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LUONNOS 

Sisäministeriön asetus voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien 

koulutuksesta 

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista xx 

päivänä   kuuta 20    annetun lain (      /20    ) 111 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan nojalla: 

1 § 

Voimankäytön kouluttajakoulutus 

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista (     /20    ) annetun 

lain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen. 

Voimankäytön kouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 56 oppituntia. 

Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; ja  

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

voimankäyttökouluttajaksi sopiva. 

2 § 

Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 3 

momentissa tarkoitetun 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; ja  

2) on hyväksytysti suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen. 

3 § 

Asekouluttajakoulutus 

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 §:n 1 

momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen. 

Asekouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 80 oppituntia. 

Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 
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1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta;  

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

asekouluttajaksi sopiva; ja 

3) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan 

aikaisemman koulutuksen. 

 

4 § 

Asekouluttajan kertauskoulutus 

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; ja  

2) on hyväksytysti suorittanut 3 §:ssä tarkoitetun tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen. 

5 § 

Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus 

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 1 

momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin. 

Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksen 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; ja 

3) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan 

aikaisemman koulutuksen;  

6 § 

Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutus 

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 3 

momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin. 
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Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 16 oppituntia. 

Kertauskurssille voidaan ottaa hakija, joka: 

1) täyttää 5 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset; ja 

2) on hyväksytysti suorittanut 5 §:ssä tarkoitetun tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen. 

7 § 

Opetussuunnitelmat 

Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa voimankäytön kouluttajakoulutuksen, 

asekouluttajakoulutuksen ja kouluttajan kertauskoulutuksen opetussuunnitelmat, joissa 

määritellään koulutuksen sisältö, vaadittavat suoritukset ja mahdolliset korvaavat suoritukset.  

8 § 

Koulutukseen hakeminen ja valinta 

Voimankäytön kouluttajakoulutukseen, voimankäyttökouluttajan kertauskoulutukseen, 

asekouluttajakoulutukseen, asekouluttajan kertauskoulutukseen, 

järjestyksenvalvojakouluttajan koulutukseen ja järjestyksenvalvojakouluttajan 

kertauskoulutukseen haetaan Poliisiammattikorkeakoulun vahvistamalla lomakkeella. 

Hakemukseen on liitettävä suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. 

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee koulutukseen osallistujat. 

9 § 

Koulutuksen maksullisuus 

Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992). 

10 § 

Todistus koulutuksen suorittamisesta 

Poliisiammattikorkeakoulu antaa todistuksen voimankäytön kouluttajakoulutuksen, 

voimankäyttökouluttajan kertauskoulutuksen, asekouluttajakoulutuksen, asekouluttajan 

kertauskoulutuksen, järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin tai 

järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle. 

11 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan     päivänä                 kuuta 20      . 
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12 § 

Siirtymäsäännös 

Edellä 1, 3 tai 5 §:ssä tarkoitettua koulutusta vastaava aiempien säännösten mukainen 

koulutus katsotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun 54 §:n 1, 56 §:n 1 ja 58 §:n 1 

momentissa tarkoitetuksi koulutukseksi. 

 

 

 


