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Tasavallan presidentin asetus

N:o 682

pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukais-
ten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta

tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määrä-

ajoin toistettavien katsastusten yhdenmukais-
ten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden kat-
sastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta
Wienissä 13 päivänä marraskuuta 1997 teh-
dyn sopimuksen (SopS 35/2001) 1, 2 ja 12

artiklan sekä liitteessä 2 olevan 4 kohdan
muutokset, joista Yhdistyneiden Kansakun-
tien pääsihteeri on ilmoittanut sopimuspuo-
lille 4 päivänä lokakuuta 2006 ja jotka tasa-
vallan presidentti on hyväksynyt 13 päivänä
huhtikuuta 2007, tulevat voimaan 4 päivänä
heinäkuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 57/2007)
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2 §
Sopimuksen 1, 2 ja 12 artiklan sekä liit-

teessä 2 olevan 4 kohdan muutosten mää-
räykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä, myös Ahvenanmaan maakuntapäi-

vien osaltaan hyväksymä asetus tulee voi-
maan 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 683

sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
jen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 21 §:n nojalla:

1 §

Neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen
tietohallinnon neuvottelukunta. Neuvottelu-
kunnan tavoitteena on sosiaali- ja terveyden-
huollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpal-
velujen toteutuksen ja kehittämisen sekä pal-
velujen käyttäjien tietojärjestelmien yhtenäis-
tämisen ja kehittämisen edistäminen.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan
sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

2 §

Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja enintään 16 jäsentä sekä
kullakin heistä henkilökohtaiset varajäsenet.
Neuvottelukunnassa tulee olla ainakin sosi-
aali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terve-
ysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen,
Kansaneläkelaitoksen, tietosuojavaltuutetun
toimiston, Suomen Kuntaliiton, terveyskes-
kusten, sairaanhoitopiirien, yksityisten ter-

veydenhuollon palvelujen antajien, kuntien
tai kuntayhtymien, yksityisten sosiaalihuol-
lon palvelujen antajien sekä apteekkitoimin-
nan edustaja.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa kes-
ken toimikauden, sosiaali- ja terveysministe-
riö määrää kyseisen viranomaisen, laitoksen
tai muun tahon ehdotuksesta hänen tilalleen
uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikau-
deksi.

Neuvottelukunnalla voi olla yksi tai use-
ampi sivutoiminen sihteeri, jonka neuvottelu-
kunta ottaa.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai ti-
lapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa keskuu-
destaan jaostoja. Jaostoon voi kuulua myös
neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

3 §

Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) edistää valtakunnallisten tietojärjestel-

mäpalvelujen toteutusta ja kehittämistä sekä
palvelujen käyttäjien sähköisten tietojärjestel-
mien yhtenäistämistä ja kehittämistä;

2) osallistua sosiaali- ja terveysministeriön
pyynnöstä sosiaali- ja terveydenhuollon säh-
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köisen tietohallinnon alaan kuuluvien säädös-
ten, ohjeiden ja määritysten valmisteluun
sekä seurata ja arvioida niiden kehittämistar-
peita;

3) seurata ja arvioida valtakunnallisten tie-
tojärjestelmäpalvelujen toteutuksen, talouden
ja muiden voimavarojen sekä käyttäjämaksu-
jen kehitystä;

4) seurata sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
tohallinnon alaan kuuluvaa kansainvälistä ke-
hitystä; sekä

5) hoitaa muut sosiaali- ja terveysministe-
riön neuvottelukunnalle antamat valmistelu-
tehtävät.

Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita ja an-
taa lausuntoja tehtäviinsä liittyvissä asioissa.

Neuvottelukunta vahvistaa vuosittain
oman toimintasuunnitelmansa, jossa se päät-
tää tehtäviensä painotuksista.

4 §

Kokoukset

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohta-
jan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-

heenjohtajan kutsusta. Jaostot kokoontuvat
puheenjohtajansa kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on
saapuvilla. Jaosto on päätösvaltainen, kun
sen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jäsenistä on saapuvilla.

