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Sisäasiainministeriön asetus

223/2013

rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2013

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan rajavartiolaitokseen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisä-

asiainministeriön asetuksen (654/2005) 10 § sekä
muutetaan 2—4, 6, 8 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § asetuksessa 896/2010,

seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) rajavartiopukineella rajavartiolaitoksen

virkamiehelle vahvistettua, määrätyn
kuosista, laatuista ja väristä asustetta;

2) virkapukineella rajavartiolaitoksen
muulle kuin sotilasvirassa palvelevalle virka-
miehelle vahvistettua, määrätyn kuosista, laa-
tuista ja väristä asustetta;

3) kenttävaatetuksella rajavartiolaitoksen
operatiivisissa tehtävissä käytettäviä rajavar-
tiomiehelle vahvistettuja asustekokonaisuuk-
sia;

4) palveluspuvulla tarkoitetaan muissa
kuin operatiivisissa tehtävissä käytettäviä ra-
javartiomiehelle vahvistettuja asustekokonai-
suuksia;

5) sotilaspukineella puolustusvoimista an-
netun lain (551/2007) 45 §:ssä ja sen nojalla
annetuissa tarkemmissa määräyksissä tarkoi-
tettua sotilaspukinetta;

6) suojapukineella rajavartiolaitoksen vir-
kamiehelle vahvistettua, määrätyn kuosista,
laatuista ja väristä asustetta, jota työtehtävien
tai olosuhteiden sitä edellyttäessä käytetään
virkamiehen tai tämän asusteiden suojaami-

seen muiden asusteiden taikka varusteiden
sijasta tai niiden lisäksi;

7) rajavartiomiehen tunnuksella rajavartio-
pukineeseen kiinnitettävää rajavartiomiehen
asemaa osoittavaa merkkiä, jossa rajavartio-
laitoksen tunnuskuvaa ympäröi teksti ″RA-
JAVARTIOLAITOS – GRÄNSBEVAK-
NINGSVÄSENDET″;

8) arvomerkillä sotilasarvoa tai palvelusar-
voa osoittavaa merkkiä;

9) rajajoukkomerkillä merkkiä, jossa tun-
nuskuvana on karhunpää, jonka saatteena on
sitä vasten painautuneina kuusen havu ja
miekka;

10) erikoismerkillä asusteessa käytettävää
muuta kuin kohdassa 7—9 tarkoitettua merk-
kiä tai tunnusta;

11) rintamerkillä rajavartiopukineeseen
kiinnitettävää merkkiä, jossa on Suomen
lippu, henkilön sukunimi sekä teksti ”RAJA-
VARTIOLAITOS”, ”GRÄNSBEVAK-
NINGSVÄSENDET” tai ”BORDER
GUARD”.

3 §

Rajavartiopukineet

Rajavartiopukineisiin kuuluvat seuraavat
asustekokonaisuudet:



1. Palveluspuku

Palveluspukuun kuuluvia asusteita ovat:
1) pusero, miesten ja naisten malli;
2) housut, yhteiskäytössä vierailupuvun

kanssa, miesten ja naisten malli;
3) päällystakki, 3/4-malli, yhteiskäytössä

vierailupuvun kanssa, miesten ja naisten
malli;

4) hame, yhteiskäytössä vierailupuvun
kanssa;

5) paitapusero, valkoinen lyhythihainen ja
pitkähihainen, miesten ja naisten malli;

6) solmio;
7) palveluspuvun lippalakki;
8) suikkalakki;
9) turkislakki;
10) mustat puolikengät;
11) musta vyö.
Palveluspukuun kiinnitetään rajajoukko-

merkki, rintamerkki sekä erikoismerkkejä.
Palveluspuvun kanssa voidaan käyttää tar-

vittaessa kenttävaatetukseen kuuluvaa kylmä-
suojapuvun takkia ja housuja sekä kuoripu-
vun takkia ja housuja samoin kuin suojavaa-
tetuksen erityisasusteita kyseisen tehtävän
keston ajan.

2. Kenttävaatetus

Kenttävaatetukseen kuuluvia asusteita
ovat:

1) pipo;
2) turkislakki;
3) suikkalakki;
4) lippalakki;
5) haalari, miesten ja naisten malli;
6) reisitaskuhousut, miesten ja naisten

malli;
7) shortsit, miesten ja naisten malli;
8) pusero;
9) välitakki;
10) poolopaita;
11) pikeepaita, lyhythihainen;
12) pikeekauluspaita, pitkähihainen, mies-

ten ja naisten malli;
13) pikeekauluspaita, lyhythihainen, mies-

ten ja naisten malli;
14) T-paita;
15) kylmäsuojapuvun takki;
16) kylmäsuojapuvun housut;
17) kuoripuvun takki;

18) kuoripuvun housut;
19) partiopuvun housut;
20) partiopuvun takki:
21) varusteliivi, vihreä ja päiväloistevärit

keltainen, oranssi, suojaustaso 1;
22) ajopuku;
23) villapaita;
24) virvekotelo;
25) alusvyö;
26) partiojalkineet, lyhytvartiset ja pitkä-

vartiset.
Kenttävaatetukseen kiinnitetään pukukoh-

taisesti:
1) rajavartiomiehen tunnus;
2) arvomerkit;
3) erikoismerkit;
4) rintamerkki.
Kenttävaatetuksen kanssa voidaan käyttää

tarvittaessa palvelus- tai vierailupukuun kuu-
luvaa turkislakkia.

