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pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2011

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 110 §:n 2
momentin ja 111 §:n 5 momentin sekä Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 10 §:n 2
momentin nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään pelastuslain
111 §:n 1 momentissa tarkoitetusta pelastus-
toimen virkapuvusta, siihen kuuluvista virka-
asematunnuksista ja muista tunnuksista sekä
puvun käyttämisestä.

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan
myös silloin kun:

1) pelastustoimen virkapukua käytetään
pelastuslain 111 §:n 2 momentissa säädetyn
mukaisesti Pelastusopiston henkilöstön virka-
pukuna ja Pelastusopiston opiskelijoiden
opiskelijapukuna;

2) pelastustoimen virkapukua käytetään
pelastuslain 111 §:n 3 momentissa säädetyn
mukaisesti sopimuspalokunnan sekä muun
vapaaehtoisen palokunnan, laitospalokunnan,
teollisuuspalokunnan, sotilaspalokunnan sekä
pelastusalalla toimivan yhdistyksen henkilös-
tön palokuntapukuna;

3) pelastustoimen virkapukua käytetään

pelastuslain 111 §:n 4 momentissa säädetyn
mukaisesti puolustusvoimien pelastushenki-
löstön virkapukuna.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään pelas-
tuslain 111 §:n 5 momentin mukaisesta pelas-
tustoimen palveluksesta eläkkeelle jääneen
henkilön oikeudesta käyttää pelastustoimen
virkapukua pelastustoimen yhteisöjen tilai-
suuksissa.

Tässä asetuksessa säädetään myös pelas-
tuslain 110 §:n 1 momentin mukaisen pelas-
tusviranomaisen henkilökortin tietosisällöstä
ja valmistamisesta sekä henkilökortin tilaa-
misesta ja palauttamisesta.

2 luku

Virkapuku

2 §

Asemavaatetus

Virkapuvun asemavaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) pikeepaita, lyhythihainen;
2) poolopaita, pitkähihainen;
3) T-paita, lyhythihainen;
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4) neule (yhteiskäytössä toimistovaatetuk-
sen kanssa);

5) välitakki;
6) ulkotakki (yhteiskäytössä toimistovaate-

tuksen kanssa);
7) reisitaskuhousut;
8) ulkohousut (yhteiskäytössä toimistovaa-

tetuksen kanssa);
9) bermudahousut;
10) lippalakki;
11) pipo, kesä- ja talvimalli; sekä
12) turkislakki (yhteiskäytössä toimisto-,

vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa).
Pikeepaidassa, poolopaidassa, T-paidassa,

neuleessa, välitakissa ja ulkotakissa virka-
asematunnus kiinnitetään oikean hihan olka-
varren laattaan, laitoksen tai viraston hihatun-
nus vasemman hihan olkavarteen, pelastus-
toimen viranomaistunnus oikealle etuosaan
sekä nimi- ja virka-asemalaatta tarrakiinni-
tyksellä oikealle etuosaan pelastustoimen vi-
ranomaistunnuksen alapuolelle. Asemavaate-
tuksen virka-asematunnukset ovat brodeera-
tut. Ulkotakin selkäosassa on pelastustoimen
viranomaistunnus varustettuna tekstillä ″PE-
LASTUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄSENDET″.

Asemavaatetuksen etuosassa oikealla puo-
lella nimi- ja virka-asemalaatan alapuolella
voidaan käyttää viraston tai laitoksen määrit-
telemiä pelastustoimen kankaisia erikois-
merkkejä, jotka kuvaavat tehtäväaluetta tai
erityisosaamista. Erikoismerkkejä ei käytetä
päällysvaatteissa.

Asemavaatetusta käytetään asemapalve-
luksessa sekä paloaseman ja viraston ulko-
puolisessa palveluksessa ja koulutuksessa
tehtävän niin edellyttäessä.

