksenvalvojaksi 

– todistus toimii järjestyksenvalvojakorttina, kunnes poliisin tilaama kortti on toimitettu hyväksytylle 

– hakemuksen mukaisesti myönnetystä hyväksymisestä ei anneta päätösasiakirjaa 
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Järjestyksenvalvojan koulutus II 

• Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittaminen 
edellyttää koulutusaineistoon sisältyvän kokeen taikka 
ammatillisessa perus- tai lisäkoulutuksessa käytettävän 
näytön hyväksyttyä suorittamista  

– kokeeseen saa osallistua vain se, joka on osallistunut 

kyseiseen koulutukseen 

• Koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään 
kolme kertaa suorittamatta uudelleen 7 §:n mukaista 
peruskoulutusta 

– koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana 

päivänä 

• Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa 
peruskoulutuksen aloittamisesta 
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Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen 
peruuttaminen (LYTP 92 §) 

LYTP 92 § 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus 

• Peruutettava, jos järjestyksenvalvojakouluttaja sitä pyytää 

LYTP 92 § 2 mom. - Harkinnanvarainen peruuttaminen 

• Voidaan peruuttaa, jos 

- ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, 

luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) 

- lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään 

tai tahallinen olennaisesti virheellinen menettely 

järjestyksenvalvojakouluttajana 

- hyväksymiseen liitettyjen ehtojen tai rajoitusten olennainen rikkominen 

• Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos 
hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) 

• Poliisihallitus vastaa em. peruuttamisista 
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Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen 
väliaikainen peruuttaminen (LYTP 96 §) 

• Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen, jos poliisin 
tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen 
peruuttamiseen 

• Päätös, jolla järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 
on väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enintään kolme 
kuukautta 

– poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään 

kuudella kuukaudella kerrallaan, jos 

järjestyksenvalvojakouluttajaa epäillään rikoksesta, joka 

todennäköisesti johtaa hyväksymisen peruuttamiseen 
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Suppea turvallisuusselvitys (LYTP 108 §) 

• Vastaavan hoitajan, voimankäyttökouluttajan, asekouluttajan, 
vartijan, järjestyksenvalvojakouluttajan ja 
järjestyksenvalvojan koulutuksen järjestäjällä ja 
turvasuojaajan tehtäviin valmentavan koulutuksen 
järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi tai 
opettajaksi hakeutuvasta suppea turvallisuusselvitys 

• Turvallisuusselvitykset tekee suojelupoliisi 
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SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 
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Muut siirtymäsäännökset I (LYTP 115 §) 

• Ennen uuden lain voimaantuloa annettu vartijaksi, 
järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, 
voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on 
ehtoineen ja rajoituksineen voimassa hyväksymisen 
voimassaoloajan 

• Aikaisemmin voimankäyttökouluttajaksi erityisen 
voimankäyttökoulutuksen ampuma-asetta koskevaan osioon ja 
ampumiskokeen toimeenpanijaksi hyväksytty henkilö voi toimia 
ennen uuden lain voimaantuloa annetun hyväksymispäätöksen 
mukaisesti tulevassa laissa tarkoitettuna asekouluttajana 

• Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, 
voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymistä 
koskevaan asiaan, joka on tullut vireille ennen uuden lain 
voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä 
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Muut siirtymäsäännökset II (LYTP 115 §) 

• Ennen uuden lain voimaantuloa järjestyslain 22 §:n nojalla annettu 
lupa järjestyksenvalvojien asettamiseen on ehtoineen ja 
rajoituksineen voimassa luvan voimassaoloajan 

• Järjestyksenvalvojien asettamiseen liittyvää lupaa koskevaan 
asiaan, joka on tullut vireille ennen uuden lain voimaantuloa, 
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 

• Vartija tai järjestyksenvalvoja voi pitää mukanaan uuden lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten vaatimukset 
täyttävää koiraa kahden vuoden ajan aiemmin voimassa olleiden 
säännösten mukaisen tottelevaisuustarkastuksen suorittamisesta 

• Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukainen vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, turvasuojaajaksi, 
voimankäyttökouluttajaksi tai järjestyksenvalvojakouluttajaksi 
hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen on voimassa lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 
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VOIMANKÄYTTÖ-, ASE- JA 
JÄRJESTYKSENVALVOJAKOU

LUTTAJAT 
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Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja 
voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kouluttaja 
(LYTP 53 §) 

• Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja voimankäyttövälineiden 
kertauskoulutuksen kouluttajana voi toimia ainoastaan 
Poliisihallituksen voimankäyttökouluttajaksi hyväksymä henkilö 

• Ampuma-asetta koskevan käyttäjäkoulutuksen ja ampumiskokeen 
toimenpanijana voi toimia ainoastaan Poliisihallituksen 
asekouluttajaksi hyväksymä henkilö 

• Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa toimivan 
voimankäyttökouluttajan, jolla on voimassa oleva poliisin 
hyväksyminen vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi tai Poliisihallituksen 
hyväksyminen voimankäyttökouluttajaksi, ei tarvitse suorittaa 
vuosittaista voimankäyttövälineiden kertauskoulutusta 

– voimankäyttökouluttajan on kuitenkin osoitettava vuosittain, että hänellä 

on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja ampumistaito, jos hän 

työtehtävissään kantaa ampuma-asetta 
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Voimankäyttökouluttajaksi hyväksyminen 
(LYTP 54 §) 

• Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä voimankäyttökouluttajaksi 
voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen sekä voimankäyttövälineiden 
kertauskoulutukseen hakijan, joka: 

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; 

2) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen vähemmän 

kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista; sekä 

3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan sopiva voimankäyttökouluttajaksi. 

• Hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta. 

• Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi 
hyväksymisen, jos hakija edelleen  

– täyttää edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset ja  

– on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden 

hyväksymisen hakemista kertauskoulutuksen 

• Voimankäyttökouluttaja voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä 
kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä 
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Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen ehdot ja 
rajoitukset sekä niiden muuttaminen (LYTP 55 §) 

• Poliisihallitus voi erityisestä syystä liittää 
voimankäyttökouluttajaksi hyväksymiseen henkilökohtaisista 
ominaisuuksista tai muista vastaavista seikoista johtuvia 
ajallisia ja alueellisia ehtoja ja rajoituksia 

• Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja 
rajoituksia voimankäyttökouluttajan henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa 
tapahtuneiden muutosten vuoksi 
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Voimankäytön kouluttajakoulutus 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien 
koulutuksesta 

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää voimankäytön kouluttajakoulutuksen 

• Voimankäytön kouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 56 oppituntia 

• Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta 

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

voimankäyttökouluttajaksi sopiva 

• Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, 
vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoimintaa, vartijan ja järjestyksenvalvojan 
toimintaa ja toimivaltuuksia, oikeuttamisperusteita, voimakeinojen ja 
voimankäyttövälineiden käyttöä sekä koulutustaitoa koskevia opetusaiheita 

• Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan ja järjestyksenvalvojan 
voimankäyttövälineiden koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 
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Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja 
järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta 

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää voimankäyttökouluttajan 
kertauskoulutuksen 

• Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 24 
oppituntia 

• Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 

1) täyttää 1 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset (on täyttänyt 

18 mutta ei 68 vuotta; tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on 

henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan voimankäyttökouluttajaksi sopiva) 

2) on hyväksytysti suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun voimankäytön 

kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen 

• Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin 
voimankäytön kouluttajakoulutukseen 
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Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen 
hakeminen 

• VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista 

• Hyväksymistä voimankäyttökouluttajaksi haetaan kirjallisesti  

• Hakemuksessa on mainittava  

– hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 

• Hakemukseen on liitettävä  

– selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 1 

momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen 

hyväksytystä suorittamisesta 

• Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä  

– selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 3 

momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä 

suorittamisesta 

• Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen 
edellytyksiä koskevia selvityksiä 
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Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä 
koskeva päätös 

• VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista 

• Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskevassa 
päätöksessä on mainittava: 

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika 

2) hyväksymisen voimassaoloaika 

3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset 

• Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 
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Asekouluttajaksi hyväksyminen (LYTP 56 §) 

• Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä asekouluttajaksi voimankäyttökoulutuksen 
ampuma-asetta koskevaan käyttäjäkoulutukseen ja ampumiskokeen 
toimeenpanijaksi hakijan, joka: 

