
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSTEN 
TOTEUTTAMINEN 
 
Yleistä 
 
Järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskoulutus tulee toteuttaa Laki yksityisistä 
turvapalveluista (1085/2015) annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen 
"Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja 
voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan 
vastaavan hoitajan koulutuksesta" (878/2016) sekä Poliisihallituksen vahvistaman 
järjestyksenvalvojan koulutusmateriaalin mukaisesti. 
Koulutusmateriaalilla pyritään varmistamaan laadukas koulutus ja valtakunnallinen 
yhdenmukaisuus. 

 
Peruskoulutuksen tavoitteet 
 
Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 oppituntia) tavoitteena on antaa sen 
hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Järjestyksenvalvojan 
peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hankkia lisäammattitaitoa mm. 
järjestyksenvalvojan kaasusumuttimen (5 h) ja teleskooppipatukan (5 h) 
käyttäjäkoulutuksilla sekä järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksella. 
Järjestyksenvalvojan tehtävissä hyödyllisiä lisäkoulutuksia voivat olla myös 
ensiapukoulutukset ja liikenteen ohjaamiseen liittyvä koulutus. 
 
Tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voi edellyttää joissakin tapauksissa, että 
järjestyksenvalvoja on suorittanut peruskoulutuksen lisäksi järjestyksenvalvojan 
voimankäytön lisäkoulutuksen. 
 
Tilaisuuden järjestäjä on aina velvollinen perehdyttämään järjestyksenvalvojat tilaisuuden 
toimeenpanopaikan erityiskysymyksiin ja tilaisuuden järjestämiselle annettuihin ehtoihin ja 
määräyksiin sekä tilaisuuden pelastus- ja turvallisuussuunnitelmiin. 

 
Viranomaisvalvonta ja tietojensaantioikeus 
 
Järjestyksenvalvojien, järjestyksenvalvojan koulutuksen järjestäjien ja kouluttajien 
yleisestä valvonnasta ja ohjauksesta vastaa Poliisihallitus. Poliisilaitos valvoo toimintaa 
omalla toimialueellaan. 
 
Poliisihallituksella ja poliisilaitoksilla on oikeus saada valvonnassa tarvittavia tietoja muun 
muassa järjestyksenvalvojien tehtävien suorittamiseen, koulutuksen järjestämiseen sekä 
muihin vastaaviin toimiin liittyvistä asioista (LYTP 85 §). 

 
Suppea turvallisuusselvitys 
 
Järjestyksenvalvojan koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi 
tai opettajaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea 
turvallisuusselvitys. (LYTP 108 §) 



 
Koulutuksen pituus, rakenne sekä toteuttaminen 
 
Koulutus on toteutettava Poliisihallituksen vahvistaman järjestyksenvalvojan 
koulutusmateriaalin sekä siihen sisältyvien kurssi- ja opetusaihekohtaisten tuntijakojen 
mukaisesti. Peruskoulutuksen pituuden tulee olla vähintään 40 oppituntia ja 
kertauskoulutuksen pituuden vähintään kahdeksan (8) oppituntia, eikä 
vähimmäisoppituntimäärän suorittamista voida korvata miltään osin itseopiskelulla. Edellä 
mainittuja opetusaihekohtaisia tuntijakoja tulee noudattaa siten, että kaikki koulutukseen 
sisältyvät opetusaiheet käydään kurssin aikana lävitse vähintään koulutusaineistossa 
esitetyssä laajuudessa. 
 
Koulutukseen osallistujien tehokkaan omaksumiskyvyn sekä opetuksen laadun 
varmistamiseksi koulutus täytyy toteuttaa klo 08.00 - 22.00 välillä. Yhden päivän aikana 
voidaan järjestää enintään kahdeksan oppituntia. Oppitunnin pituus on vähintään 45 
minuuttia. 
 
Koulutuksen häiriöttömän toteutuksen sekä käytännönläheisyyden varmistamiseksi 
koulutettavan opetusryhmän enimmäiskoko tulisi olla enintään 40 henkilöä. Peruskurssin 
koulutukseen sisältyvissä voimankäyttöharjoituksissa on käytettävä vähintään yhtä 
kouluttajaa jokaista alkavaa 10: ntä harjoitukseen osallistuvaa koulutettavaa kohti. 

 
Koulutukseen osallistuminen 
 
Koulutuksen vähimmäistuntimäärään kuuluvaa opetusta ei voida korvata etäopetuksella 
tai itseopiskelulla. Koulutettavan tulee osallistua suunnitelman mukaisesti toteutettavaan 
koulutukseen sen hyväksytyksi suorittamiseksi. 
 
Koulutettavan tulee osallistua säännöllisesti koulutukseen, ja sekä perus- että 
kertauskoulutuksessa tulee olla läsnä koko koulutuksen ajan. Järjestyksenvalvojan 
peruskoulutukseen kuuluva koe on suoritettava enintään kuuden (6) kuukauden kuluessa 
peruskoulutuksen aloittamisesta. Kertauskoulutus on suoritettava yhden (1) kuukauden 
kuluessa sen aloittamisesta. 
 
Peruskoulutuksesta pakottavasta syystä tapahtuvat poissaolot on joko suoritettava jonkun 
toisen peruskurssin yhteydessä tai sitten kouluttajan valvomana erillisessä 
täydennysopetuksessa kuuden (6) kuukauden kuluessa peruskoulutuksen aloittamisesta. 
 