3 §

Toimistovaatetus

Virkapuvun toimistovaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) toimistopaita, lyhyt- ja pitkähihainen,
naisten ja miesten malli;

2) virkapaita, lyhyt- ja pitkähihainen, nais-
ten ja miesten malli (yhteiskäytössä vierailu-
vaatetuksen kanssa);

3) neule (yhteiskäytössä asemavaatetuksen
kanssa);

4) virkahousut, naisten ja miesten malli
(yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);

5) virkahame (yhteiskäytössä vierailuvaa-
tetuksen kanssa);

6) ulkohousut (yhteiskäytössä asemavaate-
tuksen kanssa);

7) toimistopusero, naisten ja miesten malli;
8) välitakki;
9) ulkotakki (yhteiskäytössä asemavaate-

tuksen kanssa);
10) lyhyt päällystakki, (yhteiskäytössä vie-

railuvaatetuksen kanssa);
11) kenttälakki;
12) turkislakki (yhteiskäytössä asema-,

vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa);
13) solmio (yhteiskäytössä vierailuvaate-

tuksen kanssa); sekä
14) solmukeliina, naisten malli (yhteiskäy-

tössä vierailuvaatetuksen kanssa).
Toimistopaidassa ja virkapaidassa virka-

asematunnus kiinnitetään molemmille puo-
lille olkapoletin tuppeen sekä toimistopuse-
rossa olkapolettiin. Nimi- ja virka-asema-
laatta kiinnitetään oikeaan etuosaan taskun
läppään. Toimistopuseron etuosaan oikealle
kiinnitetään lisäksi pelastustoimen viran-
omaistunnus. Päällystakissa virka-asematun-
nus kiinnitetään molempiin hihoihin hihan-
suun laattaan. Toimistovaatetuksen virka-ase-
matunnukset ovat paidoissa ja takeissa bro-
deeratut ja puserossa metalliset.

Toimistovaatetuksen etuosassa oikealla
taskun yläpuolella voidaan käyttää viraston
tai laitoksen määrittelemiä pelastustoimen
kankaisia erikoismerkkejä, jotka kuvaavat
tehtäväaluetta tai erityisosaamista. Erikois-
merkkejä ei käytetä päällysvaatteissa.

Toimistovaatetusta käytetään toimisto-
työssä ja koulutuksessa sekä paloaseman ja
viraston ulkopuolisessa palveluksessa tehtä-
vän niin edellyttäessä.

4 §

Vierailuvaatetus

Virkapuvun vierailuvaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) virkapaita, lyhyt- ja pitkähihainen, nais-
ten ja miesten malli (yhteiskäytössä toimisto-
vaatetuksen kanssa);

2) virkahousut, naisten ja miesten malli
(yhteiskäytössä toimistovaatetuksen kanssa);

3) virkahame (yhteiskäytössä toimistovaa-
tetuksen kanssa);
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4) virkatakki, naisten ja miesten malli (yh-
teiskäytössä juhlavaatetuksen kanssa);

5) lyhyt päällystakki (yhteiskäytössä toi-
mistovaatetuksen kanssa);

6) virkalakki (yhteiskäytössä juhlavaate-
tuksen kanssa);

7) turkislakki (yhteiskäytössä asema-, toi-
misto- ja juhlavaatetuksen kanssa);

8) solmio (yhteiskäytössä toimistovaate-
tuksen kanssa); sekä

9) solmukeliina, naisten malli (yhteiskäy-
tössä toimistovaatetuksen kanssa).

Virkapaidassa virka-asematunnus kiinnite-
tään molemmille puolille olkapoletin tuppeen
sekä virkatakissa olkapolettiin. Päällystakissa
virka-asematunnus kiinnitetään molempiin
hihoihin hihansuun laattaan. Vierailuvaate-
tuksen virka-asematunnukset ovat paidoissa
ja päällystakissa brodeeratut sekä virkata-
kissa metalliset.

Vierailuvaatetusta käytetään vierailuissa,
edustustason kokouksissa, pienemmissä juh-
lissa, paloaseman ja viraston ulkopuolisessa
palveluksessa tehtävän niin edellyttäessä sekä
hautajaisissa. Vierailuvaatetuksen virkatakin
etuosassa vasemmalla puolella käytetään
kunniamerkkinauhoja, metallisia erikois-
merkkejä ja koulutusta osoittavia merkkejä.

