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Tasavallan presidentin asetus

N:o 847

Suomen ja Qatarin välillä taloudellisesta, kaupallisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2002
Suomen ja Qatarin välillä taloudellisesta,
kaupallisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehty
sopimus, jonka tasavallan presidentti on hy-
väksynyt 16 päivänä elokuuta 2002, on
voimassa 1 päivästä elokuuta 2003 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä

lokakuuta 2003.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja
suomeksi ja ruotsiksi)
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 848

järjestyksenvalvojan tunnuksista

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään järjestyksenvalvojista 22 päivänä
huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 11 §:n 1 momentin ja 27 päivänä kesäkuuta 2003
annetun järjestyslain (612/2003) 23 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Järjestyksenvalvojan tunnukset

Kokoontumislaissa (530/1999), ulkoilulais-
sa (606/1973), merimieslaissa (423/1978)
sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeistä anne-
tussa asetuksessa (727/1991) tarkoitetuissa
järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksen-
valvojan on käytettävä tunnuksena joko tun-
nistelaattaa tai tunnisteliiviä. Järjestyksenval-
vojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos
voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mai-
nittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käy-
tettävä.
Tunnukseen on merkittävä sanapari ’’JÄR-
JESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt’’ tai
’’ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja’’.
Tunnukseen saadaan tarvittaessa merkitä jär-
jestyksenvalvojan asemaa osoittava englan-
ninkielinen sana ’’security’’, jonka sijasta
voidaan käyttää kokoontumislain mukaisissa
urheiluun liittyvissä yleisötilaisuuksissa sanaa
’’steward’’. Järjestyksenvalvojan toimialueen
sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa
määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tun-
nuksessa englanninkielistä järjestyksenvalvo-
jan asemaa osoittavaa tekstiä. Järjestyksen-
valvojan asemaa osoittavat sanat voidaan
jakaa tunnuksessa useammalle riville. Mah-
dollinen englanninkielinen järjestyksenvalvo-
jan asemaa osoittava sana tulee sijoittaa
tunnuksessa tässä momentissa säädetyn sa-
naparin alapuolelle.
Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan
tunnuksen tekstin tulee olla havaittavissa
selvästi. Tunnuksessa ei saa olla kuvaa tai
tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan
asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta tai

jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana.
Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipai-
kan poliisilaitos voi tarvittaessa kieltää tun-
nuksessa olevan kuvan tai tekstin käyttämi-
sen, jos kuva tai teksti haittaa järjestyksen-
valvojan asemaa osoittavan tekstin havaitta-
vuutta taikka kuvaa tai tekstiä on pidettävä
tilaisuuden luonteeseen sopimattomana.

2 §

Tunnistelaatta

Tunnistelaatan pohjavärin on oltava keltai-
nen ja teksti on merkittävä mustalla tai
tummansinisellä värillä. Tunnistelaatan va-
sempaan alakulmaan voidaan merkitä järjes-
tyksenvalvojan tunnistenumero.
Tunnistelaatan pohjaväri ja tekstin väri

voivat poiketa edellä 1 momentissa säädetys-
tä, jos järjestyksenvalvoja käyttää tehtäväs-
sään tilaisuuden järjestäjän tai liikkeenhar-
joittajan määrittelemää työasua ja laatan
pohjaväri sekä teksti erottuvat selvästi asun
väristä. Tällöin kaikkien samalla toimialueel-
la toimivien järjestyksenvalvojien käyttämien
tunnistelaattojen pohjavärien ja tekstin värien
tulee olla samanlaisia.
Edellä 1 §:n 2 momentissa säädetty järjes-

tyksenvalvojan asemaa osoittavan tunnuksen
sanapari on merkittävä tunnistelaattaan siten,
että isompi teksti muodostuu vähintään 8
millimetrin korkuisista ja pienempi teksti
vähintään 6 millimetrin korkuisista selvästi
erottuvista kirjaimista. Jos tunnistelaattaan
merkitään järjestyksenvalvojan asemaa osoit-
tava englanninkielinen sana tai järjestyksen-
valvojan tunnistenumero kyseiset kirjaimet ja
numerot eivät saa olla tunnistelaatan järjes-
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tyksenvalvojan asemaa osoittavassa sanapa-
rissa käytettyjä pienempiä kirjaimia korke-
ampia.
Järjestyksenvalvojan on pidettävä tunnis-
telaattaa asunsa rintamuksen vasemmalla
puolella. Tunnistelaatan materiaalissa ja kiin-
nityksessä on otettava huomioon järjestyk-
senvalvojan työturvallisuuteen vaikuttavat te-
kijät.

3 §

Tunnisteliivi

Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltai-
nen ja teksti on merkittävä mustalla tai
tummansinisellä värillä. Tunnisteliivin rinta-
mukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan
merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero.
Tilaisuuden järjestämispaikan poliisi voi tar-
vittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyt-
tämään tunnisteliivissä tunnistenumeroa.
Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on
säädetty, tilaisuuden järjestämispaikan poliisi
voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvoja-
organisaation esimiesasemassa toimivan jär-
jestyksenvalvojan käyttämään pohjaväriltään
oranssia tunnisteliiviä. Tunnisteliivin oikeaan
rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan on
tällöin merkittävä sanapari ’’ESIMIES –
förman’’ tai ’’FÖRMAN – esimies’’. Rinta-
mukseen kyseinen sanapari tulee merkitä
vähintään 8 millimetrin ja selkämykseen
vähintään 25 millimetrin korkuisin kirjaimin.
Edellä 1 §:n 2 momentissa säädetty järjes-
tyksenvalvojan asemaa osoittavan tunnuksen
sanapari on merkittävä tunnisteliiviin vasem-
paan rintamukseen siten, että isompi teksti
muodostuu vähintään 8 millimetrin korkui-
sista ja pienempi teksti vähintään 6 millimet-
rin korkuisista selkeästi erottuvista kirjaimis-
ta. Järjestyksenvalvojan asemaa osoittava sa-
napari on lisäksi merkittävä tunnisteliivin
selkämykseen siten, että isompi teksti muo-
dostuu vähintään 30 millimetrin korkuisista ja
pienempi teksti vähintään 25 millimetrin
korkuisista selvästi erottuvista kirjaimista. Jos
tunnisteliiviin merkitään järjestyksenvalvojan
asemaa osoittava englanninkielinen sana, ky-
seisen sanan kirjaimet eivät saa olla tunnis-
teliivin järjestyksenvalvojan asemaa osoitta-
vassa sanaparissa käytettyjä pienempiä kir-

