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246/2017

Inrikesministeriets förordning
om ändring av inrikesministeriets förordning om räddningsväsendets uniformer och 

räddningsmyndigheternas identitetskort

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras i inrikesministeriets förordning om räddningsväsendets uniformer och rädd-

ningsmyndigheternas identitetskort (507/2011) i förordningens rubrik den finska
språkdräkten, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 6 §, i 8 § den finska språkdräkten, 10 § och
11 § 1 mom., i 12 § 1 mom., 13 och 14 § den finska språkdräkten, 15 § 1 mom., i 15 §
3 mom. den finska språkdräkten samt 16 § som följer:

2 §

Stationsklädsel

Beklädnadsartiklar som hör till stationsklädseln är
1) pikéskjorta med kort ärm,
2) polotröja med lång ärm,
3) T-skjorta med kort ärm,
4) stickad tröja (används även med kontorskläderna),
5) innerjacka,
6) ytterrock (används även med kontorskläderna),
7) byxor med lårfickor,
8) överdragsbyxor (används även med kontorskläderna),
9) shorts (knälånga),
10) keps,
11) mössa, sommar- och vintermodell, samt
12) pälsmössa (används även med kontors-, besöks- och högtidskläderna).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 §

Kontorsklädsel

Beklädnadsartiklar som hör till kontorsklädseln är
1) kontorsskjorta med kort eller lång ärm, dam- och herrmodell,
2) uniformsskjorta med kort eller lång ärm, dam- och herrmodell (används även med

besökskläderna),
3) stickad tröja (används även med stationskläderna),
4) uniformsbyxor, dam- och herrmodell (används även med besökskläderna),
5) uniformskjol (används även med besökskläderna),
6) överdragsbyxor (används även med stationskläderna),
7) kontorsjacka, dam- och herrmodell,
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8) ytterrock (används även med stationskläderna),
9) kort överrock (används även med besökskläderna),
10) fältmössa,
11) pälsmössa (används även med stations-, besöks- och högtidskläderna),
12) slips (används även med besökskläderna), samt
13) scarf, dammodell (används även med besökskläderna).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Kompletterande klädsel och beklädnadsartiklar

Kläder och beklädnadsartiklar som kompletterar uniformen är
1) barett (svart),
2) båtmössa (mörkblå),
3) överdrag till uniformsmössan (vitt),
4) öronlappar (svarta),
5) halsduk (mörkblå och vit),
6) handskar (svarta och vita),
7) bälte (svart),
8) underkläder: kortärmad tröja och boxershorts (gråblå),
9) strumpor (svarta),
10) strumpbyxor (hudfärgade),
11) lågskor (svarta),
12) kängor (svarta),
13) sandaler (svarta),
14) vinterstövlar (svarta),
15) snörskor (svarta),
16) pumps (svarta), samt
17) festskor (svarta).
Till stations- och kontorsklädseln får barett eller båtmössa användas i stället för keps

och fältmössa. På sommaren kan ett vitt överdrag användas över uniformsmössan. En
mörkblå halsduk kan användas till stations-, kontors- och besöksklädseln och en vit hals-
duk till högtidsklädseln och vid begravningar. Till högtidsklädseln används svarta festskor
och till övrig klädsel ändamålsenliga svarta skor som lämpar sig vid användning av uni-
form och som situationen kräver.

10 § 

Andra emblem

Andra emblem som används på uniformen utöver gradbeteckningarna är
1) räddningsväsendets myndighetsbeteckning: en guldgul, 8-uddig stjärnfigur som är

placerad på en svart bottenplatta och omsluter en guldgul Fågel Fenix på röd och svart bot-
ten; emblemet är

a) 55 mm högt som bröstmärke till uniformen,
b) 55 mm högt som märke på uniformens huvudbonad,
c) 220 mm högt som ryggmärke på ytterrocken och försett med texten ”PELAS-

TUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄSENDET”,
2) Finlands vapens emblem (på plattan för mössor),
3) det lokala räddningsväsendets vapenmärke (på plattan för mössor),
4) Räddningsinstitutets vapenmärke (på plattan för mössor),
5) inrikesministeriets ärmbeteckning,
6) regionförvaltningsverkets ärmbeteckning,
2



246/2017  
7) det lokala räddningsväsendets ärmbeteckning,
8) Räddningsinstitutets ärmbeteckning,
9) lövemblemet (på skärmen på det högsta befälets uniformsmössa): en enkel eller

dubbel guldgul lövklädd kvist,
10) en platta med namn och tjänsteställning: på svart botten och med gul text personens

tjänsteställning på finska eller på finska och svenska, i enlighet med den språkliga indel-
ningen i ämbetsområdet, samt personens för- och efternamn,

11) befälets platta för mössor (uniforms- och pälsmössor): en mörkblå platta med svart
bandkant och kokard, vapenmärke samt det guldgula lövemblemet för plattan för mössor,

12) underbefälets platta för mössor (uniforms- och pälsmössor): en mörkblå platta med
gul bandkant och kokard och vapenmärke,

13) manskapets platta för mössor (uniforms- och pälsmössor): en mörkblå platta med
svart bandkant och kokard och vapenmärke,

14) befälets och underbefälets kokard (fält- och båtmössor): ett rött och svart, emalje-
rat, runt emblem på metallbotten,

15) manskapets kokard (fält- och båtmössor): ett rött och svart, runt emblem av metall
eller plast,

16) en guldgul träns till befälets uniformsmössa,
17) en svart träns till underbefälets uniformsmössa, samt
18) en svart rem i blankläder till manskapets uniformsmössa.

11 §

Gradbeteckningar i olika tjänster

Gradbeteckningar på axelklaffar och axelklaffshylsor är för
1) räddningsöverdirektören vid inrikesministeriet tre stora axelstjärnor, Finlands lejon

och lövemblemet,
2) chefen för resultatenheten vid inrikesministeriets räddningsavdelning två stora ax-

elstjärnor med en liten axelstjärna mellan dem samt Finlands lejon och lövemblemet,
3) direktören för ett regionförvaltningsverks ansvarsområde för räddningsväsendet och

beredskapen två stora axelstjärnor med en liten axelstjärna mellan dem samt Finlands le-
jon och lövemblemet,

4) den högsta tjänsteinnehavaren inom det lokala räddningsväsendet (räddningsdirek-
tören) två stora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövemblemet,

5) rektorn vid Räddningsinstitutet två stora axelstjärnor, Räddningsinstitutets vapen-
märke och lövemblemet,

6) regeringsråd, lagstiftningsråd, räddningsöverinspektör, konsultativ tjänsteman, le-
dande sakkunnig och överingenjör vid inrikesministeriets räddningsavdelning en stor ax-
elstjärna, Finlands lejon och lövemblemet,

7) konsultativ tjänsteman och räddningsöverinspektör vid ett regionförvaltningsverk
en stor axelstjärna, Finlands lejon och lövemblemet,

8) biträdande räddningsdirektör, räddningschef och motsvarande tjänsteinnehavare
inom det lokala räddningsväsendet en stor axelstjärna, det lokala räddningsväsendets va-
penmärke och lövemblemet,

9) utbildningsdirektör vid Räddningsinstitutet en stor axelstjärna, Räddningsinstitutets
vapenmärke och lövemblemet,

10) specialsakkunnig och överinspektör vid inrikesministeriets räddningsavdelning tre
medelstora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,

11) räddningsinspektör vid ett regionförvaltningsverk tre medelstora axelstjärnor, Fin-
lands lejon och lövemblemet,
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12) brandchef, ledande brandinspektör och motsvarande tjänsteinnehavare inom det
lokala räddningsväsendet tre medelstora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets va-
penmärke och lövemblemet,