3. Vierailupuku

Vierailupukuun kuuluvia asusteita ovat:
1) päältä valkoinen tai vihreä lippalakki;
2) musta nahkapäällysteinen turkislakki;
3) päällystakki, miesten ja naisten malli;
4) päällystakki, 3/4-malli, yhteiskäytössä

palveluspuvun kanssa, miesten ja naisten
malli;

5) musta kaulahuivi;
6) vihreä, musta tai sininen solmio;
7) takki, miesten ja naisten malli;
8) housut, yhteiskäytössä palveluspuvun

kanssa, miesten ja naisten malli;
9) hame, yhteiskäytössä palveluspuvun

kanssa;
10) vihreä solmukeliina, naisten malli;
11) valkoinen paitapusero, lyhythihainen

ja pitkähihainen, miesten ja naisten malli;
12) mustat nahkasormikkaat;
13) musta vyö;
14) mustat puolikengät;
15) mustat sukat;
16) naisilla lisäksi ihonväriset sukkahousut

sekä avokkaat tai talvisaapikkaat.
Käytettäessä vierailupukua paraatipukuna

kiinnitetään siihen tarvittavat kunniamerkit
sekä yleisesikuntaupseerin olkanauhat.

4. Juhlapuku

Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa palvele-
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van virkamiehen juhlapukuna on puolustus-
voimista annetun lain 45 §:n ja sen nojalla
annettujen määräysten mukainen juhlapuku,
pieni juhlapuku tai messipuku. Raja- ja meri-
vartijan juhlapuku on vierailupuku. Kenraalit
ja amiraalit käyttävät valkoista turkislakkia
juhla- ja paraatipuvuissa.

4 §

Virkapukineet

Virkapukine on muille kuin sotilasvirassa
palveleville rajavartiolaitoksen virkamiehille
tarkoitettu rajavartiopukine ilman rajavartio-
miehen tunnusta tai arvomerkkejä.

6 §

Suojapukineet

Suojapukineisiin kuuluvia asustekokonai-
suuksia ovat:

1) suojaliivit;
2) luotisuojapuvut;
3) merellinen suoja-asu;
4) sadepuku;
5) valmiusjoukkueiden ja erityisryhmien

henkilöstön erityissuojapuvut;
6) lentohenkilöstön erityissuojapuvut;
7) heijastinliivi, suojaustaso 2;
8) viiltosuojahansikkaat;
9) suoja- ja turvajalkineet;
10) suojakypärä;
11) pelastuspukineet;
12) siviilitehtävissä palvelevien suojapu-

vut;
13) suojapuvut ja -haalarit.

Suojapukineeseen voidaan tarvittaessa
kiinnittää rajavartiomiehen tunnus, arvomer-
kit ja erikoismerkkejä.

8 §

Rajavartiomiehen tunnus ja rintamerkki

Rajavartiomiehen tunnus on rajavartiopu-
kineeseen kiinnitetty tai kirjailtu rajavartio-
laitoksen tunnuskuva, joka on taustaltaan vih-
reä ja kuvioltaan kultainen.

Rajavartiomiehen tunnus sijoitetaan hihaan
tai rintaan. Rajavartiomiehen toimivaltuuksia
koskeva rajoitus merkitään asusteeseen kiin-
nitettävällä sanaparilla ″HARJOITTELIJA –
PRAKTIKANT″ tai Ahvenanmaalla tekstillä
″PRAKTIKANT″.

Rintamerkki on rajavartiopukineeseen
kiinnitetty merkki, joka on taustaltaan vihreä.
Rintamerkissä on Suomen lippu, henkilön su-
kunimi sekä teksti ”RAJAVARTIOLAI-
TOS”, ”GRÄNSBEVAKNINGSVÄSEN-
DET” tai ”BORDER GUARD” virkamiehen
tehtävien ja toimialueiden mukaisesti. Rinta-
merkki kiinnitetään rintaan.

11 §

Siirtymäsäännös

Rajavartiolaitoksen asustetta, joka ei täytä
tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, saa
käyttää virkapukuna 31 päivään joulukuuta
2017 saakka.

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
maaliskuuta 2013.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2013

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen
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