Lue lisää: www.turunakk.fi/oppisopimus . www.agmen.fi

Opiskele
turvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkinto
TVEAT työn ohessa!
Oppisopimusopiskelussa yhdistetään työnteko
käytännön työtehtävissä ja tietopohjainen
opiskelu. Oppimisesta ¾ tapahtuu työpaikalla töitä
tehden ja ¼ lähiopetuspäivillä, joita on yhteensä 16
noin vuoden kestävän tutkinto-opiskelun aikana.

TURVALLISUUSVALVOJAN erikoisammattitutkinnon opiskelu
oppisopimuksella sopii turvallisuusalan työkokemusta ja/tai
koulutusta omaaville henkilöille, sekä yrittäjille. Edellytämme
täysi-ikäisyyttä, nuhteetonta taustaa ja sujuvaa suomen
kielen hallintaa.
KOULUTUS antaa valmiudet toimia yrityksissä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi koulutus täyttää
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan
koulutusvaatimukset.
OPPISOPIMUSOPISKELUN aloittamisen vaatimus on voimassa oleva työsopimus. Turvallisuusalan asiantuntija- tai
esimiestehtäviä pitää olla vähintään 25 h viikossa, ja lähiopetuspäivät lasketaan kuuluviksi aikarajaan. Jos nykyiset
työtehtäväsi esimerkiksi vartijana tai järjestyksenvalvojana
eivät sisällä asiantuntija- tai esimiestehtäviä, voit neuvotella
ns. harjoitusvuoroista ja -tehtävistä omalla työpaikallasi. Voit
kouluttautua ammattitutkintoon nykyisissä töissäsi, tarvitset
vain oma työpaikkaohjaajan.
TVEAT oppisopimuskoulutus alkaa torstaina 18.3.2021 klo
10.00 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.

Kontakti- tai etäopetus sekä videotallenteet
AGMEN tarjoaa todella monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun: lähipäivillä voi olla läsnä koulutustiloissamme Crazy
Townissa tai etänä, operoimme MS Teamsin avulla. Lisäksi,
jos et pääse syystä tai toisesta osallistumaan reaaliaikaisesti,
tuotamme kontaktiopetuspäivistä myös videotallenteet, joiden avulla voit opiskella silloin kun se sinulle parhaiten sopii.
Voit siis opiskella vaikka koko tutkinnon etänä, eikä Jyväskylään matkustaminen ole välttämätöntä.

Ilmoittaudu koulutukseen:
https://www.turunakk.fi/education-item/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto-oppisopimus/
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Tutkinnon osat

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.

turvallisuussuunnittelu 30 osp (p)
turvallisuuslainsäädäntö 30 osp (p)
turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp (v)
turvallisuusjohtaminen 40 osp (v)

Yhteensä 16 opetuspäivää
Lue lisää tutkinnosta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689871/
reformi/rakenne

Kustannukset
OPPISOPIMUSKOULUTUS on OKM:n rahoittamana opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelija voi hakea
koulutusrahaston stipendiä (400 EUR) valmistumisensa
jälkeen. Työnantaja voi hakea koulutuskorvausta jokaisesta oppisopimusopiskelijasta.
Lisätietoja: www.oppisopimus.fi
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Alexander Austin
vastaava hoitaja
+358 44 081 8250
etunimi.sukunimi@agmen.fi

Hannu Murisoja
projektinhallinta
+358 44 285 3836
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. TVEATissa käytämme
vierailijaluennoitsijoina myös alan terävintä kärkeä yritysmaailmasta.
Koulutuksen järjestäjä on virallisesti Turun Aikuiskoulutuskeskus, yhteistyökumppanina Agmen Oy Jyväskylässä.

Janne Mönkkönen
toimitusjohtaja
+358 40 718 9869
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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