Järjestyksenvalvojakortti
Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa tai muutoin
suorittaa järjestyksenvalvontatehtäviä.
Järjestyksenvalvojatoiminta on järjestyksenvalvojien asettamista järjestyksenvalvojan toimialueille ja järjestyksenvalvojien
välittämistä.
Järjestyksenvalvontatehtävällä tarkoitetaan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ja onnettomuuksien
estämistä järjestyksenvalvojan toimialueella.
Järjestyksenvalvojan toimialueella tarkoitetaan aluetta, jolle järjestyksenvalvoja on asetettu.
Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään
sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö.. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen
hyväksytty suorittaminen.
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen myöntää poliisilaitos.
Hakija voi tehdä hakemuksen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa www.poliisi.fi/asiointipalvelu. Hakijan tulee kuitenkin
saapua henkilökohtaisesti poliisilaitokselle, jos se on erityisestä syystä tarpeen. Hakemuksen voi tehdä myös
henkilökohtaisesti poliisiasemalla tai poliisin palvelupisteessä.
Hakemukseen on liitettävä:
selvitys (todistuskopio) järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (vähintään 40 oppituntia) hyväksytystä
suorittamisesta
1.3.2007 jälkeen ja ennen 1.1.2017 suoritettu sisäasiainministeriön asetuksessa (209/2007) säädetyt
vaatimukset täyttävä koulutus (vähintään 32 oppituntia) katsotaan edellä mainituksi koulutukseksi
aikaisemmin kuin 1.3.2007 suoritetut 24 oppitunnin järjestyksenvalvojakurssit ovat vanhentuneet 1.3.2007,
jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ei ole pidetty jatkuvasti voimassa
järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistamista haettaessa selvitys (todistuskopio) järjestyksenvalvojan
kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
selvitys (todistuskopio) järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta
selvitys (todistuskopio) vartijan peruskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta, jos hakijalla ei ole voimassaolevaa
hyväksymistä vartijaksi ja on hakeutumassa järjestyksenvalvontatehtäviin poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi
selvitys (todistuskopio) voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta (mikäli suoritettu
ensimmäistä hyväksymistä hakiessa; muutoin kaksoiskappalehakemukseen)
selvitys (todistuskopio) järjestyksenvalvontatehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän
tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta (mikäli suoritettu ensimmäistä hyväksymistä hakiessa;
muutoin kaksoiskappalehakemukseen)
Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.
1.3.2007 jälkeen suoritetun peruskoulutuksen vähintään 32 oppituntia tai 1.1.2017 jälkeen suoritetun peruskoulutuksen
vähintään 40 oppituntia perusteella järjestyksenvalvojaksi hyväksytty henkilö voidaan hyväksyä järjestyksenvalvojaksi
uudelleen, jos hän on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista
sisäministeriön asetuksella säädettävät vaatimukset täyttävän järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen.
Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman koulutuksen (ennen 1.3.2007 vähintään 24 oppituntia)
suorittanut voidaan hyväksyä järjestyksenvalvojaksi uudelleen hänen hakiessaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä
aikaisemman järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassa ollessa. Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija
on suorittanut hyväksytysti säädetyn järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen
uuden hyväksymisen hakemista.
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Poliisilaitos voi erityisestä syystä liittää
järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseen koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja muista vastaavista seikoista
johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä järjestyksenvalvontatehtäviä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Poliisilaitos voi myös
muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia järjestyksenvalvojan koulutuksessa, henkilökohtaisissa
ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Hyväksymisedellytysten täyttyessä poliisilaitos antaa hakijalle järjestyksenvalvojakortin sekä pyydettäessä todistuksen
siitä, että hakija on hyväksytty järjestyksenvalvojaksi. Todistus toimii järjestyksenvalvojakorttina, kunnes annettava kortti
on toimitettu hyväksytylle.