5 §

Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäse-
nille ja sihteereille sekä asiantuntijoille voi-
daan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakus-
tannusten korvausta sosiaali- ja terveysminis-
teriön päätöksen mukaan.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Päivi Salo
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Valtioneuvoston asetus

N:o 684

ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 51 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen
(1598/1995) 48 §:n 3 momentti ja 51 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 48 §:n 3
momentti asetuksessa 1242/1999 ja 51 §:n 3 momentti asetuksessa 109/2001, seuraavasti:

48 §

Siirtolupa

— — — — — — — — — — — — —
3. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edel-

lyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen
painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää
pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä
voidaan pitää autoverotusta koskevan asian
käsittelyn keskeneräisyyttä, mutta ei ajoneu-
von kilpailukäyttöä.
— — — — — — — — — — — — —

51 §

Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä
valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

— — — — — — — — — — — — —
3. ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa

saa käyttää Suomessa 30 päivän ajan ajoneu-

von maahantuonnista rekisteröimättä ajoneu-
voa täällä. Ajoneuvon kuljettajan tulee osoit-
taa ajoneuvon maahantuontiajankohta liiken-
nettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen
ajoneuvon käyttöönottoilmoitukseen tai muu-
hun asiakirjaan tekemin merkinnöin. Jos ky-
seessä on kuitenkin ajoneuvo, josta on suori-
tettava autoveroa, ETA-valtiossa rekisteröi-
tyä ajoneuvoa saa käyttää täällä autovero-
laissa tarkoitettuun ajoneuvon verottomaan
käyttöön oikeuttavan ajan ja sitä seuraavaan
seitsemän päivän ajan. Ajoneuvon kuljettajan
tulee tällöin osoittaa ajoneuvon veroton käyt-
töoikeus liikennettä valvovalle viranomai-
selle tullilaitoksen vahvistamalla käyttöönot-
toilmoituksella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari
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Valtioneuvoston päätös

N:o 685

Leivonmäen kunnan liittämisestä Joutsan kuntaan

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Leivonmäen kunta liitetään Joutsan kun-
taan.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toi-
minnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Joutsan kunta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen ha-
ettava muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Ministeri Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies Mika Rossi
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 686

työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuu-
tustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä
25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla sellaisena
kuin se on laissa 250/2006, 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain
(1164/1992) 132 §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 252/2006 ja 29 päivänä
joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla sellaisena
kuin se on laissa 251/2006 seuraavasti:

1 §
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain

29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain
132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain
88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän toi-
mintapääoman prosenttimäärä on 23,8.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-

näkuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Ylimatemaatikko Leena Väänänen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 687

pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun
pelastuslain (468/2003) 89 §:n 3 momentin ja 21 päivänä heinäkuuta 2006 Pelastusopistosta
annetun lain (607/2006) 10 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Virkapuku

1 §

Asemavaatetus

Virkapuvun asemavaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) pikeepaita, lyhythihainen;
2) poolopaita, pitkähihainen;
3) T-paita;
4) neule (yhteiskäytössä toimistovaatetuk-

sen kanssa);
5) välitakki/ulkotakin irtovuori (yhteiskäy-

tössä toimistovaatetuksen kanssa);
6) ulkotakki (yhteiskäytössä toimistovaate-

tuksen kanssa);
7) reisitaskuhousut;
8) ulkohousut (yhteiskäytössä toimistovaa-

tetuksen kanssa);
9) bermudahousut;
10) lippalakki;
11) pipo, kesä- ja talvimalli; sekä
12) turkislakki (yhteiskäytössä toimisto-,

vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa).
Pikeepaidassa, poolopaidassa, T-paidassa,

neuleessa, välitakissa ja ulkotakissa virka-
asematunnus kiinnitetään tarrakiinnityksellä
oikean hihan olkavarren laattaan, laitoksen

tai viraston hihatunnus vasemman hihan ol-
kavarteen, pelastustoimen viranomaistunnus
oikealle etuosaan sekä nimi- ja virka-asema-
laatta tarrakiinnityksellä oikealle etuosaan
pelastustoimen viranomaistunnuksen alapuo-
lelle. Asemavaatetuksen virka-asematunnuk-
set ovat brodeeratut. Ulkotakin selkäosassa
on pelastustoimen viranomaistunnus varus-
tettuna tekstillä ”PELASTUSTOIMI-RÄDD-
NINGSVÄSENDET”.

