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Opetusministeriön asetus

N:o 849

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintoraken-
teesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2002

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21
päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetut tutkinnot, jotka voidaan suorittaa
näyttötutkintoina, ovat tämän asetuksen liit-
teen mukaiset.
Muutettuja tutkintoja voidaan suorittaa
opetusministeriön asetuksen 188/2002 nimik-

keiden mukaisesti, mikäli valmistava koulu-
tus on aloitettu ennen tällä asetuksella hy-
väksyttyjen uusien nimikkeiden mukaisten
tutkinnon perusteiden vahvistamista.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

lokakuuta 2002.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2002

Opetusministeri Maija Rask

Ylitarkastaja Pekka Lampinen

127—2002 420301
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AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998)  
13 §:SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT  
 
 
 
LUONNONVARA-ALA 

 
MAATILATALOUS 
 
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
   Karjatalouden ammattitutkinto 
   Kengityssepän ammattitutkinto 
   Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto 
   Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Porotalouden ammattitutkinto 
   Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 
   Seminologin ammattitutkinto 
   Viljelijän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 

 
PUUTARHATALOUS 
 
Ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto 
   Puistopuutarhurin ammattitutkinto 
   Viinintuotannon ammattitutkinto 
   Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto 
   Puistomestarin erikoisammattitutkinto  
   Taimistomestarin erikoisammattitutkinto 
 
KALATALOUS 
 
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto 
   Kalanviljelijän ammattitutkinto 
 
METSÄTALOUS 
 
Ammattitutkinto Luonnontuotealan ammattitutkinto  
   Metsien monikäytön ammattitutkinto 
   Metsurin ammattitutkinto 
   Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 
   Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (osan tutkinnosta  
muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)  

   Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 
   Turvealan ammattitutkinto 
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Erikoisammattitutkinto Metsien monikäytön erikoisammattitutkinto 
   Metsurin erikoisammattitutkinto 
   Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto 
   Metsätoimihenkilön erikoisammattitutkinto 
   Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 
 
MUU LUONNONVARA-ALA 
 
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto 
   Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
   Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 
   Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 
   Maaseutumatkailun ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto  
   Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 
   Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto  
   Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 
   Riistamestarin erikoisammattitutkinto 
 
 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
 
TEKSTIILI- JA VAATETUSALA 
 
Ammattitutkinto Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto  
   Modistin ammattitutkinto 
   Nahanvalmistajan ammattitutkinto 
   Ompelukonemekaanikon ammattitutkinto 
   Pukuompelijan ammattitutkinto 
   Suutarin ammattitutkinto 
   Tekstiilitekniikan ammattitutkinto  
   Turkkurin ammattitutkinto 
   Vaatturin ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto  
   Mallimestarin erikoisammattitutkinto  
   Modistimestarin erikoisammattitutkinto 
   Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto 
   Suutarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 
   Vaatturimestarin erikoisammattitutkinto 
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GRAAFINEN ALA 
 
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto (uusi) 
   Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto 
   Kirjansitojan ammattitutkinto 
   Painajan ammattitutkinto 
   Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto 
   Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Painajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 
   Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
KONE- JA METALLIALA 
 
Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto 
   Hitsaajan ammattitutkinto 
   Kaivosalan ammattitutkinto (uusi) 
   Koneenasentajan ammattitutkinto 
   Koneistajan ammattitutkinto 
   Laivanrakentajan ammattitutkinto (uusi) 

Levytekniikan ammattitutkinto (nimenmuutos, aikaisempi nimi  
Levyseppähitsaajan ammattitutkinto) 
Metallien jalostuksen ammattitutkinto (nimenmuutos, aikaisempi  
nimi Perusmetalliteollisuuden ammattitutkinto) 

   Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
   Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
   Työvälinevalmistajan ammattitutkinto  
   Valajan ammattitutkinto 
   Valumallin valmistajan ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kunnossapidon erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Levytyömestarin erikoisammattitutkinto 
   Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 
   Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 
 