jaimia korkeampia. Järjestyksenvalvojan tun-
nistenumero voidaan merkitä tunnisteliivin
rintamukseen ja selkämykseen enintään 100
millimetrin korkuisin numeroin.

4 §

Järjestyslaissa tarkoitetuissa järjestyksenval-
vontatehtävissä käytettävän järjestyksenval-

vojan asun merkit ja tekstit

Järjestyslaissa tarkoitetuissa järjestyksen-
valvontatehtävissä järjestyksenvalvojan asun
rintamuksen vasemmalla puolella on oltava
merkittynä sanapari: ’’JÄRJESTYKSEN-
VALVOJA – ordningsvakt’’ tai ’’ORD-
NINGSVAKT – järjestyksenvalvoja’’. Isom-
pi teksti on merkittävä vähintään 13 milli-
metrin korkuisin ja pienempi vähintään 8
millimetrin korkuisin, selvästi erottuvin kir-
jaimin. Lisäksi rintamuksen vasemmalla puo-
lella on oltava merkittynä vartioimisliikkeen
nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut lii-
kemerkki. Vartioimisliikkeen nimi on mer-
kittävä vähintään 6 millimetrin ja nimilyhen-
ne vähintään 15 millimetrin korkuisin, sel-
västi erottuvin kirjaimin. Liikemerkin on
oltava selvästi asusta erottuva ja läpimitaltaan
vähintään 50 millimetrin suuruinen. Päällys-
takin, haalarin ja sadeasun selkämyksessä on
oltava merkittynä teksti ’’JÄRJESTYKSEN-
VALVOJA’’ tai ’’ORDNINGSVAKT’’ taik-
ka sanapari ’’JÄRJESTYKSENVALVOJA –
ordningsvakt’’ tai ’’ORDNINGSVAKT –
järjestyksenvalvoja’’. Isompi teksti on mer-
kittävä vähintään 48 millimetrin ja pienempi
vähintään 25 millimetrin korkuisin, selvästi
erottuvin kirjaimin. Järjestyksenvalvojan
asuun kuuluvassa päähineessä saa olla mer-
kittynä teksti ’’ JÄRJESTYKSENVALVO-
JA’’ tai ’’ORDNINGSVAKT’’ tai sanapari
’’JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordnings-
vakt’’ tai ’’ORDNINGSVAKT – järjestyk-
senvalvoja’’ taikka vartioimisliikkeen nimi,
nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki.
Järjestyksenvalvojan asuun tai asuun kuu-

luvaan päähineeseen saadaan merkitä, nou-
dattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin
’’JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordnings-
vakt’’ tai ’’ORDNINGSVAKT – järjestyk-
senvalvoja’’ taikka sanan ’’JÄRJESTYK-
SENVALVOJA’’ tai ’’ORDNINGSVAKT’’
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ohella myös järjestyksenvalvojan asemaa
osoittava englanninkielinen teksti ’’security
’’. Asuun mahdollisesti merkittävän englan-
ninkielisen sanan tulee olla kooltaan sanapa-
rin ’’JÄRJESTYKSENVALVOJA – ord-
ningsvakt’’ tai ’’ORDNINGSVAKT – järjes-
tyksenvalvoja’’ pienemmän tekstin suurui-
nen. Järjestyksenvalvojan asun rintamukseen
saadaan kiinnittää irrotettavissa oleva järjes-
tyksenvalvojan henkilöllisyyttä ja asemaa
osoittava laatta. Järjestyksenvalvojan asussa
mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiin-
nitettävä olkapoletteihin. Vartijan ammattitut-
kinnon suorittaneen järjestyksenvalvojan
asun olkapoletteihin on merkittävä vähintään
15 millimetrin korkuinen kirjain A.
Järjestyksenvalvojan asussa ei saa olla
näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin
edellä tässä pykälässä mainitut.

5 §

Siirtymäsäännös

Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavana
tunnisteena voidaan käyttää 31 päivään maa-

liskuuta 2004 saakka järjestyksenvalvojan
tunnuksista 22 päivänä lokakuuta 1999 an-
netussa sisäasiainministeriön määräyksessä
(SM-1999-978/Tu-53) tarkoitettua hihanau-
haa.
Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan

tunnisteen sanaparin sijasta voidaan käyttää
tunnistelaatassa ja tunnisteliivissä suomenkie-
lisillä paikkakunnilla pelkkää tekstiä ’’järjes-
tyksenvalvoja’’ ja ruotsinkielisillä paikkakun-
nilla tekstiä ’’ordningsvakt’’ 30 päivään
syyskuuta 2004 saakka.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
lokakuuta 2003.
Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä

lokakuuta 1999 annettu sisäasiainministeriön
määräys järjestyksenvalvojan tunnuksista
(SM-1999-978/Tu-53).
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö Janne Kerkelä
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