Turvallisuusalan ammattitutkinto (AT)
Palvelualat

Turvallisuusala tarjoaa haasteita ja monipuolisia tehtäviä!
Turvallisuusalan ammattilaisena teet vaativampia yksityisen turvallisuusalan tehtäviä. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi vartiointia,
turvatarkastuksia, turvalaiteasennuksia, arvokuljetuksia, aulapalvelutehtäviä, tulityövartiointia ja järjestyksenvalvontaa. Voit toimia
vuoropäällikkönä tai -esimiehenä ja vastata esimerkiksi työvuorojen suunnittelusta sekä operatiivisesta toiminnasta.
Keudassa tehdään monipuolista tapahtumayhteistyötä ja järjestetään erilaisia projekteja, joissa pääset tekemään käytännön töitä. Opintojen
aikana tutustumme alan yrityksiin ja teemme vierailukäyntejä messuille ja tapahtumiin. Tutkinto on hyvä mahdollisuus verkostoitua tulevien
työkavereidesi ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Hyvät vuorovaikutus- ja esimiestaidot
Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto
Luotettavuus ja vastuullinen ajattelutapa

Työllistyminen
Turvallisuusalan ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä vastuullisissa tehtävissä yksityisissä turvallisuusalan yrityksissä eri
toimintaympäristöissä.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön
tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun
osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Wärtsilänkatu
Monimuotokoulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja lähiopetusta oppilaitoksessa n. päivä/kk.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella tai oman työn
ohessa.
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(keskimäärin opinnot kestävät vuoden). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa
tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi. Työpaikka edellytetään koko opiskeluajaksi.
Jos hakijalla ei ole harjoittelupaikkaa, hakemus jää odottamaan siihen asti kunnes hakija hankkii työpaikan.
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:
sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen
hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.
Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset
Opiskelumaksu on 200 euroa.
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opettaja
Jukka Oksanen
040 174 4521
jukka.oksanen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Ulla-Riitta Kara
050 430 2753
ulla-riitta.kara@keuda.fi