Asemavaatetuksen etuosassa oikealla puo-
lella nimi- ja virka-asemalaatan alapuolella
voidaan käyttää viraston tai laitoksen määrit-
telemiä pelastustoimen erikoismerkkejä,
jotka kuvaavat tehtäväaluetta tai erityisosaa-
mista. Erikoismerkkejä ei käytetä päällys-
vaatteissa.

Asemavaatetusta käytetään asemapalve-
luksessa sekä paloaseman ja viraston ulko-
puolisessa palveluksessa ja koulutuksessa
tehtävän niin edellyttäessä.

2 §

Toimistovaatetus

Virkapuvun toimistovaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) toimistopaita, lyhyt- ja pitkähihainen,
naisten ja miesten malli;
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2) virkapaita, lyhyt- ja pitkähihainen, nais-
ten ja miesten malli (yhteiskäytössä vierailu-
vaatetuksen kanssa);

3) neule (yhteiskäytössä asemavaatetuksen
kanssa);

4) virkahousut, naisten ja miesten malli
(yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);

5) virkahame (yhteiskäytössä vierailuvaa-
tetuksen kanssa);

6) ulkohousut (yhteiskäytössä asemavaate-
tuksen kanssa);

7) toimistopusero, naisten ja miesten malli;
8) välitakki/ulkotakin irtovuori (yhteiskäy-

tössä asemavaatetuksen kanssa);
9) ulkotakki (yhteiskäytössä asemavaate-

tuksen kanssa);
10) lyhyt päällystakki, (yhteiskäytössä vie-

railuvaatetuksen kanssa);
11) kenttälakki, kesä- ja talvimalli;
12) turkislakki (yhteiskäytössä asema-,

vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa);
13) solmio (yhteiskäytössä vierailuvaate-

tuksen kanssa); sekä
14) solmukeliina, naisten malli (yhteiskäy-

tössä vierailuvaatetuksen kanssa).
Toimistopaidassa ja virkapaidassa virka-

asematunnus kiinnitetään molemmille puo-
lille olkapoletin tuppeen sekä toimistopuse-
rossa olkapolettiin. Nimi- ja virka-asema-
laatta kiinnitetään oikeaan etuosaan taskun
läppään. Päällystakissa virka-asematunnus
kiinnitetään molempiin hihoihin hihansuun
laattaan. Toimistovaatetuksen virka-asema-
tunnukset ovat paidoissa ja takeissa brodeera-
tut ja puserossa metalliset.

Toimistovaatetuksen etuosassa oikealla
taskun yläpuolella voidaan käyttää viraston
tai laitoksen määrittelemiä pelastustoimen
erikoismerkkejä, jotka kuvaavat tehtäväalu-
etta tai erityisosaamista. Erikoismerkkejä ei
käytetä päällysvaatteissa.

Toimistovaatetusta käytetään toimisto-
työssä ja koulutuksessa sekä paloaseman ja
viraston ulkopuolisessa palveluksessa tehtä-
vän niin edellyttäessä.

3 §

Vierailuvaatetus

Virkapuvun vierailuvaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) virkapaita, lyhyt- ja pitkähihainen, nais-
ten ja miesten malli (yhteiskäytössä toimisto-
vaatetuksen kanssa);

2) virkahousut, naisten ja miesten malli
(yhteiskäytössä toimistovaatetuksen kanssa);

3) virkahame (yhteiskäytössä toimistovaa-
tetuksen kanssa);

4) virkatakki, naisten ja miesten malli (yh-
teiskäytössä juhlavaatetuksen kanssa);

5) lyhyt päällystakki (yhteiskäytössä toi-
mistovaatetuksen kanssa);

6) virkalakki (yhteiskäytössä juhlavaate-
tuksen kanssa);

7) turkislakki (yhteiskäytössä asema-, toi-
misto- ja juhlavaatetuksen kanssa);

8) solmio (yhteiskäytössä toimistovaate-
tuksen kanssa); sekä

9) solmukeliina, naisten malli (yhteiskäy-
tössä toimistovaatetuksen kanssa).

Virkapaidassa virka-asematunnus kiinnite-
tään molemmille puolille olkapoletin tuppeen
sekä virkatakissa olkapolettiin. Päällystakissa
virka-asematunnus kiinnitetään molempiin
hihoihin hihansuun laattaan. Vierailuvaate-
tuksen virka-asematunnukset ovat paidoissa
ja päällystakissa brodeeratut sekä virkata-
kissa metalliset.

