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Sisäasiainministeriön asetus

529/2012

kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkapuvusta

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2012

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköinninvalvonnasta annetun lain
(727/2011) 23 §:n 5 kohdan nojalla:

1 §

Soveltamisala

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain
(727/2011) 13 §:ssä tarkoitetun kunnallisen
pysäköinninvalvojan ja -tarkastajan on val-
vontatehtävää suorittaessaan käytettävä vir-
kapukuna tämän asetuksen mukaisia vaat-
teita, asusteita sekä merkkejä ja tunnuksia.

2 §

Virkapuku

Virkapukuun kuuluvat:
1) kesä- ja talvitakki sekä tarvittaessa ke-

vät- ja syystakki;
2) talvihousut;
3) pitkät sekä 1/2 pitkät kesähousut tai nai-

silla hame;
4) lyhyt- ja pitkähihainen pikee- tai kau-

luspaita sekä poolopaita ja tarvittaessa fleece-
pusero;

5) talvi- ja kesäpäähineet;
6) huomioliivi;
7) käsineet ja kauluri;

8) kesä- ja talvikengät sekä sandaalit;
9) laukku.

3 §

Virkapuvun väri

Virkapuvun väri on tummansininen lukuun
ottamatta paitoja, jotka ovat väriltään vaa-
leansinisiä. Käsineet, kauluri, kengät ja san-
daalit sekä laukku voivat olla väriltään tum-
mia. Huomioliivin väri on keltainen.

4 §

Virkapuvussa käytettävät merkit ja tunnukset

Päällystakeissa, huomioliivissä ja pai-
doissa on edessä vasemmalla puolella sisä-
asiainministeriön päätöksen (136/1971) mu-
kainen tunnusmerkki, jonka alapuolella on
merkittynä keltaisella värillä teksti: PYSÄ-
KÖINNINVALVONTA – PARKERINGSÖ-
VERVAKNING. Vasemman hihan olkavar-
ressa on merkittynä kunnan nimi ja vaakuna.
Lisäksi päällysvaatteiden selkäpuolella voi
olla merkittynä keltaisella värillä teksti: PY-
SÄKÖINNINVALVONTA – PARKERING-
SÖVERVAKNING.



5 §

Virkapuvun heijasteet

Kaikissa päällysvaatteissa on oltava työtur-
vallisuuden kannalta riittävä määrä väriltään
keltaista heijastuspintaa.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan kunnallisen py-
säköinninvalvojan virkapuvusta annettu sisä-
asiainministeriön päätös (512/1987). Kumo-
tun asetuksen mukaista virkapukua voidaan
kuitenkin käyttää 31 joulukuuta 2014 saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2012

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos Pertti Normia
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