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta 

2) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen 

3) on hyväksytysti suorittanut asekouluttajakoulutuksen vähemmän kuin kuusi kuukautta 

ennen hyväksymisen hakemista 

4) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva 

asekouluttajaksi 

• Edellä mainittu hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta 

• Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, 
jos hakija  

– edelleen täyttää edellä mainitut 1 ja 4 kohdassa säädetyt edellytykset  

– on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen 

hakemista kertauskoulutuksen  

• Asekouluttaja voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä kuuden kuukauden 
kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä 
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Asekouluttajaksi hyväksymisen ehdot ja 
rajoitukset sekä niiden muuttaminen (LYTP 57 §) 

• Poliisihallitus voi erityisistä syistä liittää asekouluttajaksi 
hyväksymiseen henkilökohtaisista ominaisuuksista tai muista 
vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia ehtoja ja 
rajoituksia 

• Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja 
rajoituksia asekouluttajan henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa 
tapahtuneiden muutosten vuoksi 
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Asekouluttajakoulutus 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien 
koulutuksesta 

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 
56 §:n 1 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen 

• Asekouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 80 oppituntia 

• Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta 

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

asekouluttajaksi sopiva 

3) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan 

aikaisemman koulutuksen 

• Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, 
vartioimisliiketoimintaa, vartijan toimintaa ja toimivaltuuksia, oikeuttamisperusteita, 
voimakeinojen ja ampuma- aseen käyttöä sekä koulutustaitoa koskevia 
opetusaiheita 

• Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan ampuma-aseiden käyttötaidon ja 
ampumistaidon koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 
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Asekouluttajan kertauskoulutus 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja 
järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta 

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista 
annetun lain 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun asekouluttajan 
kertauskoulutuksen 

• Asekouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 32 oppituntia 

• Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 

1) täyttää 3 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset (on täyttänyt 18 mutta ei 68 

vuotta, tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan asekouluttajaksi sopiva ja on hyväksytysti suorittanut 

voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman 

koulutuksen) 

2) on hyväksytysti suorittanut 3 §:ssä tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen tai 

sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen 

• Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin 
asekouluttajakoulutukseen 
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Asekouluttajaksi hyväksymisen hakeminen 

• VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista 

• Hyväksymistä asekouluttajaksi haetaan kirjallisesti 

• Hakemuksessa on mainittava  

– hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 

• Hakemukseen on liitettävä  

– selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta 

sekä  

– selvitys lain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen 

hyväksytystä suorittamisesta asetyypeittäin 

• Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä  

– selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta 

• Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen 
edellytyksiä koskevia selvityksiä 
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Asekouluttajaksi hyväksymistä koskeva 
päätös 

• VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista 

• Asekouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on 
mainittava: 

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika 

2) hyväksymisen voimassaoloaika 

3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset 

• Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 

14.3.2017 35 



Järjestyksenvalvojakouluttajaksi 
hyväksyminen (LYTP 58 §) 

• Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä järjestyksenvalvojakouluttajaksi 
hakijan, joka: 

1) on täyttänyt 18 vuotta 

2) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen 

3) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin 

vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista 

4) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan sopiva järjestyksenvalvojakouluttajaksi 

• Edellä mainittu hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta 

• Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi 
hyväksymisen, jos hakija edelleen täyttää edellä 1 ja 4 kohdassa säädetyt 
edellytykset ja on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta 
ennen uuden hyväksymisen hakemista kertauskoulutuksen 

• Järjestyksenvalvojakouluttaja voi hakea hyväksymisensä uusimista vielä 
kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä 
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Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen 
ehdot ja rajoitukset sekä niiden muuttaminen (LYTP 
59 §) 

• Poliisihallitus voi erityisistä syistä liittää 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymiseen 
koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai muista 
vastaavista seikoista johtuvia ajallisia, alueellisia sekä 
opetusaiheita koskevia ehtoja ja rajoituksia 

• Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja 
rajoituksia järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksessa, 
henkilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa 
seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi 
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Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta 

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 1 
momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin 

• Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin pituus on vähintään 40 oppituntia 

• Peruskurssille voidaan ottaa hakija, joka: 

1) on 18 vuotta täyttänyt 

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

järjestyksenvalvojakouluttajaksi sopiva 

3) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan 

aikaisemman koulutuksen 

• Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, 
järjestyksenvalvontatehtäviä ja järjestyksenvalvojan toimialueita, järjestyksenvalvojan 
toimintaa, toimivaltuuksia ja velvollisuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä 
järjestyksenvalvojan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja järjestyksenvalvojan toimintaa 
onnettomuus- ja vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, oikeuttamisperusteita sekä 
voimankäyttöä ja koulutustaitoa koskevia opetusaiheita 

• Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvontatehtävien koulutuksen 
kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 
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Järjestyksenvalvojakouluttajan 
kertauskoulutus 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien 
koulutuksesta 

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun 
lain 58 §:n 3 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan 
kertauskurssin 

• Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 16 
oppituntia 

• Kertauskurssille voidaan ottaa hakija, joka: 

1) täyttää 5 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset (on 18 vuotta täyttänyt, tunnetaan 

rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

järjestyksenvalvojakouluttajaksi sopiva, on hyväksytysti suorittanut 

järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman 

koulutuksen) 

2) on hyväksytysti suorittanut 5 §:ssä tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan 

koulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen 

• Kertauskurssiin on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin 
järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssiin 
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Järjestyksenvalvojakouluttajaksi 
hyväksymisen hakeminen 

• VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista 

• Hyväksymistä järjestyksenvalvojakouluttajaksi haetaan kirjallisesti  

• Hakemuksessa on mainittava  

– hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 

• Hakemukseen on liitettävä  

– selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 1 

momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin 

hyväksytystä suorittamisesta 

• Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä  

– selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 3 

momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä 

suorittamisesta 

• Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen 
edellytyksiä koskevia selvityksiä 
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Järjestyksenvalvojakouluttajaksi 
hyväksymistä koskeva päätös 

• VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista 

• Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskevassa 
päätöksessä on mainittava: 

1) hyväksytyn nimi ja sekä henkilötunnus tai syntymäaika 

2) hyväksymisen voimassaoloaika 

3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset 

• Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 
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Siirtymäsäännöksiä 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien 
koulutuksesta (11 §) 

• Em. asetuksessa tarkoitettua voimankäytön kouluttajakoulutusta, 
asekouluttajakoulutusta tai järjestyksenvalvojakouluttajan koulutusta vastaava 
aiempien säännösten mukainen koulutus katsotaan yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 1 (voimankäytön kouluttajakoulutus), 
56 §:n 1 (asekouluttajakoulutus) ja 58 §:n 1 momentissa 
(järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi) tarkoitetuksi koulutukseksi 

– siirtymäsäännös mahdollistaa sen, että nykyisten säännösten mukaisen 

voimankäyttö-, ase- tai järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksen suorittaneet 

henkilöt voivat hakea hyväksymisensä uusimista hyväksymisen päättyessä uuden 

LYTP:n mukaisin edellytyksin 

– käytännössä em. sääntely merkitsee sitä, ettei aiemman koulutuksen saaneiden 

kouluttajien tarvitse suorittaa uusimuotoista koulutusta voidakseen jatkaa kouluttajina 

– heitä ei myöskään velvoiteta suorittamaan lisäkoulutuksena esimerkiksi uusi- ja 

vanhamuotoisen koulutuksen tuntimäärien erotuksen pituista koulutusta 

– luonnollisesti aiemmin voimassa olleen lain mukaisen kouluttajakoulutuksen 

saaneiden henkilöiden on täytettävä muut hyväksymisen uusimisen edellytykset, jotta 

heidät voitaisiin hyväksyä kouluttajiksi uudelleen 
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Yksityisen turvallisuusalan kouluttajien 
koulutusten oppituntimäärät -kooste 

• SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja 
järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta 

• Voimankäytön kouluttajakoulutus 

– pituus vähintään 56  oppituntia (40) 

• Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 

– pituus vähintään 24 oppituntia (16) 

• Asekouluttajakoulutus 

– pituus vähintään 80 oppituntia (80) 

• Asekouluttajan kertauskoulutus 

– pituus vähintään 32 oppituntia (24) 

• Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus 

– pituus vähintään 40 oppituntia (40) 

• Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutus 

– pituus vähintään 16 oppituntia (ei aiemmin SM asetuksessa) 
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YKSITYISEN 
TURVALLISUUSALAN 

VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS 
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YKSITYISEN TURVALLISUUSALAN 
VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS 

• Koulutukset 

• Voimankäyttövälineet 

• Oikeus kantaa välineitä 

• Koulutusoikeus 

• Valvonta 

• Siirtymäsäännökset 
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Vartijan voimankäyttövälineiden 
käyttäjäkoulutus I 

• SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan 
koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä 
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan 
koulutuksesta  

