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OSAAMISEN ARVIOINTISUUNNITELMA

VARTIOINNIN JA JÄRJESTYKSENVALVONNAN PERUSTOIMINTA, 15 osp
Turvallisuusalan perustutkinto
Osaamisen arvioinnin suunnittelu

Ammattiosaamisen näytön toteuttaminen

Osaamisen arvioinnin dokumentointi

Opiskelija osoittaa osaamisen ammattiosaamisen
näytössä osallistumalla vartiointi- ja
järjestyksenvalvontatehtäviin työkohteissa.

Ensisijaisesti ammattiosaamisen näyttö toteutetaan
yhdessä osassa.

Tutkinnon osan päättöarvosana annetaan suoraan
ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella.

Ensisijainen ammattiosaamisen näyttöpaikka on
työssäoppimispaikka.

Erillispätevyyksien on oltava suoritettuna ennen
osaamisen arviointia, mutta ne eivät vaikuta näytön
arvosanaan.

Työtehtävät, joita tekemällä opiskelija osoittaa
ammattitaitovaatimusten keskeisen osaamisen:

• toimiminen vartiointi- ja
järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa
säätelevän lainsäädännön mukaisesti

• toimia toimivaltuuksiensa rajoissa
• toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja
voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön
mukaisesti

• käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä,
paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan
lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän
koulutuksen mukaisesti

• vartiointialan ja vartioimisliiketoiminnan
luonteen ja luvanvaraisuuden sekä yhteydet
poliisitoimintaan ja rikostutkinnan turvaamiseen

• vartioimistehtävän yleiset periaatteet,
käyttäytymistavat ja suhteen
viranomaistoimintaan

• valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden
perusteet ja tuntee ilmoitus- ja
valvontajärjestelmien toimintaperiaatteita ja
tietää niiden teknisiä perusteita

Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija,
työpaikkaohjaaja ja opettaja.
Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään tarvittaessa
arviointikeskustelussa tai myöhemmin sovittavana
ajankohtana muulla osaamisen arvioinnilla esim.
haastattelulla ja harjoitustehtävillä.
Arvosanasta päättää opettaja.

Opiskelijakohtainen todistukseen tulostuva lyhyt
kuvaus näytöstä:

• Vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävissä
toimiminen kauppakeskuksessa

• Järjestyksenvalvojana sekä valvomo- ja
hälytysvartijana toimiminen kauppakeskuksessa
Näytön suorituspaikka:

• Securitas Oy, Kauppakeskus Iso Omena, Espoo
• Guard Center Oy, Kauppakeskus Lohjantähti,
Nummela
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• tehdä eri vartiointimuotojen keskeisiä työtehtäviä
ja tilaisuuksien järjestyksenvalvontaa tietoisena
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan

• toimia suojelemalla omaa ja asiakkaan
turvallisuutta

• tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan
liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen
mukaisesti

• ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet
ja toimia mahdollisimman vähän niihin
puuttuvalla tavalla

• vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen
käytön

• työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden,
kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä avaimien
ja valaisimien käytön

• asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa
• ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää
tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista
voimankäyttöä

• raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla.
Tutkintoon sisältyvät erillispätevyydet: Vartijan ja
järjestyksenvalvojan peruskoulutukset sekä niihin
liittyvät voimankäytön erityiset lisäkoulutukset
(kaasusumutin ja teleskooppipatukka)
Erillispätevyydet osoitetaan vartijan peruskurssin
kokeella, järjestyksenvalvojan peruskurssin kokeella ja
voimankäytön näytöillä koulutuksen aikana.
 Ammattiosaamisen näytön suunnitelma
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