Vierailuvaatetusta voidaan käyttää myös
paraatipukuna. Paraatipuvussa vierailuvaate-
tuksessa käytetään kunniamerkkinauhojen si-
jasta vasemmalla puolella suuria kunnia-
merkkejä. Paraatipuvussa voidaan kantaa
myös koulutusta ja pätevyyttä kuvaavia
merkkejä. Paraatipukua käytetään paraatien
ohella juhlissa ja muissa edustustason tilai-
suuksissa kutsun sitä edellyttäessä.

5 §

Juhlavaatetus

Virkapuvun juhlavaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) juhlapaita, naisten ja miesten malli;
2) juhlahousut, miesten malli;
3) juhlahame;
4) virkatakki, naisten ja miesten malli (yh-

teiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);
5) pitkä päällystakki, naisten ja miesten

malli;
6) virkalakki (yhteiskäytössä vierailuvaate-

tuksen kanssa);

7) turkislakki (yhteiskäytössä asema-, toi-
misto- ja vierailuvaatetuksen kanssa);

8) juhlasolmio;
9) juhlasolmukeliina; sekä
10) juhlavyö.
Juhlavaatetuksen virkatakissa virka-asema-

tunnus kiinnitetään olkapoletteihin ja päällys-
takissa molempiin hihoihin hihansuun laat-
taan. Juhlavaatetuksen virka-asematunnukset
ovat päällystakissa brodeeratut ja virkatakissa
metalliset.

Edustustason vierailuissa ja -kokouksissa
sekä tavanomaisissa juhlissa pieneen juhla-
vaatetukseen kuuluu juhlapaita, juhlahousut
tai -hame, virkatakki, juhlasolmio tai -solmu-
keliina sekä virkatakin etuosassa vasemmalla
puolella kunniamerkkinauhat. Suurissa juh-
lissa juhlavaatetuksessa käytetään edellisten
lisäksi juhlavyötä ja vasemmalla puolella
suuria kunniamerkkejä. Tummanpunainen
juhlasolmio ja juhlasolmukeliina voidaan
vaihtaa tummansiniseen solmioon tai solmu-
keliinaan kun käytetään kaulassa kannettavia
kunniamerkkejä.

6 §

Täydentävä vaatetus ja asusteet

Virkapuvun täydentäviä vaatteita ja asus-
teita ovat:

1) baretti (musta);
2) venelakki (tummansininen);
3) virkalakin päällys (valkoinen);
4) korvalaput (musta);
5) kaulaliina (tummansininen ja valkoi-

nen);
6) käsineet (musta ja valkoinen);
7) vyö (musta);
8) kerrasto: lyhythihainen paita ja boxerit

(harmaansininen);
9) sukat (musta);
10) sukkahousut (ruskeat tai mustat etiket-

tipukeutumisohjeen mukaisesti);
11) puolikengät (musta);
12) varsikengät (musta);
13) sandaalit (musta);
14) talvisaappaat (musta);
15) nauhakengät (musta);
16) avokkaat (musta)
17) juhlakengät (musta); sekä
18) kiiltonahkakengät (musta).
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Asema- ja toimistovaatetuksessa lippalakin
ja kenttälakin sijasta voidaan käyttää barettia
tai venelakkia. Virkalakissa voidaan kesäai-
kana käyttää valkoista päällystä. Tummansi-
nistä kaulaliinaa voidaan käyttää asema- toi-
misto- ja vierailuvaatetuksessa ja valkoista
kaulaliinaa juhlavaatetuksessa ja hautajai-
sissa. Juhlavaatetuksessa käytetään mustia
juhlakenkiä tai kiiltonahkakenkiä ja muussa
vaatetuksessa virkapukukäyttöön soveltuvia
tarkoituksenmukaisia tilanteen edellyttämiä
mustia kenkiä.

7 §

Virkapuvun väritys

Virkapuku on pääväriltään tummansininen
tai musta, lisävärinä käytetään harmaansinistä
tai optista valkoista. Tehosteväreinä käyte-
tään tummanpunaista ja keltaista.