LVI-ALA 
 
Ammattitutkinto Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 
   Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 
   Kylmäasentajan ammattitutkinto (nimenmuutos,  
   aikaisempi nimi Kylmälaiteasentajan ammattitutkinto) 
   Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 
   Putkiasentajan ammattitutkinto 
   Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
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Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 
   Kylmämestarin erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 
 
ILMAILUALA 
 
Ammattitutkinto Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto  
 
AUTO- JA KULJETUSALA 
 
Ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
   Automaalarin ammattitutkinto  
   Automekaanikon ammattitutkinto 
   Automyyjän ammattitutkinto 
   Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
   Dieselmekaanikon ammattitutkinto 
   Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 
   Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
   Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
   Varaosamyyjän ammattitutkinto  
   Varastonhoitajan ammattitutkinto 
   Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto  
   Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto  
   Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 
   Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automekaanikon erikoisammattitutkinto  
 
SÄHKÖALA 
 
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
   Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto  
   Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Sähköasentajan ammattitutkinto  
   Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
   Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
   Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 
   Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto  
 
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
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RAKENNUSALA 
 
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan 
   tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) 
   Maarakennusalan ammattitutkinto  

Rakennustuotannon ammattitutkinto 
   Talonrakennusalan ammattitutkinto 
   Teknisen piirtäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 
   Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto  
 
        
PUUALA 
 
Ammattitutkinto Koristeveistäjän ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja 
   taideteollisuusalan kanssa) 
   Levyalan ammattitutkinto 
   Puusepän ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja  
   taideteollisuusalan kanssa) 
   Saha-alan ammattitutkinto 
   Teollisuuspuusepän ammattitutkinto 
   Terähuoltajan ammattitutkinto   
   Veneenrakentajan ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja 
   taideteollisuusalan kanssa) 
   Verhoilijan ammattitutkinto 
        
Erikoisammattitutkinto Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Levymestarin erikoisammattitutkinto  
   Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Sahamestarin erikoisammattitutkinto 
   Terämestarin erikoisammattitutkinto 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen käsi- 
   ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 
 
PINTAKÄSITTELYALA 
 
Ammattitutkinto Korroosionestomaalarin ammattitutkinto 
   Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja 
   taideteollisuusalan kanssa) 
   Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Lattiamestarin erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto 
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PAPERI- JA KEMIANTEOLLISUUDEN ALA 
 
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto 
   Kumialan ammattitutkinto 
   Lasikeraamisen alan ammattitutkinto 
   Muovimekaanikon ammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 
   Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
 
ELINTARVIKEALA 
 
Ammattitutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 
   Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 
   Kondiittorin ammattitutkinto 
   Leipomoteollisuuden ammattitutkinto  
   Leipurin ammattitutkinto 
   Lihanjalostajan ammattitutkinto 
   Lihateollisuuden ammattitutkinto 
   Maidonjalostajan ammattitutkinto 
   Meijeriteollisuuden ammattitutkinto  
    
Erikoisammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto 
   Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
 
MERENKULKUALA 
 
Ammattitutkinto Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 
 
MUU TEKNIIKKA JA LIIKENNE 
 
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 
   Kivimiehen ammattitutkinto 
   Kunnossapidon ammattitutkinto (yhteinen eri 
   teollisuusaloille) 
   Lukkosepän ammattitutkinto 
   Nuohoojan ammattitutkinto  
   Vartijan ammattitutkinto 
   Ympäristöhuollon ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekniikan erikoisammattitutkinto 
   Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
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KAUPAN JA HALLINNON ALA 
 
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto (uusi) 
   Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammatti-tutkinto  
   Isännöinnin ammattitutkinto (nimenmuutos, aikaisempi 
   nimi Isännöitsijän ammattitutkinto) 
   Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto (uusi) 
   Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
   Myynnin ammattitutkinto 
   Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 

Sihteerin ammattitutkinto 
   Taloushallinnon ammattitutkinto 
   Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 

Ulkomaankaupan ammattitutkinto (nimenmuutos, aikaisempi  
nimi Huolinta-alan ammattitutkinto) 

   Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto  
   Virastomestarin ammattitutkinto  
 
