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Undervisningsministeriets förordning

Nr 849

om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)

Given i Helsingfors den 1 oktober 2002

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. lagen
den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §
De examina som avses i 13 § 1 mom. lagen
om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
och som kan avläggas som fristående examina
framgår av bilagan till denna förordning.
Examina som har ändrats kan avläggas
enligt benämningarna i undervisningsminis-
teriets förordning 188/2002, om den förbe-

redande utbildningen har inletts innan grun-
derna för en examen enligt de nya benäm-
ningar som godkänns genom denna förord-
ning har fastställts.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

oktober 2002.

Helsingfors den 1 oktober 2002

Undervisningsminister Maija Rask

Överinspektör Pekka Lampinen

127—2002 420301
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EXAMINA ENLIGT 13 § LAGEN (631/1998) OM YRKESINRIKTAD  
VUXENUTBILDNING 
 
 
 
NATURBRUK 
 
LANTBRUK 
  
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hästtränare 
   Yrkesexamen för kreaturskötsel 
   Yrkesexamen för hovslagare 
   Yrkesexamen i naturenlig produktion 
   Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör 
   Yrkesexamen inom renhushållning 
   Yrkesexamen för ridlärare 
   Yrkesexamen för seminolog 
   Yrkesexamen för odlare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i vattenhushållning på 
   landsbygden (ny) 
   Specialyrkesexamen för farmarmästare 
 
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för florist 
   Yrkesexamen för parkträdgårdsmästare 
   Yrkesexamen inom vinproduktion 
   Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för floristmästare 
   Specialyrkesexamen för parkmästare  
   Specialyrkesexamen för plantskolemästare 
 
FISKERI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för fiskförädlare 
   Yrkesexamen för fiskodlare 
 
SKOGSBRUK 
  
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter  
   Yrkesexamen i mångsidig användning av skog  
   Yrkesexamen för skogsarbetare  
   Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör  
   Yrkesexamen för skogsmaskinsförare  
   Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk 
   (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare) 
   Yrkesexamen i biltransport av trävaror 
   Yrkesexamen inom torvbranschen 
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Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog 
   Specialyrkesexamen för skogsarbetare  
   Specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare  
   Specialyrkesexamen för skogsfunktionär 
   Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen 
       
ÖVRIG UTBILDNING INOM NATURBRUK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för arborist 
   Yrkesexamen för djurskötare 
   Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide  
   Yrkesexamen för skötare av golfbana 
   Yrkesexamen i landsbygdsturism 
    
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golfbanemästare  
   Specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk 
   Specialyrkesexamen för provdjursskötare  
   Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden  
   Specialyrkesexamen för viltmästare 
    
 
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
 
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen  
   Yrkesexamen för modist  
   Yrkesexamen för läderberedare  
   Yrkesexamen för symaskinsmekaniker  
   Yrkesexamen för klädsömmare 
   Yrkesexamen för skomakare 
   Yrkesexamen för textilteknik  
   Yrkesexamen för körsnär 
   Yrkesexamen för skräddare 
       
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare  
   Specialyrkesexamen för modellmästare  
   Specialyrkesexamen för modistmästare 
   Specialyrkesexamen för läderberedarmästare 
   Specialyrkesexamen för sömmarmästare  

Specialyrkesexamen för skomakarmästare Specialyrkesexamen  
för körsnärsmästare 

   Specialyrkesexamen för skräddarmästare 
       
GRAFISKA BRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för digital tryckare (ny) 
   Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia  
   Yrkesexamen för bokbindare 
   Yrkesexamen för tryckare 
   Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia 
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Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för tryckeritekniker  
   Specialyrkesexamen för bokbindarmästare 
   Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare 
   Specialyrkesexamen för tryckarmästare  
   Specialyrkesexamen för rotationsmästare 
   Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare 
    
MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hissmontör  
   Yrkesexamen för svetsare 
   Yrkesexamen inom gruvbranschen (ny) 
   Yrkesexamen för maskinmontör  
   Yrkesexamen för verkstadsmekaniker 
   Yrkesexamen för skeppsbyggare/fartygsbyggare (ny) 
   Yrkesexamen i skivteknik (namnändring, tidigare 
   namn Yrkesexamen för Plåtslagare-svetsare) 

Yrkesexamen i metallförädling (namnändring,  
tidigare namn Yrkesexamen inom basmetallindustrin)  

   Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare  
   Yrkesexamen för rörmontör inom industrin  
   Yrkesexamen för verktygstillverkare  
   Yrkesexamen för avgjutare   
   Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller 
         
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för svetsarmästare  
   Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare  
   Specialyrkesexamen för verkstadsmästare 
   Specialyrkesexamen inom underhåll (ny) 
   Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare 
   Specialyrkesexamen för verktygsmästare 
   Specialyrkesexamen för avgjutarmästare 
   Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare 
 
VVS-BRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för ventilationsmontör 
   Yrkesexamen för fjärrvärmemontör 
   Yrkesexamen för fastighetsskötare 

Yrkesexamen för kylmontör (namnändring,  
tidigare namn Yrkesexamen för kylmontör) 

 Yrkesexamen för värmeelementsmontör 
 Yrkesexamen för rörmontör 
   Yrkesexamen för teknisk isolerare 
 
 Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för ventilationsmontör 
   Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör  
   Specialyrkesexamen för fastighetsskötare 
   Specialyrkesexamen för kylmästare (ny) 
   Specialyrkesexamen för rörmontör 
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FLYGBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för flygfältsservice  
      
BIL-OCH TRANSPORTBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker  

Yrkesexamen för billackerare  
   Yrkesexamen för bilmekaniker  

Yrkesexamen för bilförsäljare 
   Yrkesexamen för bilelmekaniker 
   Yrkesexamen för dieselmekaniker  
   Yrkesexamen för busschaufför 
   Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör  
   Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker 
   Yrkesexamen för reservdelsförsäljare 
   Yrkesexamen för lagerförvaltare  
   Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för körplanerare 

Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen  
   Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen  
   Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare  
   Specialyrkesexamen för billackerarmästare 
   Specialyrkesexamen för bilmekaniker  
 
ELBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen Yrkesexamen för automationsmontör 
 Yrkesexamen för elektronikmontör 
 Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin 

Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar  
i spårbunden trafik  

 Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner  
 Yrkesexamen för elmontör  
 Yrkesexamen för elverksmontör  
 Yrkesexamen för datormontör  
 Yrkesexamen för datakommunikationsmontör 
 Yrkesexamen för operatör vid kraftverk  
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för automationsövermontör 

Specialyrkesexamen för elektronikövermontör Specialyrkesexamen  
för elverksövermontör Specialyrkesexamen för elövermontör  

   Specialyrkesexamen för datorövermontör 
   Specialyrkesexamen för övermontör inom 
   datakommunikation 
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BYGGNADSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen 
   utgörs av examen för lättdykare)  
   Yrkesexamen i jordschaktning 
   Yrkesexamen i byggproduktion 
   Yrkesexamen i husbyggnad 
   Yrkesexamen för teknisk ritare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom 
   byggnadsbranschen  
   Specialyrkesexamen i husbyggnad 
 
TRÄBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för finsnickare (gemensam med hant- 
   verk och konstindustri) 
   Yrkesexamen inom skivbranschen  
   Yrkesexamen för snickare (gemensam med hantverk 
   och konstindustri) 
   Yrkesexamen inom sågbranschen  
   Yrkesexamen för industrisnickare  
   Yrkesexamen för sågbladsskötare  

Yrkesexamen för båtbyggare (gemensam med hantverk  
och konstindustri) 

   Yrkesexamen för tapetserare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för finsnickare (gemensam med 
   hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för skivmästare  
   Specialyrkesexamen för snickarmästare (gemensam 
   med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för sågmästare  
   Specialyrkesexamen för sågbladsmästare  
   Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med 
   hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för tapetserarmästare 
 
YTBEHANDLINGSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare  
   Yrkesexamen för golvläggare 
   Yrkesexamen för målare (gemensam med hantverk 
   och konstindustri) 
   Yrkesexamen för industriytbehandlare 
    
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golvmästare (ny) 
   Specialyrkesexamen för målarmästare (gemensam 
   med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare 
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PAPPERSINDUSTRI OCH KEMISK INDUSTRI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom kemisk industri  
   Yrkesexamen inom gummibranschen 
   Yrkesexamen i glaskeramik 
   Yrkesexamen för plastmekaniker 
   Yrkesexamen inom pappersindustrin 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom kemisk industri 
   Specialyrkesexamen i plastteknik  
   Specialyrkesexamen inom pappersindustrin 
 
LIVSMEDELSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för livsmedelsförädlare  
   Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 
   Yrkesexamen för konditor 
   Yrkesexamen inom bageriindustri  
   Yrkesexamen för bagare 
   Yrkesexamen för köttförädlare 
   Yrkesexamen inom köttindustrin 
   Yrkesexamen för mjölkförädlare 
   Yrkesexamen inom meijeriindustri  
      
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik 
   Specialyrkesexamen för konditormästare  
   Specialyrkesexamen för bagarmästare 
 
SJÖFART 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom lasthantering 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom lasthantering 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för fordonskranförare 
   Yrkesexamen för stenarbetare  
   Yrkesexamen inom underhåll (gemensam för olika 
   industribranscher) 
   Yrkesexamen för låssmed 
   Yrkesexamen för sotare 
   Yrkesexamen för vakt 
   Yrkesexamen i miljövård 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för låssmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för sotarmästare 
   Specialyrkesexamen i teknik 
   Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 
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HANDEL OCH ADMINISTRATION 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för dokumentadministration och  
   arkivväsen (ny)  
   Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst  
   Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning (namn- 
   ändring, tidigare namn Yrkesexamen för disponent) 
   Yrkesexamen inom fastighetsförmedling (ny) 
   Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 
   Yrkesexamen i försäljning  
   Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen  
   Yrkesexamen för sekreterare  
   Yrkesexamen i ekonomiförvaltning 
   Yrkesexamen i databehandling 
   Yrkesexamen inom utrikeshandeln (namnändring, 
   tidigare namn Yrkesexamen för speditionsbranschen) 
   Yrkesexamen inom informationsförmedling och 
   logistiska tjänster  
   Yrkesexamen för expeditionsvakt 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i ledarskap  
   Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln  

Specialyrkesexamen för skeppsmäklare 
   Specialyrkesexamen inom marknadsförings- 
   kommunikation (ny) 
   Specialyrkesexamen för matmästare 
   Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning  
   Specialyrkesexamen i databehandling  
   Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln 
 
TURISM, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hotellreceptionist 
   Yrkesexamen för anstaltsvårdare 
   Yrkesexamen i programtjänster för turister 
   Yrkesexamen för reseledare 
   Yrkesexamen inom resebyråbranschen 
   Yrkesexamen för restaurangkock 
   Yrkesexamen för kock i storhushåll 
   Yrkesexamen för servitör  
   Yrkesexamen i textilvård 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för barmästare 
   Specialyrkesexamen för dietkock 
   Specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, 
   restaurang- och storhushållsbranschen 
   Specialyrkesexamen för tvätteriteknik  
   Specialyrkesexamen för städtekniker  
   Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete 
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för massör 
   Yrkesexamen i fotvård  
   Yrkesexamen för skolgångsbiträde 
   Yrkesexamen för optisk slipare (ny) 
   Yrkesexamen för familjedagvårdare 

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare  
Yrkesexamen för ambulansförare  