8 §

Virkapuvun tuotekuvausten vahvistaminen ja
tarkemmat ohjeet

Sisäasiainministeriö vahvistaa tarvittaessa
virkapuvun malleihin, väritykseen ja materi-
aaleihin liittyvät tarkemmat tuotekuvaukset
sekä virka-asematunnusten ja muiden tunnus-
ten sijoittamisen virkapukuun. Sisäasiainmi-
nisteriö antaa tarvittaessa myös tarkemmat
ohjeet virkapuvun käytöstä.

3 luku

Virka-asematunnukset ja muut tunnukset
virkapuvussa

9 §

Virka-asematunnusten määrittely

Virkapuvun virka-asematunnuksia ovat:
1) iso olkatähti (olkapoletissa ja olkapole-

tin tupessa sekä olkavarren ja hihansuun laa-
tassa): metallinen tai brodeerattu kullankel-
tainen 20-sakarainen nelikulmainen tähti, si-
vun pituus 21 mm, tähden keskellä pientä
olkatähteä muistuttava kohokuvio;

2) keskikokoinen olkatähti (olkapoletissa
ja olkapoletin tupessa sekä olkavarren ja hi-
hansuun laatassa): metallinen tai brodeerattu
kullankeltainen 20-sakarainen nelikulmainen
tähti, sivun pituus 17 mm, tähden keskellä
sisäkkäisten renkaiden kohokuvio;

3) pieni olkatähti (olkapoletissa ja olkapo-
letin tupessa sekä olkavarren ja hihansuun
laatassa): metallinen tai brodeerattu kullan-
keltainen 20-sakarainen nelikulmainen tähti,
sivun pituus 14 mm, tähden keskellä sisäk-
käisten renkaiden kohokuvio;

4) olkapalkki (olkapoletissa ja olkapoletin
tupessa sekä olkavarren ja hihansuun laa-
tassa): metallinen tai brodeerattu kullankel-
tainen suorakaiteen muotoinen palkki, sivu-
jen pituudet 20 mm ja 6 mm;

5) kullankeltainen valtion leijonatunnus
(olkapoletissa ja olkapoletin tupessa);

6) alueen pelastustoimen vaakunamerkki
(olkapoletissa ja olkapoletin tupessa);

7) Pelastusopiston vaakunamerkki (olka-
poletissa ja olkapoletin tupessa);

8) kullankeltainen lehvätunnus (olkapole-
tissa ja olkapoletin tupessa);

9) kullankeltainen lehväkuviollinen ka-
luunanauha (olkavarren ja hihansuun laa-
tassa); sekä

10) kullankeltainen kaluunanauha (olka-
varren ja hihansuun laatassa).

Olkapoletti ja olkapoletin tuppi ovat väril-
tään tummansinisiä. Olkavarren virka-asema-
laatta on musta. Hihansuun laatta on virkapu-
kukankaan värinen, sininen tai musta kuusi-
kulmainen laatta.

10 §

Muiden tunnusten määrittely

Virka-asematunnusten lisäksi virkapuvussa
käytettäviä muita tunnuksia ovat:

1) pelastustoimen viranomaistunnus: mus-
talla pohjalaatalla oleva kahdeksansakarainen
kullankeltainen tähtikuvio, jonka sisällä on
punaisella ja mustalla pohjalla oleva kullan-
keltainen Feeniks-lintu:

a) 55 mm korkeana virkapuvun rintamerk-
kinä;

b) 55 mm korkeana virkapuvun päähine-
merkkinä;

c) 220 mm korkeana tekstillä varustettuna
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(PELASTUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄSEN-
DET) ulkotakin selkämerkkinä;

2) valtion vaakunamerkki (lakkilaatassa);
3) alueen pelastustoimen vaakunamerkki

(lakkilaatassa);
4) Pelastusopiston vaakunamerkki (lakki-

laatassa);
5) sisäasiainministeriön hihatunnus;
6) aluehallintoviraston hihatunnus;
7) alueen pelastustoimen hihatunnus;
8) Pelastusopiston hihatunnus;
9) lehvätunnus (ylimmän päällystön virka-

lakin lipassa): yksinkertainen tai kaksinker-
tainen kullankeltainen lehvä;

10) nimi- ja virka-asemalaatta: mustalla
pohjalla keltaisella tekstillä henkilön virka-
asema virka-alueen kielellisen jaotuksen mu-
kaisesti suomeksi tai suomeksi ja ruotsiksi,
sekä henkilön nimi;