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 
   Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 
   Laivameklarin erikoisammattitutkinto 
   Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 
   Taloushallinnon erikoisammattitutkinto  
   Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 
 
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 
 
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto 
   Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
   Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto 
   Matkaoppaan ammattitutkinto 
   Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto 
   Ravintolakokin ammattitutkinto 
   Suurtalouskokin ammattitutkinto 
   Tarjoilijan ammattitutkinto  
   Tekstiilihuollon ammattitutkinto 
        
Erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Dieettikokin erikoisammattitutkinto 
   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen 
   erikoisammattitutkinto 
   Pesulateknikon erikoisammattitutkinto  
   Siivousteknikon erikoisammattitutkinto   

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALA 
 
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto  
   Jalkojenhoidon ammattitutkinto     
   Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
   Optiikkahiojan ammattitutkinto (uusi) 
   Perhepäivähoitajan ammattitutkinto  
   Päihdetyön ammattitutkinto  
   Sairaankuljettajan ammattitutkinto  
   Välinehuoltajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto 

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (nimenmuutos,  
aikaisempi nimi Kipsaustyön erikoisammattitutkinto) 
Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto 
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 
Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto 

   Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
 
KAUNEUDENHOITOALA 
 
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto  
 
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto (tutkinto on yhdistetty,  

aikaisemmat nimet Kampaajamestarin erikoisammattitutkinto ja  
Parturimestarin erikoisammattitutkinto) 

   Kosmetologin erikoisammattitutkinto 
 
 
KULTTUURIALA 
 
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA 
 
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto 
   Hopeasepän ammattitutkinto 
   Kaivertajan ammattitutkinto 
   Keramiikkakisällin ammattitutkinto 
   Kiviseppäkisällin ammattitutkinto 
   Koristeveistäjän ammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Kultaajakisällin ammattitutkinto 
   Kultasepän ammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto 
   Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto (yhteinen pintakäsittelyalan kanssa) 
   Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto 
   Neulekisällin ammattitutkinto 

 Puusepän ammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Restaurointikisällin ammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto 
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   Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 
   Seppäkisällin ammattitutkinto 
   Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto 

Studiokutojan ammattitutkinto 
   Studio-ompelijan ammattitutkinto 
   Veneenrakentajan ammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Värjärikisällin ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen  
pintakäsittelyalan kanssa) 

   Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Neulemestarin erikoisammattitutkinto 
   Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 
   Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 
   Seppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Studiokutojan erikoisammattitutkinto 
   Studio-ompelijan erikoisammattitutkinto 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Värjärimestarin erikoisammattitutkinto  
 
VIESTINTÄ- JA KUVATAIDEALA 
 
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 
   Valokuvaajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto  
   Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 
 
TEATTERI- JA TANSSIALA 
 
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto 
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VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTA-ALA 
 
VAPAA-AJAN TOIMINTA  
 
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto 
   Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 
   Suntion ammattitutkinto  
 
LIIKUNTA-ALA 
 
Ammattitutkinto Liikunnan ammattitutkinto (nimenmuutos,  

aikaisempi nimi Aikuisliikunnan ammattitutkinto) 
   Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valmentajan erikoisammattitutkinto 
 
 
USEILLE KOULUTUSALOILLE YHTEISET TUTKINNOT 
 
Ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto  
   Yrittäjän erikoisammattitutkinto 



Oikeusministeriön asetus

N:o 850

vankeinhoitolaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2002

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
16 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (135/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Vankeinhoitolaitoksen virkamiehet ovat vi-
rantoimituksessa ollessaan velvollisia käyttä-
mään virkapukua. Rangaistuslaitoksen johtaja
voi virkatehtävien luonteeseen liittyvistä syis-
tä määrätä tai sallia virkamiehen esiintyvän
muussa asussa kuin virkapuvussa tai suoja-
vaatetuksessa. Suojavaatetuksen tulee olla
laitoksittain yhdenmukainen.