   Yrkesexamen för instrumentskötare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för massör  
   Specialyrkesexamen för gipsningsmästare  
   (namnändring, tidigare namn Specialyrkes- 
   examen i gipsningsarbete)  
   Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde  
   Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård 

Specialyrkesexamen i tolkservice för talhandikappade  
   Specialyrkesexamen i äldreomsorg  
 
SKÖNHETSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom hårbranschen  
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom hårbranschen  
   (examen är sammanslagen, tidigare namn  
   Specialyrkesexamen för damfrisörmästare och 
   Specialyrkesexamen för herrfrisörmästare) 
   Specialyrkesexamen för kosmetolog 
 
 
KULTUR 
 
HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för vapensmedsgesäll  
   Yrkesexamen för silversmed  
   Yrkesexamen för gravör  
   Yrkesexamen för keramikgesäll  
   Yrkesexamen för stenhuggargesäll  
   Yrkesexamen för finsnickare (gemensam med träbranschen) 
   Yrkesexamen för förgyllare  
   Yrkesexamen för guldsmed  
   Yrkesexamen för glasblåsargesäll  
   Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering  
   Yrkesexamen för målare (gemensam med ytbehandlingsbranschen) 
   Yrkesexamen för modellbyggargesäll 
   Yrkesexamen för stickningsgesäll 
   Yrkesexamen för snickare (gemensam med träbranschen) 
   Yrkesexamen för restaureringsgesäll 
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   Yrkesexamen för instruktör i romkultur  
   Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll  
   Yrkesexamen för smedsgesäll  
   Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll  
   Yrkesexamen för studiovävare 
   Yrkesexamen för studiosömmerska  
   Yrkesexamen för båtbyggare (gemensam med träbranschen) 
   Yrkesexamen för färgargesäll 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för silversmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för gravörmästare 
   Specialyrkesexamen för keramikmästare 
   Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare 
   Specialyrkesexamen för finsnickare (gemensam med 
   träbranschen) 
   Specialyrkesexamen för förgyllare 
   Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare 

Specialyrkesexamen för målarmästare (gemensam med  
ytbehandlingsbranschen) 

   Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare 
   Specialyrkesexamen för stickningsmästare 
   Specialyrkesexamen för snickarmästare (gemensam 
   med träbranschen) 
   Specialyrkesexamen för restaureringsmästare 
   Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur 
   Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 
   Specialyrkesexamen för smedsmästare 
   Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare 
   Specialyrkesexamen för studiovävare 
   Specialyrkesexamen för studiosömmerska 
   Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med 
   träbranschen) 
   Specialyrkesexamen för färgarmästare 
 
MEDIEKULTUR OCH BILDKONST 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 
   Yrkesexamen för fotograf 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för audiovisuell  
   kommunikation  
   Specialyrkesexamen för fotograf 
 
TEATER OCH DANS 
  
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom teaterbranschen 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom teaterbranschen 
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FRITIDSVERKSAMHET OCH IDROTT 
 
FRITIDSVERKSAMHET 
     
Yrkesexamen  Yrkesexamen för kontakttolk 
   Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 
   Yrkesexamen för kyrkvaktmästare    
        
IDROTT 
  
Yrkesexamen  Yrkesexamen i idrott (namnändring, tidigare 
   namn Yrkesexamen i vuxenidrott) 
   Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare 
   Specialyrkesexamen för tränare 
 
 
GEMENSAMMA EXAMINA FÖR FLERA UTBILDNINGSOMRÅDEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för företagare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för produktutvecklare  
   Specialyrkesexamen för företagare 
 
 
  



Justitieministeriets förordning

Nr 850

om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän i fångvårdsväsendet

Given i Helsingfors den 8 oktober 2002

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. lagen den 16
februari 2001 om förvaltning av straffverkställighet (135/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tjänstemän i fångvårdsväsendet är vid
tjänstgöring skyldiga att använda tjänstedräkt.
Direktören för en straffanstalt kan på grund
av tjänsteuppdragens karaktär bestämma eller
tillåta att en tjänsteman uppträder i någon
annan klädsel än i tjänstedräkt eller skydds-
kläder. Skyddskläderna skall vara enhetliga
för varje enskild anstalt.