• Vartijan voimankäyttökoulutus muodostuu  

– fyysisen voimankäytön perusteista 

– kaasusumuttimen, teleskooppipatukan ja pistoolin, pienoispistoolin, 

revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksesta 

• Fyysisen voimankäytön perusteisiin kuuluu  

– enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen 

käyttäjäkoulutus 

• Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti 
ennen kaasusumuttimen, teleskooppipatukan, pistoolin, 
pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksia 
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Vartijan voimankäyttövälineiden 
käyttäjäkoulutus II 

• Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen ja 
teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa osana 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä 
tarkoitettua vartijan koulutusta 

• Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on 
vähintään 6 oppituntia 

• Teleskooppipatukan tai kaasusumuttimen 
käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 5 oppituntia  

• Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin 
käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 24 oppituntia 

• Väliaikainen vartija ei saa työssään kantaa 
voimankäyttövälineitä (LYTP 18 § 2 mom) 
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Vartijan voimankäyttövälineiden 
käyttäjäkoulutus III 

• Fyysisen voimankäytön perusteisiin on kuuluttava  

– vartijan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä 

voimankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä koskevia opetusaiheita 

• Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä  

– vartijan lainmukaisen voimakeinojen käytön kannalta keskeisiä 

asiakokonaisuuksia 
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Vartijan voimankäyttövälineiden 
kertauskoulutus 

• SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja 
voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan 
elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta 

• Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 18 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu edellä 
SisMA 4 §:ssä tarkoitetun fyysisen voimankäytön perusteiden sekä 
kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutusten kertauksesta 

• Vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittamiseksi 
katsotaan myös (SisMA 10 §:ssä tarkoitetun) järjestyksenvalvojan 
voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittaminen (vastaavuus) 

• Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 
oppituntia 

• Vähintään kerran vuodessa 

• Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin vartijan 
voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen 
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Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden 
käyttäjäkoulutus I 

• SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja 
voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan 
elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta 

• Järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutus muodostuu  

– fyysisen voimankäytön perusteista  

– kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksista 

• Fyysisen voimankäytön perusteisiin kuuluu  

– enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen käyttäjäkoulutus 

• Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti ennen 
kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksia 

• Tilapäinen järjestyksenvalvoja (LYTP 37 §) ei saa kantaa 
voimankäyttövälineitä! 

• Huom.!  Nippusiteet poistuneet! 
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Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden 
käyttäjäkoulutus II 

• Fyysisen voimankäytön perusteet voidaan suorittaa osana yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua vartijan koulutusta 
tai 35 §:ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan koulutusta 

• Kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa 
osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua 
vartijan koulutusta 

• Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on vähintään 6 
oppituntia 

• Teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen pituus on 
vähintään 5 oppituntia 

• Fyysisen voimankäytön perusteisiin on kuuluttava  

– järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä voimankäyttöön 

liittyvää lainsäädäntöä koskevia opetusaiheita 

• Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä  

– järjestyksenvalvojan lainmukaisen voimakeinojen käytön kannalta keskeisiä 

asiakokonaisuuksia 
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Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden 
kertauskoulutus 

• SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja 
voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan 
elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta 

• Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu 
(edellä 10 §:ssä tarkoitetun) 

– fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan 

käyttäjäkoulutuksen kertauksesta 

• Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen 
suorittamiseksi katsotaan myös 5 §:ssä tarkoitetun vartijan 
voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittaminen (vastaavuus) 

• Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia 

• Vähintään kerran vuodessa 

• Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin 
järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen 
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Järjestyksenvalvojan voimankäytön 
lisäkoulutus (LYTP 27 §) 

• Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii, 
toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että säädetyissä 
tilaisuuksissa, alueilla tai paikoissa järjestyksenvalvojana saa 
toimia vain järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen lisäksi 
(Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän) 
järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen 
hyväksytysti suorittanut 

• Sisältö valmistelussa 

• 16 tuntia 
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Voimankäyttövälineet 

• LYTP 18 § 

• Vartijalle sallitut 
voimankäyttövälineet: 

– käsiraudat 

– enintään 70 senttimetriä 

pitkä patukka 

– kaasusumutin 

– teleskooppipatukka 

– ampuma-ase 

• LYTP 49 § 

• Järjestyksenvalvojalle sallitut 
voimankäyttövälineet: 