Jos koulutettavan koulutus ei toteudu yllä mainittujen aikarajojen puitteissa on koulutus 
katsottava keskeytyneeksi kokonaan. Tällöin aiempia oppitunteja ei voida lukea hyväksi ja 
koulutus on käytävä kokonaan uudelleen (joko peruskoulutus tai kertauskoulutus). 
Kouluttajien on pidettävä Poliisihallituksen vahvistamaa päiväkirjaa peruskoulutuksen 
koulutettavista ja heidän osallistumisestaan koulutukseen. Päiväkirjatietoja yksittäisistä 
peruskoulutuksista koulutuksien järjestäjien on säilytettävä yksi (1) vuosi koulutuksien 
päättymisestä lähtien, jonka jälkeen ne on hävitettävä. Päiväkirja tulee esittää valvovalle 
viranomaiselle sitä pyydettäessä. 

 
 
 



 
Koulutuksen käytännön toteuttaminen 
 
Järjestyksenvalvojakoulutuksessa annettavan opetuksen tulee olla pääosin 
luentomuotoista, ja siihen tulee sisältyä käytännön harjoituksia. 
 
Koulutukseen käytettävien tilojen on oltava asianmukaisia ja turvalliseen harjoitteluun 
soveltuvia. 
 
Koulutuksessa käytettävät voimankäyttövälineet tarkastaa voimankäyttökouluttaja. 
Koulutustilojen tulee mahdollistaa opetuksen häiriöttömän seuraamisen sekä 
muistiinpanojen tekemisen. Luentomuotoisessa koulutuksessa tulisi pyrkiä käyttämään 
mieluiten luokkahuoneita tai muita vastaavia tiloja. Koulutukseen sisältyvät käytännön 
harjoitukset tulee toteuttaa näihin soveltuvissa tiloissa asianmukaisin harjoitus- ja 
suojavälinein. Mikäli käytännön tai voimankäytön harjoituksissa käytetään 
voimankäyttövälineitä ja/ tai suojavälineitä, niitä tulee olla harjoitteen mukaisesti jokaiselle 
koulutettavalle harjoittelua varten. 
 
Kouluttajan on varmistettava ennen käytännön harjoituksia, että jokaisen koulutettavan 
vaatetus ja varusteet ovat asianmukaiset ja harjoitukseen sopivat. Voimankäyttöä saa 
kouluttaa ainoastaan LYTP 53 §:ssä tarkoitettu poliisihallituksen hyväksymä 
voimankäyttökouluttaja, joka tarkastaa harjoituksissa käytettävät voimankäyttövälineet. 
Ennen käytännön ja voimankäytön harjoituksia kouluttajan on selvitettävä kaikille 
koulutukseen osallistuville harjoitteluun liittyvät turvallisuusohjeet kouluttajakoulutuksessa 
opetetulla tavalla. 
 
Kouluttaja vastaa itse käytännön koulutustilanteessa käyttämästään aineistosta. 
Kaikille koulutukseen osallistuville tulee antaa Poliisihallituksen vahvistama 
järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali kirjallisessa / sähköisessä muodossa. Materiaalin 
tulee toimia pohjana koulutettaviksi edellytettävien koulutusaiheiden opetuksessa. 
Kouluttajan vastuulla on, ettei aineistosta poiketa tai jätetä koulutusaiheita kouluttamatta. 
Kyseisen koulutusaineiston tekijäoikeudet ovat Poliisiammattikorkeakoululla. 

 
Peruskoulutukseen sisältyvä koe 
 
Peruskoulutuksessa opittaviksi edellytettävien tietojen ja taitojen hallinta varmistetaan 
teoriakokeella, joka suoritetaan toteutussuunnitelman osassa 8. Kokeeseen osallistumisen 
edellytyksenä on koulutukseen osallistuminen. Kokeessa tulee käyttää 
Poliisiammattikorkeakoulun tähän tarkoitukseen laatimia ja Poliisihallituksen hyväksymiä 
koekysymyssarjoja. 
 
Koulutusmateriaaliin sisältyviä kysymyksiä ei saa antaa koulutettaville ennen koetta, 
eikä kysymyksiä saa käsitellä sellaisenaan opetuksessa. 
 
Kukin koe sisältää 50 kappaletta oikein / väärin -väittämiä. Hyväksytty suoritus edellyttää 
vähintään 38 oikeaa vastausta väittämistä sekä sitä, että kokeeseen osallistuja on saanut 
vähintään yhden pisteen kummastakin kirjallisesta kysymyksestä. 
 
Hylätty koe voidaan uusia enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen peruskoulutusta. 



Koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta aikaisintaan seuraavana päivänä 
hylätystä suorituksesta lukien. Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa 
peruskoulutuksen aloittamisesta. 
Uusintakokeen vastaanottajan ei tarvitse välttämättä olla peruskoulutuksesta vastaava 
kouluttaja, vaan sen voi vastaanottaa toinenkin järjestyksenvalvojakouluttajaoikeudet 
omaava kouluttaja. Edellä mainituissa tapauksissa on uusintakokeen suorittajan esitettävä 
kesken jääneen kurssin osallistumistodistus. Tarvittaessa uusintakokeen vastaanottajan 
on kirjoitettava todistus hyväksytystä tai hylätystä uusintakokeesta kokeen suorittajalle ja 
kurssitodistuksen antajalle. 
 
Hylätyn suorituksen johdosta järjestettävässä uusintakokeessa ei saa käyttää aikaisemmin 
käytettyä koekysymyssarjaa. Kouluttajan tulee kerätä koekysymykset ja niihin liittyvät 
vastausasiakirjat pois kokeeseen osallistujilta. Koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää 
kokeeseen osallistujien vastausasiakirjoja yhden (1) vuoden ajan, jonka jälkeen ne tulee 
tuhota. 
 
Uusintakoetta ei huomioida järjestyksenvalvojan peruskurssin toteuttamissuunnitelman 
tuntikehyksessä. 
 