2 §
Esimiestehtävissä toimivien vankeinhoito-
laitoksen virkamiesten on huolehdittava siitä,
että heidän alaisensa virkamiehet käyttävät
virantoimituksessa tämän asetuksen mukaista
asianmukaisessa kunnossa olevaa virkapukua
tai rangaistuslaitoksen johtajan 1 §:n nojalla
antaman määräyksen taikka luvan mukaista
asiallista muuta vaatetusta tai suojavaatteita.

3 §
Virkapukuun kuuluvien asusteiden sekä
niissä käytettävien tunnusten ja merkkien
tulee olla tässä asetuksessa olevan malliston
mukaisia. Asusteiden tulee olla valmistettu
rikosseuraamusviraston hyväksymistä kan-
gaslaaduista, materiaaleista, väreistä ja tar-
vikkeista.

2 luku

Virka-asusteet

4 §
Vankeinhoitolaitoksen virkamiesten virka-

pukuun kuuluvat seuraavat vaatekappaleet:
1) virkatakki naisille ja miehille;
2) talvi- ja kesävirkahousut naisille ja

miehille;
3) virkahame naisille;
4) virkaliivi naisille ja miehille;
5) pitkä virkaliivi naisille;
6) päällystakki naisille ja miehille;
7) päällystakin irtovuori naisille ja miehil-

le;
8) pitkähihainen ja lyhythihainen virkapai-

ta naisille ja miehille;
9) jerseytakki naisille ja miehille;
10) solmio.
Kenttävaatteeseen kuuluvat seuraavat vaa-

tekappaleet:
1) kenttäpusero naisille ja miehille;
2) kenttätakki naisille;
3) kenttähousut naisille ja miehille;
4) virkahaalari naisille ja miehille;
5) villapaita;
6) pikeepaita naisille ja miehille;
7) kesälippalakki;
8) talvilippalakki;
9) pipo;
10) varustevyö.
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3 luku

Virkapuvussa käytettävä nimikyltti ja van-
keinhoitolaitoksen tunnus

5 §
Päällystakin, virkapaidan, jerseytakin,
kenttäpuseron, virkahaalarin, villapaidan ja
pikeepaidan molempiin hihoihin olkavarren
kohdalle sekä kesä- ja talvilippalakkien etu-
osaan kiinnitetään kankainen brodeerattu van-
keinhoitolaitoksen tunnuskuva, joka on hal-
kaisijaltaan 6,5 senttimetriä. Sen pohjaväri on
tummansininen. Tunnuskuvaa ympäröi kirk-
kaansininen kehä sekä kullanvärinen reunus,
jonka jatkeena on teksti vankeinhoitolaitos.
Virkatakin vasempaan hihaan ranteen koh-
dalle sekä pipon etuosaan kiinnitetään kan-
kainen, brodeerattu vankeinhoitolaitoksen
tunnuskuva, joka on halkaisijaltaan 4 sentti-
metriä. Sen pohjaväri on tummansininen.
Tunnuskuvaa ympäröi kullanvärinen reunus.

6 §
Virkapaidan, virkaliivin, jerseytakin, kent-
täpuseron, virkahaalarin, villapaidan ja pikee-
paidan etuosan vasemmalle puolelle kiinni-
tetään 10,5 x 3 senttimetrin kokoinen kan-
kainen brodeerattu nimikyltti, jossa on kirk-
kaansinisen reunuksen ympäröimä, tumman-
siniselle pohjalle kullanvärisillä kirjaimilla
kirjoitettu virkamiehen virkanimike sekä etu-
nimen etukirjain ja sukunimi.
Virkatakin, suojavaatetuksen, erityisvaate-
tuksen ja 1 §:ssä tarkoitetun johtajan mää-
räyksen tai luvan nojalla käytettävän muun

asun yhteydessä käytetään rikosseuraamusvi-
raston hyväksymää vankeinhoitolaitoksen ir-
rallista nimikilpeä.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

7 §
Virkamiesten henkilökohtaisessa käytössä

olevan suojavaatetuksen lisäksi tulee olla
työpaikkakohtaisena yhteisessä käytössä ole-
va suojavaatetus.