– käsiraudat 

– enintään 70 senttimetriä 

pitkä patukka 

– kaasusumutin 

– turvallisuusalan 

elinkeinoluvan haltijan 

palveluksessa olevalla 

järjestyksenvalvojalla voi 

olla lisäksi 

teleskooppipatukka 
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Voimankäyttövälineiden kantaminen I (LYTP 18 
§, vartija) 

• Voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoastaan vartija, joka on 
saanut voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen 

– vartija ei saa vartioimistehtävissä tarpeettomasti kantaa 

voimankäyttövälineitä 

– väliaikainen vartija ei saa työssään kantaa voimankäyttövälineitä 

• Voimankäyttövälineitä saa kantaa ja käyttää ainoastaan vartija, joka 
on suorittanut voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen 

– kertauskoulutusta ei kuitenkaan edellytetä sinä vuonna, jolloin vartijan 

peruskoulutus on suoritettu 

• Vartioimisliiketoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan 
haltijan, jonka palveluksessa olevat vartijat kantavat 
vartioimistehtävissä voimankäyttövälineitä, 

– on järjestettävä vähintään kerran vuodessa vartijoilleen 

voimankäyttövälineiden kertauskoulutus tai  

– valvottava, että vartija muutoin suorittaa kyseisen kertauskoulutuksen 
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Voimankäyttövälineiden kantaminen II (LYTP 
49 §, järjestyksenvalvoja) 

• Voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoastaan järjestyksenvalvoja, joka on 
saanut voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen 

– järjestyksenvalvoja ei saa kantaa järjestyksenvalvontatehtävässä 

voimankäyttövälinettä tarpeettomasti 

– tilapäinen järjestyksenvalvoja ei saa kantaa tehtävässään 

voimankäyttövälineitä 

• Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva 
järjestyksenvalvoja saa kantaa ja käyttää voimankäyttövälineitä ainoastaan 
silloin, jos hän on suorittanut voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen 

• Järjestyksenvalvojatoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan 
haltijan, jonka palveluksessa olevat järjestyksenvalvojat kantavat 
järjestyksenvalvontatehtävissä voimankäyttövälineitä, 

– on järjestettävä vähintään kerran vuodessa järjestyksenvalvojilleen 
voimankäyttövälineiden kertauskoulutus tai  

– valvottava, että järjestyksenvalvoja muutoin suorittaa kertauskoulutuksen 
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Koulutusoikeus (LYTP 53 § 1 mom) 

• Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja 
voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kouluttajana voi 
toimia ainoastaan Poliisihallituksen voimankäyttökouluttajaksi 
hyväksymä henkilö 

• Ampuma-asetta koskevan käyttäjäkoulutuksen ja 
ampumiskokeen toimenpanijana voi toimia ainoastaan 
Poliisihallituksen asekouluttajaksi hyväksymä henkilö 
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Kouluttajien osallistuminen 
kertauskoulutukseen (LYTP 53 § 2 mom) 

• Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa 
toimivan voimankäyttökouluttajan, jolla on voimassa oleva  

– poliisin hyväksyminen vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi tai  

– Poliisihallituksen hyväksyminen voimankäyttökouluttajaksi,  

• ei tarvitse suorittaa vuosittaista voimankäyttövälineiden 
kertauskoulutusta 

• Voimankäyttökouluttajan on kuitenkin osoitettava vuosittain, 
että hänellä on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja 
ampumistaito, jos hän työtehtävissään kantaa ampuma-
asetta 
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Koulutusten valvonta 

• VALVONTALOMAKE pdf.pdf 

• Ennakkoilmoitus (14 pv) 

• Poliisilaitosten vk –kouluttajat 

• POHA / TAV 

• Tarkastuspöytäkirja 

• Omavalvonta 
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Siirtymäsäännökset I (LYTP 115 §) 

• Ennen tämän lain voimaantuloa annettu vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi 
hyväksyminen on ehtoineen ja rajoituksineen voimassa hyväksymisen 
voimassaoloajan 

• Aikaisemmin voimankäyttökouluttajaksi erityisen voimankäyttökoulutuksen 
ampuma-asetta koskevaan osioon ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi 
hyväksytty henkilö voi toimia ennen lain voimaantuloa annetun 
hyväksymispäätöksen mukaisesti tässä laissa tarkoitettuna asekouluttajana 

• Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, 
voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevaan asiaan, 
joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä 

• Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen 
vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, turvasuojaajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen on 
voimassa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 
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Kysymyksiä? 
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Kiitos 

Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta 
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