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Poliisi 
Poliisi-Turva-13  3.3.2021  poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Lämna in ansökan jämte bilagor per e-post till turv.koul_ennakkoilm.poliisihallitus@poliisi.fi. 

Anmälare 

Företags- eller samfundsnamn Företags- eller samfundsnummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson
Namn Telefon 

Gatuadress Postnummer Postanstalt 

E-post

Ämnesområdet för utbildningen 

Allmän del i utbildningen för väktare i 
användningen av maktmedel 
Utbildning av väktare i användning av 
teleskopbatong 
Utbildning av väktare i användningen av 
gasspray 
Repetitionsutbildning för väktare i användning av 
maktmedelsredskap 
Tilläggsutbildning för vakter i användningen av 
maktmedel 
Repetitionsutbildning för väktare i användning av 
skjutvapen 

Allmän del i utbildningen för ordningsvaktare i 
användningen av maktmedel 
Utbildning av ordningsvakter i användning av 
teleskopbatong 

Utbildning av ordningsvakter i användningen av gasspray 

Repetitionsutbildning för ordningsvakare i användning av 
maktmedelsredskap 
Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av 
maktmedel 

Plats för utbildning 

Adress Postnummer Postanstalt 

Tidpunkt för utbildning 

Datum Klockslag 

Antal som deltar i utbildningen (noggrant antal om det är känt annars en uppskattning) :
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Ansvarig(a) utbildare 

Namn Telefon 

Nummer för godkännande som utbildare (tillståndsnummer) E-post

Namn Telefon 

Nummer för godkännande som utbildare (tillståndsnummer) E-post

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig uppgifter fördröjer ärendets handläggning. 

Förhandsanmälan ska skickas senast 14 dygn före utbildningsdagen till Polisstyrelsens 
tjänste-postadress för övervakning av säkerhetsbranschen  
turv.koul_ennakkoilm.poliisihallitus@poliisi.fi  

Myndighetens anteckningar 

Inspektör Kontrollerat datum 

Iakttagelser / instruktioner / respons på den erhållna utbildningen 
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