11) päällystön lakkilaatta (virka- ja turkis-
lakissa): tummansininen laatta mustalla nau-
hareunuksella, jossa on kokardi ja vaakuna-
merkki sekä lakkilaatan kullankeltainen leh-
vätunnus;

12) alipäällystön lakkilaatta (virka- ja tur-
kislakissa): tummansininen laatta keltaisella
nauhareunuksella, jossa on kokardi ja vaaku-
namerkki;

13) miehistön lakkilaatta (virka- ja turkis-
lakissa): tummansininen laatta mustalla nau-
hareunuksella, jossa on kokardi ja vaakuna-
merkki;

14) päällystön ja alipäällystön kokardi
(kenttä- ja venelakissa): punaisen ja mustan
värinen metallipohjainen emaloitu ympyrän
muotoinen tunnus;

15) miehistön kokardi (kenttä- ja venela-
kissa): punaisen ja mustan värinen peltinen
tai muovinen ympyrän muotoinen tunnus;

16) päällystön virkalakin kullankeltainen
punosnauha;

17) alipäällystön virkalakin musta punos-
nauha; sekä

18) miehistön virkalakin musta kiiltonah-
karemmi.

11 §

Virka-asematunnukset eri viroissa

Olkapoletissa ja olkapoletin tupessa virka-
asematunnuksia ovat:

1) sisäasiainministeriön pelastusylijohta-
jalla kolme isoa olkatähteä, valtion leijona-
tunnus ja lehvätunnus;

2) sisäasiainministeriön pelastusosaston
apulaisosastopäälliköllä kaksi isoa olkatäh-
teä, joiden välissä keskikokoinen olkatähti,
sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

3) sisäasiainministeriön pelastusosaston tu-
losyksikön päälliköllä kaksi isoa olkatähteä,
joiden välissä pieni olkatähti, sekä valtion
leijonatunnus ja lehvätunnus;

4) aluehallintoviraston pelastustoimen ja
varautumisen vastuualueen johtajalla kaksi
isoa olkatähteä, joiden välissä pieni olkatähti,
sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

5) alueen pelastustoimen ylimmällä viran-
haltijalla (pelastusjohtaja) kaksi isoa olkatäh-
teä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja
lehvätunnus;

6) Pelastusopiston rehtorilla kaksi isoa ol-
katähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja
lehvätunnus;

7) sisäasiainministeriön pelastusosaston
hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella,
pelastusylitarkastajalla, neuvottelevalla virka-
miehellä ja yli-insinöörillä yksi iso olkatähti
sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

8) aluehallintoviraston pelastusylitarkasta-
jalla yksi iso olkatähti, valtion leijonatunnus
ja lehvätunnus;

9) alueen pelastustoimen apulaispelastus-
johtajalla, pelastuspäälliköllä ja vastaavalla
viranhaltijalla yksi iso olkatähti, alueen pe-
lastustoimen vaakunamerkki ja lehvätunnus;

10) Pelastusopiston koulutusjohtajalla yksi
iso olkatähti, Pelastusopiston vaakunamerkki
ja lehvätunnus;

11) sisäasiainministeriön pelastusosaston
ylitarkastajalla kolme keskikokoista olkatäh-
teä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

12) aluehallintoviraston pelastustarkasta-
jalla kolme keskikokoista olkatähteä, valtion
leijonatunnus ja lehvätunnus;

13) alueen pelastustoimen palopäälliköllä,
johtavalla palotarkastajalla ja vastaavalla vi-
ranhaltijalla kolme keskikokoista olkatähteä,
alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja leh-
vätunnus;

14) Pelastusopiston yliopettajalla ja vastaa-
valla viranhaltijalla kolme keskikokoista ol-
katähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja
lehvätunnus;
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15) aluehallintoviraston apulaispelastustar-
kastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä, val-
tion leijonatunnus ja lehvätunnus;

16) alueen pelastustoimen apulaispalopääl-
liköllä ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi kes-
kikokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen
vaakunamerkki ja lehvätunnus;

