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Sisäministeriön asetus
vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista an-
netun lain (1085/2015) 111 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Vartijan asun merkit ja tekstit

Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VAR-
TIJA — väktare" tai "VÄKTARE — vartija". Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella
on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka
vakiintunut liikemerkki. Vartijan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkä-
myksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari
"VARTIJA — väktare" tai "VÄKTARE — vartija. Mainittu teksti voidaan merkitä myös
muun vaatekappaleen selkämykseen. Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla mer-
kittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE", sanapari "VARTIJA — väktare" tai "VÄK-
TARE — vartija" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijannimi, nimilyhenne tai va-
kiintunut liikemerkki.

Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä tekstin "VARTIJA —
väktare" tai "VÄKTARE — vartija" taikka sanan "VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella
sana vartija myös muulla kielellä. Vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on
kiinnitettävä olkapoletteihin. Vartijan asuun saadaan merkitä turvallisuusalan elinkeinolu-
van haltijan toimeksiantajan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki.

Vartijan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voidaan merkitä
vartijan nimi. 

Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykä-
lässä mainitut.

Vartijan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.

2 §

Järjestyksenvalvojan tunnukset

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 26 §:ssä tarkoitetuissa
jär-jestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tun-
nistelaattaa tai tunnisteliiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos
voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käy-
tettävä.

Tunnukseen on merkittävä sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA — ordningsvakt"
tai "ORDNINGSVAKT — järjestyksenvalvoja". Tunnukseen saadaan tarvittaessa merki-
tä järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana "security", jonka sijasta
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voidaan käyttää kokoontumislain (530/1999) mukaisissa urheiluun liittyvissä yleisötilai-
suuksissa sanaa "steward". Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos
voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnuksessa englanninkielistä
järjestyksenvalvojan asemaa osoittavaa tekstiä. Järjestyksenvalvojan tunnuksessa ei saa
olla kuvaa tai tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin ha-
vaittavuutta tai jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana. Järjestyksenvalvojan toimi-
alueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa kieltää tunnuksessa olevan kuvan tai
tekstin käyttämisen, jos kuva tai teksti haittaa järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan
tekstin havaittavuutta taikka kuvaa tai tekstiä on pidettävä tilaisuuden luonteeseen sopi-
mattomana.

Järjestyksenvalvojan tunnistelaattaan tai tunnisteliivin vasempaan rintamukseen voi-
daan merkitä järjestyksenvalvojan nimi.

Järjestyksenvalvojan tunnusten merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.
Järjestyksenvalvojan käyttämän asun selkämykseen saadaan merkitä teksti "JÄRJES-

TYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJESTYKSENVAL-
VOJA — ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT — järjestyksenvalvoja".

3 §

Järjestyksenvalvojan tunnistelaatta

Tunnistelaatan pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tum-
mansinisellä värillä. Tunnistelaatan vasempaan alakulmaan voidaan merkitä järjestyksen-
valvojan tunnistenumero.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan järjestyksenvalvojan
tunnistelaattaan on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai ni-
milyhenne. Järjestyksenvalvojan on pidettävä tunnistelaattaa asunsa rintamuksen vasem-
malla puolella. Tunnistelaatan materiaalissa ja kiinnityksessä on otettava huomioon jär-
jestyksenvalvojan työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

4 §

Järjestyksenvalvojan tunnisteliivi

Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tum-
mansinisellä värillä. Tunnisteliivin rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan
merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero. Tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitos
voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnisteliivissä tunnistenume-
roa.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, tilaisuuden järjestämispaikan po-
liisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojaorganisaation esimiesasemassa toi-
mivan järjestyksenvalvojan käyttämään pohjaväriltään oranssia tunnisteliiviä. Tunnistelii-
vin oikeaan rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan on tällöin merkittävä sanapari "ESI-
MIES — förman" tai "FÖRMAN — esimies".

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan järjestyksenvalvojan
tunnisteliivin vasempaan rintamukseen on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinolu-
van haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki.

5 §

Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan asun merkit ja tekstit

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:ssä tarkoitetuissa järjestyksenval-
vontatehtävissä järjestyksenvalvojan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava
merkittynä sanapari: "JÄRJESTYKSENVALVOJA — ordningsvakt" tai "ORDNINGS-
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VAKT — järjestyksenvalvoja". Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava mer-
kittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut
liikemerkki.. Järjestyksenvalvojan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkä-
myksessä on oltava merkittynä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGS-
VAKT" taikka sanapari "JÄRJES-TYKSENVALVOJA — ordningsvakt" tai "ORDNIN-
GSVAKT — järjestyksenvalvoja". Mainittu teksti voidaan merkitä myös muun asun sel-
kämykseen. Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti
" JÄRJESTYKSENVALVO-JA" tai "ORDNINGSVAKT" tai sanapari "JÄRJESTYK-
SENVALVOJA — ordnings-vakt" tai "ORDNINGSVAKT — järjestyksenvalvoja" taik-
ka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liike-merkki.

Järjestyksenvalvojan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudat-
taen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "JÄRJESTYKSENVALVOJA — ordnings-
vakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" taikka sanan "JÄRJESTYKSEN-
VALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" ohella myös järjestyksenvalvojan asemaa osoittava
englanninkielinen teksti "security ". Järjestyksenvalvojan asussa mahdollisesti käytettävät
arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. 

Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voi-
daan merkitä järjestyksenvalvojan nimi.

Järjestyksenvalvojan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä
tässä pykälässä mainitut.

Järjestyksenvalvojan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja voi

käyttää järjestyksenvalvojan tunnistelaattaa ilman 3 §:n 2 momentissa säädettyjä merkin-
töjä tai järjestyksenvalvojan tunnisteliiviä ilman 4 §:n 3 momentissa säädettyjä merkintöjä
31 päivään joulukuuta 2017 saakka.

Tämän asetuksen tultua voimaan vartijan tai järjestyksenvalvojan asun olkapoletteihin
merkittyä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen
(534/2002) 9 §:n 2 momentissa ja järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäasianmi-
nisteriön asetuksen (848/2003) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua vartijan ammattitutkinnon
suorittamista osoittavaa A-kirjainta voidaan käyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan asus-
sa 1 päivään huhtikuuta 2017 saakka. 

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Sisäministeri Paula Risikko

Ylitarkastaja Sini Lahdenperä
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