Vierailuvaatetusta käytetään vierailuissa,
edustustason kokouksissa, pienemmissä juh-
lissa, paloaseman ja viraston ulkopuolisessa
palveluksessa tehtävän niin edellyttäessä sekä
hautajaisissa. Vierailuvaatetuksen virkatakin
etuosassa vasemmalla puolella käytetään
kunniamerkkinauhaa.

4 §

Juhlavaatetus

Virkapuvun juhlavaatetukseen kuuluvia
asusteita ovat:

1) juhlapaita, naisten ja miesten malli;
2) juhlahousut, miesten malli;
3) juhlahame;
4) virkatakki, naisten ja miesten malli (yh-

teiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);
5) pitkä päällystakki, naisten ja miesten

malli;
6) virkalakki (yhteiskäytössä vierailuvaate-

tuksen kanssa);
7) turkislakki (yhteiskäytössä asema-, toi-

misto- ja vierailuvaatetuksen kanssa);
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8) juhlasolmio;
9) juhlasolmukeliina; sekä
10) juhlavyö.
Juhlavaatetuksen virkatakissa virka-asema-

tunnus kiinnitetään olkapoletteihin ja päällys-
takissa molempiin hihoihin hihansuun laat-
taan. Juhlavaatetuksen virka-asematunnukset
ovat päällystakissa brodeeratut ja virkatakissa
metalliset.

Edustustason vierailuissa ja -kokouksissa
sekä tavanomaisissa juhlissa pieneen juhla-
vaatetukseen kuuluu juhlapaita, juhlahousut
tai -hame, virkatakki, juhlasolmio tai
-solmukeliina sekä virkatakin etuosassa va-

semmalla puolella kunniamerkkinauha. Suu-
rissa juhlissa juhlavaatetuksessa käytetään
edellisten lisäksi juhlavyötä ja vasemmalla
puolella suuria kunniamerkkejä. Tummanpu-
nainen juhlasolmio ja juhlasolmukeliina voi-
daan vaihtaa tummansiniseen solmioon tai
solmukeliinaan kun käytetään kaulassa kan-
nettavia kunniamerkkejä.

5 §

Täydentävä vaatetus ja asusteet

Virkapuvun täydentäviä vaatteita ja asus-
teita ovat:

1) baretti (musta);
2) venelakki (tummansininen);
3) virkalakin päällys (valkoinen);
4) korvalaput (musta);
5) kaulaliina (tummansininen ja valkoi-

nen);
6) käsineet (musta ja valkoinen);
7) vyö (musta);
8) kerrasto: lyhythihainen paita ja boxerit

(harmaansininen);
9) sukat (musta);
10) sukkahousut (ruskeat tai mustat etiket-

tipukeutumisohjeen mukaisesti);
11) puolikengät (musta);
12) varsikengät (musta);
13) sandaalit (musta);
14) talvisaappaat (musta);
15) nauhakengät (musta);
16) avokkaat (musta)
17) juhlakengät (musta); sekä
18) kiiltonahkakengät (musta).
Asema- ja toimistovaatetuksessa lippalakin

ja kenttälakin sijasta voidaan käyttää barettia
tai venelakkia. Virkalakissa voidaan kesäai-
kana käyttää valkoista päällystä. Tummansi-
nistä kaulaliinaa voidaan käyttää asema- toi-
misto- ja vierailuvaatetuksessa ja valkoista
kaulaliinaa juhlavaatetuksessa ja hautajai-
sissa. Juhlavaatetuksessa käytetään juhlaken-
kiä tai kiiltonahkakenkiä ja muussa vaatetuk-
sessa tarkoituksenmukaisia tilanteen edellyt-
tämiä kenkiä.

6 §

Virkapuvun väritys

Virkapuku on pääväriltään tummansininen
tai musta, lisävärinä käytetään harmaansinistä
tai optista valkoista. Tehosteväreinä käyte-
tään tummanpunaista ja keltaista.

7 §

Virkapuvun tuotekuvausten vahvistaminen ja
tarkemmat ohjeet

Sisäasiainministeriö vahvistaa tarvittaessa
virkapuvun malleihin, väritykseen ja materi-
aaleihin liittyvät tarkemmat tuotekuvaukset
sekä virka-asematunnusten ja muiden tunnus-
ten sijoittamisen virkapukuun. Sisäasiainmi-
nisteriö antaa tarvittaessa myös tarkemmat
ohjeet virkapuvun käytöstä.