17) alueen pelastustoimen palomestarilla,
palotarkastajalla ja vastaavalla viranhaltijalla
kaksi keskikokoista olkatähteä ja alueen pe-
lastustoimen vaakunamerkki;

18) Pelastusopiston vanhemmalla opetta-
jalla ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi keski-
kokoista olkatähteä ja Pelastusopiston vaaku-
namerkki;

19) alueen pelastustoimen apulaispalomes-
tarilla, apulaispalotarkastajalla ja vastaavalla
viranhaltijalla yksi keskikokoinen olkatähti ja
alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

20) Pelastusopiston opettajalla, kalusto-
mestarilla ja vastaavalla viranhaltijalla yksi
keskikokoinen olkatähti ja Pelastusopiston
vaakunamerkki;

21) alueen pelastustoimen ruiskumesta-
rilla, asemamestarilla ja vastaavalla viranhal-
tijalla kolme pientä olkatähteä kolmion muo-
dossa ja alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki;

22) alueen pelastustoimen paloesimiehellä
ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi pientä ol-
katähteä rinnakkain ja alueen pelastustoimen
vaakunamerkki;

23) alueen pelastustoimen ylipalomiehellä
ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi olkapalk-
kia ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

24) alueen pelastustoimen palomiehellä,
pelastajalla ja vastaavalla viranhaltijalla yksi
olkapalkki ja alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki;

25) alueen pelastustoimen määräämällä
muulla viranhaltijalla alueen pelastustoimen
vaakunamerkki; sekä

26) Pelastusopiston määräämällä muulla
viranhaltijalla Pelastusopiston vaakuna-
merkki.

Olkavarren laatassa ja hihansuun laatassa
käytetään olkapoletin lehvätunnuksen sijasta
edellä 1 momentin 1—10 kohdissa tarkoite-
tuilla virkamiehillä lehväkuviollista kaluuna-
nauhaa ja 1 momentin 11—16 kohdissa tar-
koitetuilla virkamiehillä kaluunanauhaa.
Edellä 1 momentin 25 ja 26 kohdissa tarkoi-

tetuilla virkamiehillä on olkavarressa ja hi-
hansuussa laatta ilman tunnuksia.

12 §

Eräiden tunnusten käyttö

Virka- ja turkislakissa käytetään 11 §:n
1 momentin 1—20 kohdissa tarkoitetuilla
virkamiehillä päällystön lakkilaattaa, koh-
dissa 21—22 tarkoitetuilla virkamiehillä ali-
päällystön lakkilaattaa ja kohdissa 23—24
tarkoitetuilla virkamiehillä miehistön lakki-
laattaa. Sisäasiainministeriön ja aluehallinto-
viraston virkamiehet käyttävät lakkilaatassa
valtion vaakunamerkkiä, Pelastusopiston vir-
kamiehet Pelastusopiston vaakunamerkkiä ja
pelastuslaitoksen henkilöstö asianomaisen
alueen pelastustoimen vaakunamerkkiä.

Virkalakin lipassa käytetään 11 §:n 1 mo-
mentin 1—6 kohdissa tarkoitetuilla virkamie-
hillä kaksinkertaista virkalakin lehvätunnusta
ja kohdissa 7—10 tarkoitetuilla virkamiehillä
yksinkertaista virkalakin lehvätunnusta.

Kenttälakissa ja venelakissa käytetään
asianomaisen virkaryhmän kokardia sekä lip-
palakissa, pipoissa ja baretissa pelastustoi-
men viranomaistunnusta.

13 §

Virkapuvun tunnusten tuotekuvausten
vahvistaminen

Sisäasiainministeriö vahvistaa tarvittaessa
virkapuvun virka-asematunnuksiin ja muihin
tunnuksiin liittyvät tarkemmat tuotekuvauk-
set.

4 luku

Pelastusviranomaisen henkilökortti

14 §

Henkilökortin tietosisältö ja valmistaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortti on ku-
valla varustettu kortti, josta ilmenevät henki-
lön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virka-
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nimike. Mikäli sisäasiainministeriö niin päät-
tää, henkilökortissa voi olla siru, joka sisältää
viranomaisvarmenteen.