2 §
Tjänstemän i fångvårdsväsendet som arbe-
tar som överordnade skall se till att de
tjänstemän som lyder under dem använder vid
tjänstgöring en tjänstedräkt som överensstäm-
mer med denna förordning och som är i
behörigt skick eller, enligt föreskrift eller
tillstånd som direktören för straffanstalten
givit med stöd av 1 §, någon annan korrekt
klädsel eller skyddskläder.

3 §
De klädesplagg som ingår i tjänstedräkten
samt de emblem och märken som används i
dem skall överensstämma med modellerna i
denna förordning. Klädesplaggen skall vara
tillverkade av tygkvalitet, material, färger och
tillbehör som godkänts av brottspåföljdsver-
ket.

2 kap.

Plagg i tjänstedräkten

4 §
Följande klädesplagg ingår i tjänstedräkten

för tjänstemän i fångvårdsväsendet:
1) en tjänsterock för damer och herrar;
2) tjänstebyxor för vinterbruk och tjänste-

byxor för sommarbruk för damer och herrar;
3) en tjänstekjol för damer;
4) en tjänsteväst för damer och herrar;
5) en lång tjänsteväst för damer;
6) en ytterrock för damer och herrar;
7) ett löstagbart foder till ytterrocken för

damer och herrar;
8) en långärmad och en kortärmad

tjänsteskjorta för damer och herrar;
9) en jerseytröja för damer och herrar;
10) en slips.
Fältklädseln består av följande klä-

desplagg:
1) en fälttröja för damer och herrar;
2) en fältrock för damer;
3) fältbyxor för damer och herrar;
4) en tjänsteoverall för damer och herrar;
5) en ylletröja;
6) en pikeskjorta för damer och herrar;
7) en sommarkeps;
8) en vinterkeps;
9) en toppluva;
10) ett utrustningsbälte.
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3 kap.

Namnbricka och fångvårdsväsendets em-
blem som skall användas i tjänstedräkten

5 §
Fångvårdsväsendets broderade emblem av
tyg som skall vara 6,5 centimeter i diameter
skall fästas på bägge överärmarna till ytter-
rocken, tjänsteskjortan, jerseytröjan, fälttrö-
jan, tjänsteoverallen, ylletröjan och pike-
skjortan samt på framdelen av sommar- och
vinterkepsen. Dess grundfärg är mörkblå.
Symbolen inringas av en klarblå cirkel samt
en guldfärgad bård som förlängs av texten
vankeinhoitolaitos.
På tjänsterockens vänstra ärm vid handle-
den samt på framdelen av toppluvan fästs
fångvårdsväsendets broderade emblem av tyg
som skall vara 4 centimeter i diameter. Dess
grundfärg är mörkblå. Emblemet inringas av
en guldfärgad bård.

6 §
En broderad namnbricka av tyg som är 10,5
x 3 centimeter till formatet och som innehåller
tjänstemannens tjänstebeteckning samt den
första bokstaven i förnamnet och hela efter-
namnet skrivna med guldfärgade bokstäver på
mörkblå botten och inringade av en klarblå
bård skall fästas på vänstra sidan på fram-
delen av tjänsteskjortan, tjänstevästen, jer-
seytröjan, fältrocken, tjänsteoverallen, yl-
letröjan och pikeskjortan.
Med tjänsterocken, skyddskläderna, speci-
alkläderna och den övriga klädsel som avses

i 1 § och som används med stöd av direk-
törens föreskrift eller tillstånd används fång-
vårdsväsendets fristående namnskylt godkänd
av brottspåföljdsverket.

4 kap.

Diverse bestämmelser

7 §
Vid sidan av de skyddskläder som tjänste-

männen använder personligen skall det finnas
skyddskläder som används gemensamt på
varje enskild arbetsplats.