2 luku

Virka-asematunnukset ja muut tunnukset
virkapuvussa

8 §

Virka-asematunnusten määrittely

Virkapuvun virka-asematunnuksia ovat:
1) iso olkatähti (olkapoletissa ja olkapole-

tin tupessa sekä olkavarren ja hihansuun laa-
tassa): metallinen tai brodeerattu kullankel-
tainen 20-sakarainen nelikulmainen tähti, si-
vun pituus 21 mm, tähden keskellä pientä
olkatähteä muistuttava kohokuvio;

2) keskikokoinen olkatähti (olkapoletissa
ja olkapoletin tupessa sekä olkavarren ja hi-
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hansuun laatassa): metallinen tai brodeerattu
kullankeltainen 20-sakarainen nelikulmainen
tähti, sivun pituus 17 mm, tähden keskellä
sisäkkäisten renkaiden kohokuvio;

3) pieni olkatähti (olkapoletissa ja olkapo-
letin tupessa sekä olkavarren ja hihansuun
laatassa): metallinen tai brodeerattu kullan-
keltainen 20-sakarainen nelikulmainen tähti,
sivun pituus 14 mm, tähden keskellä sisäk-
käisten renkaiden kohokuvio;

4) olkapalkki (olkapoletissa ja olkapoletin
tupessa sekä olkavarren ja hihansuun laa-
tassa): metallinen tai brodeerattu kullankel-
tainen suorakaiteen muotoinen palkki, sivu-
jen pituudet 20 mm ja 6 mm;

5) kullankeltainen valtion leijonatunnus
(olkapoletissa ja olkapoletin tupessa);

6) läänin vaakunamerkki (olkapoletissa ja
olkapoletin tupessa);

7) alueen pelastustoimen vaakunamerkki
(olkapoletissa ja olkapoletin tupessa);

8) Pelastusopiston vaakunamerkki (olka-
poletissa ja olkapoletin tupessa);

9) kullankeltainen lehvätunnus (olkapole-
tissa ja olkapoletin tupessa);

10) kullankeltainen lehväkuviollinen ka-
luunanauha (olkavarren ja hihansuun laa-
tassa); sekä

11) kullankeltainen kaluunanauha (olka-
varren ja hihansuun laatassa).

Olkapoletti ja olkapoletin tuppi ovat väril-
tään tummansinisiä. Olkavarren virka-asema-
laatta on musta. Hihansuun laatta on virkapu-
kukankaan värinen, sininen tai musta kuusi-
kulmainen laatta.

9 §

Muiden tunnusten määrittely

Virka-asematunnusten lisäksi virkapuvussa
käytettäviä muita tunnuksia ovat:

1) pelastustoimen viranomaistunnus: mus-
talla pohjalaatalla oleva kahdeksansakarainen
kullankeltainen tähtikuvio, jonka sisällä on
punaisella ja mustalla pohjalla oleva kullan-
keltainen Feeniks-lintu:

a) 55 mm korkeana virkapuvun rintamerk-
kinä;

b) 55 mm korkeana virkapuvun päähine-
merkkinä;

c) 220 mm korkeana tekstillä varustettuna
(PELASTUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄSEN-
DET) ulkotakin selkämerkkinä;

2) valtion vaakunamerkki (lakkilaatassa);
3) läänin vaakunamerkki (lakkilaatassa);
4) alueen pelastustoimen vaakunamerkki

(lakkilaatassa);
5) Pelastusopiston vaakunamerkki (lakki-

laatassa);
6) sisäasiainministeriön hihatunnus;
7) lääninhallituksen hihatunnus;
8) alueen pelastustoimen hihatunnus;
9) Pelastusopiston hihatunnus;
10) lehvätunnus (ylimmän päällystön vir-

kalakin lipassa): yksinkertainen tai kaksin-
kertainen kullankeltainen lehvä;

11) nimi- ja virka-asemalaatta: mustalla
pohjalla keltaisella tekstillä henkilön virka-
asema virka-alueen kielellisen jaotuksen mu-
kaisesti suomeksi tai suomeksi ja ruotsiksi,
sekä henkilön nimi;

