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Opiskele
turvallisuusalan
ammattitutkinto
työn ohessa!
Oppisopimusopiskelussa yhdistetään työnteko
käytännön työtehtävissä ja tietopohjainen
opiskelu. Oppimisesta ¾ tapahtuu työpaikalla
töitä tehden ja ¼ lähiopetuspäivillä, joita on 35
noin vuoden kestävän tutkinto-opiskelun aikana.

TURVALLISUUSALAN ammattitutkinnon opiskelu oppisopimuksella sopii turvallisuusalasta kiinnostuneille ja tekemällä oppiville. Edellytämme täysi-ikäisyyttä, nuhteetonta
taustaa ja sujuvaa suomen kielen hallintaa.
OPPISOPIMUSOPISKELUN aloittamisen vaatimus on
voimassa oleva työsopimus. Turvallisuusalan työtehtäviä
pitää olla vähintään 25 h viikossa, ja lähiopetuspäivät
lasketaan kuuluviksi aikarajaan.
•

Jos työskentelet jo turvallisuusalalla, esimerkiksi
vartijana, järjestyksenvalvojana tai vahtimestarina,
neuvottele oppisopimusopiskelun aloittamisesta
työnantajasi kanssa. Kouluttaudut ammattitutkintoon
nykyisissä töissäsi. Tarvitset vain oman työpaikkaohjaajan, esimerkiksi oman lähiesimiehesi.

•

Jos taas olet vasta hakeutumassa turvallisuusalalle
eikä sinulla vielä ole työpaikkaa, tarvitset pohjakoulutukseksi minimissään joko väliaikaisen vartijan
koulutuksen tai järjestyksenvalvojan peruskurssin.
Agmen Oy järjestää seuraavan väliaikaisen vartijan

koulutuksen viikolla 8, eli ma-pe 22.-26.2. klo 9-17 läpi
koko viikon. Työpaikan etsinnässä Agmen Oy voi auttaa: ota reippaasti yhteyttä Agmenin kouluttajiin, niin
etsitään yhdessä sinulle työpaikka!
OPPISOPIMUSKOULUTUS alkaa maanantaina 1.3.2021
klo 9.00 Crazy Town Jyväskylässä HOKSilla eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmalla, jossa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti.
Arvioinnin pohjalta laaditaan koulutuksen järjestäjän,
hakijan ja työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä suunnitelma
tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon
suorittamiseksi. Samalla myös mahdollinen aikaisempi
osaaminen huomioidaan ja hyväksiluetaan koulutuksen
järjestäjän toimesta.
TUTKINTOKOULUTUS toteutetaan monimuotokoulutuksena, eli kontaktiopetuksena, itseopiskeluna ja työpaikalla
tapahtuvana oppimisena. Suoritukset arvioidaan koulutuksen päätteeksi joko työelämänäyttöinä tai simuloituina
näyttöinä. Hankittu osaaminen ratkaisee, ja tavan osaamisen hankkimiseksi voi valita itse.

Ilmoittaudu koulutukseen:
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Tutkinnon osat

Kustannukset

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPPISOPIMUSKOULUTUS on OKM:n rahoittamana opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelija voi hakea
koulutusrahaston stipendiä (400 EUR) valmistumisensa
jälkeen. Työnantaja voi hakea koulutuskorvausta jokaisesta oppisopimusopiskelijasta. Työttömän työnhakijan
työllistämiseen voi saada palkkatukea TE-keskukselta.

Vartijan koulutus
Järjestyksenvalvonta
Pelastustoiminta
Toiminta eri vartioimismuodoissa
Tilannehallinta
Henkilösuojaus

Yhteensä 35 lähiopetuspäivää, joista 21 päivää helmihuhtikuussa 2021, ja 14 päivää syyskuu - tammikuu 2022

Tutkintoon kuuluvat kortit &
pätevyydet
•
•
•
•
•
•
•
•

Vartijakortti
Järjestyksenvalvojakortti
Kaasusumutinkoulutus OC
Teleskooppipatukkakoulutus TKP
Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus LVK
Tulityökorttikoulutus SPEK
Työturvallisuukorttikoulutus TTK
Ensiapukortti EFR

Lue lisää tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.
fi/#/fi/esitys/3932283/reformi/rakenne

Lisätietoja:
www.oppisopimus.fi
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_
tyontekija/palkkatuki/index.html

Koulutustilat
KOULUTUSTILAMME Crazy Town sijaitsee aivan Jyväskylän ydinkeskustassa, kävelykadun varrella. Kahden korttelin säteellä ovat Matkakeskus, paikallisliikenteen bussiterminaali ja keskustan pysäköintitalot. Tilojen välittömästä
läheisyydestä löytyy kymmeniä lounasravintoloita ja myös
useita hotelleja. Viihtyisissä ja valoisissa tiloissa käytössä
on langaton vierailijaverkko ja muu moderni toimistoinfra.
Suosittelemme lämpimästi tietotekniikan ja henkilökohtaisten päätelaitteiden käyttämistä osana monipuolista
opiskelua.

Ilmoittaudu koulutukseen:
https://www.turunakk.fi/education-item/turvallisuusalan-ammattitutkinto-oppisopimus
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Janne Mönkkönen
toimitusjohtaja
+358 40 718 9869
etunimi.sukunimi@agmen.fi

Alexander Austin
vastaava hoitaja
+358 44 081 8250
etunimi.sukunimi@agmen.fi

Kouluttajat
KAIKKI Agmen Oy:n kouluttajat ovat PolAMKissa koulutettuja ja PoHan hyväksymiä yksityisen turvallisuusalan
kouluttajia. Olemme erikoistuneet tutkintoon johtavien
turvallisuusalan oppisopimuskoulutusten järjestämiseen.
Lisäksi olemme toteuttaneet lakisääteisiä järjestyksenvalvoja-, vartija- ja voimankäyttökoulutuksia jo useamman
vuoden ajan. Taustalla kaikilla on monipuolinen turvallisuusalan käytännön työkokemus.
Koulutuksen järjestäjä on virallisesti Turun Aikuiskoulutuskeskus, yhteistyökumppanina Agmen Oy Jyväskylässä.

Hannu Murisoja
projektinhallinta
+358 44 285 3836
etunimi.sukunimi@agmen.fi

Oppisopimus lyhyesti
- kolme osapuolta:
1.
2.

3.

opiskelija-työntekijä
työnantaja
keskeiset velvoitteet: alan työtehtävät keskimäärin
25 tuntia viikossa oppisopimuksen ajan sekä nimetty
työpaikkaohjaaja, esim. lähiesimies
Turun aikuiskoulutuskeskus
oppisopimuspäällikkö Risto Ahokaara, 040 714 1899,
risto.ahokaara@turunakk.fi
vastuuopettaja Juhani Laulajainen, 040 728 4331,
juhani.laulajainen@turunakk.fi
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