8 §
Tjänstedräkt kan lånas till visstidsanställda

vid fångvårdsväsendet.

9 §
Brottspåföljdsverket skall meddela före-

skrifter om anskaffning av tjänstedräkter och
förstöring av tjänstedräkter som tas ur bruk.

10 §
Brottspåföljdsverket kan meddela närmare

föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

11 §
Denna förordning träder i kraft den 1

november 2002.
Genom denna förordning upphävs justitie-

ministeriets beslut den 3 september 1992 om
tjänste- och anställningsdräkt i fångvårdsvä-
sendet.

Helsingfors den 8 oktober 2002

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringssekreterare Anne Hartoneva

3995Nr 850



Justitieministeriets förordning

Nr 851

om fångvårdsväsendets emblem och tjänstetecken

Given i Helsingfors den 8 oktober 2002

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 och 2 mom. lagen
den 16 februari 2001 om förvaltning av straffverkställighet (135/2001):

1 §

Fångvårdsväsendets emblem

Fångvårdsväsendets emblem består av en
guldfärgad kvadrat placerad på klarblå botten
och inringad av en guldfärgad cirkel. Kva-
draten avbildar i fri form galler och utformas
av de stiliserade bokstäverna VHL.

2 §

Användning av fångvårdsväsendets emblem

Användning av fångvårdsväsendets em-
blem för andra ändamål än fångvårdsväsen-
dets tjänstebehov är utan tillstånd av gene-
raldirektören för fångvårdsväsendet förbju-
den.

3 §

Fångvårdsväsendets tjänstetecken

På fångvårdsväsendets tjänstetecken finns
fångvårdsväsendets blågula emblem i det
vänstra övre hörnet. Bredvid emblemet finns
texten Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsen-
det. Under tecknet finns ett fotografi av
tjänstetecknets innehavare på ljusblå botten.
Bredvid bilden står för- och efternamnet på
tjänstetecknets innehavare samt dennes

tjänsteställning och eventuella specialupp-
drag. Vid tjänstetecknets undre kant finns
tecknets nummer samt innehavarens verk-
samhetsställe. Tjänstetecknet är 8,5 x 5,4
centimeter till formatet. På baksidan av
tjänstetecknet finns kortets returadress vid
den vänstra undre kanten.

4 §

Register över tjänstetecken

Brottspåföljdsverket skall föra ett datoba-
serat register över fångvårdsväsendets tjänste-
tecken. I registret antecknas numren på de
tjänstetecken som överlämnats till tjänste-
männen, datum för överlämnandet samt in-
nehavarens namn och verksamhetsställe.

5 §

Återlämnande och förstöring samt anmälning
om förlust av tjänstetecken

När ett anställningsförhållande upphör,
skall tjänstemannen överlämna tjänstetecknet
till direktören för verksamhetsstället. Direk-
tören skall sköta om att tjänstetecknet på
behörigt sätt förstörs. Anteckning om
återlämnande och förstöring av ett tjänste-
tecken skall göras i det register som avses i
4 §.
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Förlust av tjänstetecken skall omedelbart
anmälas till direktören för verksamhetsstället
samt till brottspåföljdsverket.

6 §

Uppvisande av tjänstetecken

När en tjänsteman i fångvårdsväsendet
utför ett tjänsteuppdrag, skall han eller hon på
begäran eller när något särskilt skäl finns
uppvisa sitt tjänstetecken. Om tjänsteupp-
draget är till naturen sådant att uppvisande av
tjänstetecken kan äventyra tjänstemannens

eller någon annans liv eller hälsa eller på
något annat sätt äventyra utförandet av
uppdraget, skall tjänstetecknet inte uppvisas.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
november 2002.
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen den 22 juni 1949 angående emblem
för fångvårdsväsendet (468/1949).

Helsingfors den 8 oktober 2002

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringssekreterare Anne Hartoneva
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