13) överlärare och motsvarande tjänsteinnehavare vid Räddningsinstitutet tre medel-
stora axelstjärnor, Räddningsinstitutets vapenmärke och lövemblemet,

14) biträdande räddningsinspektör vid ett regionförvaltningsverk två medelstora axels-
tjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,

15) biträdande brandchef och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala rädd-
ningsväsendet två medelstora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och
lövemblemet,

16) brandmästare, brandinspektör och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala
räddningsväsendet två medelstora axelstjärnor och det lokala räddningsväsendets vapen-
märke,

17) äldre lärare och motsvarande tjänsteinnehavare vid Räddningsinstitutet två medel-
stora axelstjärnor och Räddningsinstitutets vapenmärke,

18) biträdande brandmästare, biträdande brandinspektör och motsvarande tjänsteinne-
havare inom det lokala räddningsväsendet en medelstor axelstjärna och det lokala rädd-
ningsväsendets vapenmärke,

19) lärare, redskapsmästare och motsvarande tjänsteinnehavare vid Räddningsinstitu-
tet en medelstor axelstjärna och Räddningsinstitutets vapenmärke,

20) sprutmästare, stationsmästare och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala
räddningsväsendet tre små axelstjärnor placerade i triangelform och det lokala räddnings-
väsendets vapenmärke,

21) brandförman och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsen-
det två små parallellt placerade axelstjärnor och det lokala räddningsväsendets vapenmär-
ke,

22) överbrandman och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsvä-
sendet två axelbalkar och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

23) brandman, räddningsman och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala
räddningsväsendet en axelbalk och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

24) övriga tjänsteinnehavare som förordnats av det lokala räddningsväsendet det lokala
räddningsväsendets vapenmärke, samt

25) övriga tjänsteinnehavare som förordnats av Räddningsinstitutet Räddningsinstitu-
tets vapenmärke.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 §

Beställning och återlämnande av identitetskort

För beställning av räddningsmyndigheternas identitetskort för personer som är berätti-
gade att använda dem svarar för de lokala räddningsmyndigheternas del räddningsområ-
dets högsta tjänsteinnehavare enligt 26 § 2 mom. i räddningslagen och för de statliga rädd-
ningsmyndigheternas del chefen för räddningsavdelningens enhet för lagstiftning och
styrning vid inrikesministeriet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

16 §

Kännetecken och användningen av emblem på Räddningsinstitutets studerandeuniformer 
och på brandkårsdräkter

Gradbeteckningar enligt 9 § 1 mom. och övriga emblem enligt 10 § får inte användas
på den studerandeuniform som avses i 111 § 2 mom. i räddningslagen. Räddningsinstitu-
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tets ärmbeteckning enligt 10 § 1 mom. 8 punkten får dock användas på studerandeunifor-
men. På studerandeuniformen ska det framtill på höger sida av skjortor, jackor och rockar
finnas en platta med texten "OPISKELIJA" i gult på svart botten. Räddningsinstitutet be-
slutar om studerandeuniformen och användningen av den med stöd av 34 § 1 mom. i lagen
om Räddningsinstitutet (607/2006).

Gradbeteckningar enligt 9 § 1 mom. och myndighetsbeteckningar enligt 10 § 1 mom.
1–10 punkten får inte användas på den brandkårsdräkt som avses i 111 § 3 mom. i rädd-
ningslagen. På brandkårsdräkten ska det framtill på höger sida på skjortor, jackor och
rockar finnas en namnplatta med svart botten och röd text där det står "SOPIMUSPA-
LOKUNTA", "VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA", "TEOLLISUUSPALOKUNTA",
"LAITOSPALOKUNTA", "SOTILASPALOKUNTA" eller namnet på föreningen som är
verksam inom räddningsbranschen och personens för- och efternamn.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017. Namnplattor som används vid ikraftträ-

dandet av denna förordning får bäras under plattornas livslängd.

Helsingfors den 28 april 2017

Inrikesminister Paula Risikko

Lagstiftningsdirektör Mika Kättö
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