8 §
Määräaikaisessa virkasuhteessa vankein-

hoitolaitokseen olevalle henkilölle voidaan
antaa lainaksi virkapuku.

9 §
Rikosseuraamusvirasto antaa määräyksiä

virkapukujen hankinnasta ja käytöstä poistet-
tavien virkapukujen hävittämisestä.

10 §
Rikosseuraamusvirasto voi antaa tarkempia

määräyksiä tämän asetuksen täytäntöön-
panosta.

11 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

marraskuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan oikeusministe-

riön 3 päivänä syyskuuta 1992 tekemä päätös
virka- ja palveluspuvusta vankeinhoitolaitok-
sessa.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2002

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitussihteeri Anne Hartoneva
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Oikeusministeriön asetus

N:o 851

vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2002

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
16 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (135/2001) 8 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1 §

Vankeinhoitolaitoksen tunnuskuva

Vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvana on
kirkkaansiniselle pohjalle sijoitettu kullanvä-
risen kehän ympäröimä kullanvärinen vapaa-
muotoisesti kaltereita kuvaava neliö, joka
muodostuu tyylitellyistä kirjaimista VHL.

2 §

Vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvan käyttö

Vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvan käyt-
täminen ilman vankeinhoitolaitoksen pääjoh-
tajan lupaa muihin kuin vankeinhoitolaitok-
sen viranomaistarpeisiin on kielletty.

3 §

Vankeinhoitolaitoksen virkamerkki

Vankeinhoitolaitoksen virkamerkissä on
vasemmassa yläkulmassa sini-keltainen van-
keinhoitolaitoksen tunnuskuva, jonka vieressä
on teksti Vankeinhoitolaitos, Fångvårds-
väsendet. Merkin alla on vaaleansinisellä
pohjalla virkamerkin haltijan valokuva. Ku-

van vieressä on virkamerkin haltijan etu- ja
sukunimi sekä virka-asema ja mahdollinen
erityistehtävä. Virkamerkin alalaidassa on
merkin numero sekä virkamerkin haltijan
toimipaikka. Kooltaan virkamerkki on 8,5 x
5,4 senttimetriä. Virkamerkin kääntöpuolella
on vasemmassa alalaidassa kortin palau-
tusosoite.

4 §

Virkamerkkiluettelo

Rikosseuraamusvirasto pitää vankeinhoito-
laitoksen virkamerkeistä atk-pohjaista luette-
loa, johon merkitään virkamiehille luovutet-
tujen virkamerkkien numero ja luovuttamis-
päivä sekä virkamerkin haltijan nimi ja
toimipaikka.

5 §

Virkamerkin palauttaminen ja hävittäminen
sekä sen katoamisesta tehtävä ilmoitus

Palvelussuhteen päättyessä virkamiehen on
luovutettava virkamerkki toimipaikkansa joh-
tajalle. Johtaja huolehtii siitä, että virkamerk-
ki hävitetään asianmukaisesti. Virkamerkin-
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palauttamisesta ja hävittämisestä tehdään
merkintä 4 §:ssä tarkoitettuun luetteloon.
Virkamerkin katoamisesta on heti ilmoi-
tettava toimipaikan johtajalle sekä rikosseu-
raamusvirastolle.

6 §

Virkamerkin esittäminen

Vankeinhoitolaitoksen virkamiehen on vir-
katehtävää suorittaessaan esitettävä virka-
merkkinsä pyydettäessä tai milloin siihen on
erityistä syytä. Jos virkatehtävä on luonteel-
taan sellainen, että virkamerkin näyttämisestä

voi aiheutua vaaraa virkamiehen tai muun
henkilön hengelle tai terveydelle taikka teh-
tävän suorittaminen muutoin vaarantuu, vir-
kamerkkiä ei tule esittää.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
marraskuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan vankeinhoito-

laitoksen tunnuskuvasta 22 päivänä kesäkuuta
1949 annettu asetus (468/1949).

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2002

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitussihteeri Anne Hartoneva
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