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Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta
annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2012

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaate-

tuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen (577/2010) 1 ja 4 – 6 § seuraavasti:

1 §
Rikosseuraamuslaitoksen suljetuissa van-

kiloissa valvonnan ja ohjauksen esimiestehtä-
vissä sekä valvonta- ja ohjaustehtävissä toi-
mivat virkamiehet, joiden tehtävät edellyttä-
vät tunnistamista vaatetuksen perusteella,
ovat virantoimituksessa ollessaan velvollisia
käyttämään virkapukua tai suojavaatetusta.
Suojavaatetuksen tulee olla laitoksittain yh-
denmukainen.

Rikosseuraamuslaitoksen muut kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetut virkamiehet voivat käyt-
tää tunnisteliiviä.

4 §
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten vir-

kapukuun kuuluvat seuraavat vaatekappaleet:
1) virkatakki naisille ja miehille;
2) virkaliivi naisille;
3) virkahousut naisille ja miehille,
4) virkahame naisille;
5) pitkähihainen virkapaita naisille ja mie-

hille;
6) lyhythihainen virkapaita miehille ja nai-

sille;
7) pitkähihainen poolopaita naisille ja mie-

hille,
8) lyhythihainen, kauluksellinen trikoo-

paita naisille ja miehille;
9) villapaita naisille ja miehille;
10) solmio miehille;
11) solmuke naisille;

12) lippalakki.
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten

kenttävaatteisiin kuuluvat seuraavat vaate-
kappaleet:

1) kenttäpusero naisille ja miehille;
2) kenttähaalari naisille ja miehille;
3) päällystakki, jonka vuorina on irrotet-

tava fleecepusero;
4) kenttähousut naisille ja miehille;
5) pitkähihainen virkapaita naisille ja mie-

hille;
6) lyhythihainen virkapaita naisille ja mie-

hille,
7) pitkähihainen poolopaita naisille ja mie-

hille;
8) lyhythihainen, kauluksellinen trikoo-

paita naisille ja miehille;
9) villapaita naisille ja miehille;
10) solmio miehille;
11) solmuke naisille;
12) varustevyö;
13) lippalakki;
14) pipo.

5 §
Rikosseuraamuslaitoksen virkapuvuissa

käytettävä tunnus on ympyränmuotoinen ja
sen keskellä on harmaalla pohjalla kaksi sini-
valkoista avainta ristikkäin. Avaimia ympäröi
keltainen ja vaaleansininen kapea kehä. Nii-
den ympärillä on leveä, tummansininen kehä,
jonka ylemmässä puolikkaassa on kirjoitet-



tuna suuraakkosin RIKOSSEURAAMUSLAI-
TOS ja alemmassa puolikkaassa BROTTSPÅ-
FÖLJDSMYNDIGHETEN. Näiden sanojen
välissä on molemmin puolin Rikosseuraa-
muslaitoksen tunnuskuvan merkki.

6 §
Naisten ja miesten virkatakin vasempaan

hihaan, ranteen kohdalle kiinnitetään kankai-
nen merkki, johon on brodeerattu Rikosseu-
raamuslaitoksen tunnus, jonka halkaisija on 4
senttimetriä.

Naisten virkaliivin etuosan vasemmalle
puolelle kiinnitetään kankainen, tummansini-
pohjainen nimikyltti, jonka yläriville on bro-
deerattu virkamiehen virkanimike ja alariville
etunimen etukirjain ja sukunimi. Etuosan oi-
kealle puolelle kiinnitetään kankainen, tum-
mansinipohjainen kyltti, johon on brodeerattu
sen yksikön nimi, jossa virkamies työskente-
lee.

Naisten ja miesten virkapaidan, poolopai-
dan, lyhythihaisen kauluksellisen trikoopai-
dan, villapaidan, päällystakin, fleecepuseron,
kenttäpuseron ja kenttähaalarin molempiin
hihoihin, olkavarren kohdalle kiinnitetään
kankainen merkki, johon on brodeerattu Ri-
kosseuraamuslaitoksen tunnus, jonka halkai-
sija on 6,5 senttimetriä. Etuosan vasemmalle

puolelle kiinnitetään kankainen, tummansini-
pohjainen nimikyltti, jonka yläriville on bro-
deerattu virkamiehen virkanimike ja alariville
etunimen etukirjain ja sukunimi. Etuosan oi-
kealle puolelle kiinnitetään kankainen, tum-
mansinipohjainen kyltti, johon on brodeerattu
sen yksikön nimi, jossa virkamies työskente-
lee. Lisäksi päällystakin, fleecepuseron, kent-
täpuseron ja kenttähaalarin selässä on brodee-
rattu teksti RIKOSSEURAAMUSLAITOS,
BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN.

Lippalakin ja pipon etuosassa on brodee-
rattuna teksti RISE.

Virkatakin, suojavaatetuksen, erityisvaate-
tuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen antaman
määräyksen tai vankilan johtajan määräyksen
taikka luvan nojalla käytettävän muun asun
yhteydessä käytetään Rikosseuraamuslaitok-
sen keskushallintoyksikön hyväksymää irral-
lista nimikilpeä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaista virkapu-
kumallistoa ja tunnusta voidaan käyttää 31
päivään joulukuuta 2014 tässä asetuksessa
säädetyn virkapukumalliston ja tunnuksen
ohella.
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