12) päällystön lakkilaatta (virka- ja turkis-
lakissa): tummansininen laatta mustalla nau-
hareunuksella, jossa on kokardi ja vaakuna-
merkki sekä lakkilaatan kullankeltainen leh-
vätunnus;

13) alipäällystön lakkilaatta (virka- ja tur-
kislakissa): tummansininen laatta keltaisella
nauhareunuksella, jossa on kokardi ja vaaku-
namerkki;

14) miehistön lakkilaatta (virka- ja turkis-
lakissa): tummansininen laatta, jossa on ko-
kardi ja vaakunamerkki;

15) päällystön ja alipäällystön kokardi
(kenttä- ja venelakissa): punaisen ja mustan
värinen metallipohjainen emaloitu ympyrän
muotoinen tunnus;

16) miehistön kokardi (kenttä- ja venela-
kissa): punaisen ja mustan värinen peltinen
tai muovinen ympyrän muotoinen tunnus;

17) päällystön virkalakin kullankeltainen
punosnauha;

18) alipäällystön virkalakin musta punos-
nauha; sekä

19) miehistön virkalakin musta kiiltonah-
karemmi.
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10 §

Virka-asematunnukset eri viroissa

Olkapoletissa ja olkapoletin tupessa virka-
asematunnuksia ovat:

1) sisäasiainministeriön pelastusylijohta-
jalla kolme isoa olkatähteä, valtion leijona-
tunnus ja lehvätunnus;

2) sisäasiainministeriön pelastusosaston
apulaisosastopäälliköllä kaksi isoa olkatäh-
teä, joiden välissä keskikokoinen olkatähti,
sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

3) sisäasiainministeriön pelastusosaston tu-
losyksikön päälliköllä kaksi isoa olkatähteä,
joiden välissä pieni olkatähti, sekä valtion
leijonatunnus ja lehvätunnus;

4) lääninvalmiusjohtajalla kaksi isoa olka-
tähteä, joiden välissä pieni olkatähti, sekä
läänin vaakunamerkki ja lehvätunnus;

5) alueen pelastustoimen ylimmällä viran-
haltijalla (pelastusjohtaja) kaksi isoa olkatäh-
teä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja
lehvätunnus;

6) Pelastusopiston rehtorilla kaksi isoa ol-
katähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja
lehvätunnus;

7) sisäasiainministeriön pelastusosaston
suunnittelujohtajalla, koulutusjohtajalla, lain-
säädäntöneuvoksella, pelastusylitarkastajalla,
neuvottelevalla virkamiehellä ja yli-insinöö-
rillä yksi iso olkatähti sekä valtion leijonatun-
nus ja lehvätunnus;

8) lääninhallituksen pelastusylitarkastajalla
yksi iso olkatähti, läänin vaakunamerkki ja
lehvätunnus;

9) alueen pelastustoimen apulaispelastus-
johtajalla, pelastuspäälliköllä ja vastaavalla
viranhaltijalla yksi iso olkatähti, alueen pe-
lastustoimen vaakunamerkki ja lehvätunnus;

10) Pelastusopiston koulutusjohtajalla ja
hallintojohtajalla yksi iso olkatähti, Pelastus-
opiston vaakunamerkki ja lehvätunnus;

11) sisäasiainministeriön pelastusosaston
ylitarkastajalla kolme keskikokoista olkatäh-
teä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

12) lääninhallituksen pelastustarkastajalla
kolme keskikokoista olkatähteä, läänin vaa-
kunamerkki ja lehvätunnus;

13) alueen pelastustoimen palopäälliköllä,
johtavalla palotarkastajalla ja vastaavalla vi-

ranhaltijalla kolme keskikokoista olkatähteä,
alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja leh-
vätunnus;

14) Pelastusopiston yliopettajalla ja kalus-
toinsinöörillä kolme keskikokoista olkatäh-
teä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja leh-
vätunnus;

15) lääninhallituksen apulaispelastustar-
kastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä, lää-
nin vaakunamerkki ja lehvätunnus;

16) alueen pelastustoimen apulaispalopääl-
liköllä ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi kes-
kikokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen
vaakunamerkki ja lehvätunnus;

17) alueen pelastustoimen palomestarilla,
palotarkastajalla ja vastaavalla viranhaltijalla
kaksi keskikokoista olkatähteä ja alueen pe-
lastustoimen vaakunamerkki;