Pelastusviranomaisen henkilökortin val-
mistaa sisäasiainministeriön asettamat turval-
lisuusvaatimukset täyttävä toimittaja sisä-
asiainministeriön ohjeiden mukaisesti.

15 §

Henkilökortin tilaaminen ja palauttaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortin tilaa-
misesta henkilökortin käyttöön oikeutetulle
vastaa alueen pelastusviranomaisten osalta
pelastuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu
pelastustoimen alueen ylin viranhaltija ja val-
tion pelastusviranomaisten osalta sisäasiain-
ministeriön pelastusosaston kehittämis- ja
hallintoyksikön päällikkö.

Pelastusviranomaisen henkilökortti on pa-
lautettava virkatehtävien muuttuessa tai päät-
tyessä asianomaisen toimintayksikön päälli-
kölle, jonka on huolehdittava käytöstä poistu-
van henkilökortin tuhoamisesta. Henkilökor-
tin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi
asianomaisen toimintayksikön päällikölle.

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat oh-
jeet henkilökorttien tilaamisessa noudatetta-
vasta menettelystä.

5 luku

Erinäiset säännökset

16 §

Pelastusopiston opiskelijapuvun sekä palo-
kuntapuvun merkitseminen ja tunnusten

käyttö

Pelastuslain 111 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetussa opiskelijapuvussa ei saa käyttää 9 §:n
1 momentin mukaisia virka-asematunnuksia
ja 10 §:n mukaisia muita tunnuksia. Opiske-
lijapuvussa voi kuitenkin käyttää 10 §:n
1 momentin 8 kohdan mukaista Pelastusopis-
ton hihatunnusta. Opiskelijapuvussa tulee
paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa etu-
osassa olla laatta, jossa on mustalla pohjalla
vihreä teksti ″OPISKELIJA″. Opiskelijapu-
vusta ja sen käytöstä päättää Pelastusopisto

Pelastusopistosta annetun lain (607/2007)
34 §:n 1 momentin nojalla.

Pelastuslain 111 §:n 3 momentin mukai-
sessa palokuntapuvussa ei saa käyttää 9 §:n
1 momentin mukaisia virka-asematunnuksia
ja 10 §:n 1 momentin 1—10 kohdissa tarkoi-
tettuja viranomaistunnuksia. Palokuntapu-
vussa tulee paitojen, puseroiden ja takkien
oikeassa etuosassa olla nimilaatta, jossa on
mustalla pohjalla punainen teksti ″SOPI-
MUSPALOKUNTA″, ″VAPAAEHTOINEN
PALOKUNTA″, ″TEOLLISUUSPALO-
KUNTA″, ″LAITOSPALOKUNTA″, ”SO-
TILASPALOKUNTA” tai pelastusalalla toi-
mivan yhdistyksen nimi sekä henkilön suku-
nimi.

17 §

Pelastustoimen palveluksesta eläkkeelle
jääneiden oikeus käyttää pelastustoimen

virkapukua

Pelastustoimen palveluksesta eläkkeelle
jääneellä henkilöllä on oikeus käyttää eläk-
keelle jääntihetken mukaisilla virka-asema-
tunnuksilla varustettua virkapukua pelastus-
toimen yhteisöjen juhla-, edustus-, kilpailu-
ja vastaavissa tilaisuuksissa sekä pelastusalan
henkilöstön häissä ja hautajaisissa.

18 §

Virkapuvun poistaminen käytöstä

Tämän asetuksen mukainen pelastustoimen
virkapuku, palokuntapuku ja opiskelijapuku
on hävitettävä asianmukaisella tavalla kun se
poistetaan käytöstä.

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan pelastusviran-
omaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virka-
puvusta, virka-asematunnuksista sekä pelas-
tusviranomaisen henkilökortista 14 päivänä
kesäkuuta 2007 annettu sisäasiainministeriön
asetus (687/2007) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.
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Kumotun asetuksen mukaiset pelastusvi-
ranomaisten henkilökortit ovat edelleen voi-
massa ja vastaavat tämän asetuksen mukaisia

henkilökortteja. Kumotun asetuksen mukaista
virkapukua voidaan käyttää sen käyttöiän
ajan.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2011

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö
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