18) Pelastusopiston vanhemmalla opetta-
jalla kaksi keskikokoista olkatähteä ja Pelas-
tusopiston vaakunamerkki;

19) alueen pelastustoimen apulaispalomes-
tarilla, apulaispalotarkastajalla ja vastaavalla
viranhaltijalla yksi keskikokoinen olkatähti ja
alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

20) Pelastusopiston opettajalla ja kalusto-
mestarilla yksi keskikokoinen olkatähti ja Pe-
lastusopiston vaakunamerkki;

21) alueen pelastustoimen ruiskumesta-
rilla, asemamestarilla ja vastaavalla viranhal-
tijalla kolme pientä olkatähteä kolmion muo-
dossa ja alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki;

22) alueen pelastustoimen paloesimiehellä
ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi pientä ol-
katähteä rinnakkain ja alueen pelastustoimen
vaakunamerkki;

23) alueen pelastustoimen ylipalomiehellä
ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi olkapalk-
kia ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

24) alueen pelastustoimen palomiehellä,
pelastajalla ja vastaavalla viranhaltijalla yksi
olkapalkki ja alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki;

25) alueen pelastustoimen määräämällä
muulla viranhaltijalla alueen pelastustoimen
vaakunamerkki; sekä

26) Pelastusopiston määräämällä muulla
viranhaltijalla Pelastusopiston vaakuna-
merkki.

Olkavarren laatassa ja hihansuun laatassa
käytetään olkapoletin lehvätunnuksen sijasta

3282 N:o 687



edellä 1 momentin 1—10 kohdissa tarkoite-
tuilla virkamiehillä lehväkuviollista kaluuna-
nauhaa ja 1 momentin 11—16 kohdissa tar-
koitetuilla virkamiehillä kaluunanauhaa.

11 §

Eräiden tunnusten käyttö

Virka- ja turkislakissa käytetään 10 §:n 1
momentin 1—20 kohdissa tarkoitetuilla vir-
kamiehillä päällystön lakkilaattaa, kohdissa
21—22 tarkoitetuilla virkamiehillä alipäällys-
tön lakkilaattaa ja kohdissa 23—24 tarkoite-
tuilla virkamiehillä miehistön lakkilaattaa. Si-
säasiainministeriön virkamiehet käyttävät
lakkilaatassa valtion vaakunamerkkiä, läänin-
hallituksen virkamiehet asianomaisen läänin
vaakunamerkkiä, Pelastusopiston virkamiehet
Pelastusopiston vaakunamerkkiä ja pelastus-
laitoksen henkilöstö asianomaisen alueen pe-
lastustoimen vaakunamerkkiä.

Virkalakin lipassa käytetään 10 §:n 1 mo-
mentin 1—6 kohdissa tarkoitetuilla virkamie-
hillä kaksinkertaista virkalakin lehvätunnusta
ja kohdissa 7—10 tarkoitetuilla virkamiehillä
yksinkertaista virkalakin lehvätunnusta.

Kenttälakissa ja venelakissa käytetään
asianomaisen virkaryhmän kokardia sekä lip-
palakissa, pipoissa ja baretissa pelastustoi-
men viranomaistunnusta.

12 §

Virkapuvun tunnusten tuotekuvausten
vahvistaminen

Sisäasiainministeriö vahvistaa tarvittaessa
virkapuvun virka-asematunnuksiin ja muihin
tunnuksiin liittyvät tarkemmat tuotekuvauk-
set.

3 luku

Pelastusviranomaisen henkilökortti

13 §

Henkilökortin tietosisältö ja valmistaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortti on ku-
valla varustettu kortti, josta ilmenevät henki-

lön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virka-
nimike.

Pelastusviranomaisen henkilökortin val-
mistaa sisäasiainministeriön asettamat turval-
lisuusvaatimukset täyttävä toimittaja sisä-
asiainministeriön ohjeiden mukaisesti.

14 §

Henkilökortin tilaaminen ja palauttaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortin tilaa-
misesta henkilökortin käyttöön oikeutetulle
vastaa alueen pelastusviranomaisten osalta
pelastuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu
pelastustoimen alueen ylin viranhaltija ja val-
tion pelastusviranomaisten osalta sisäasiain-
ministeriön pelastusosaston kehittämis- ja
hallintoyksikön päällikkö.

Pelastusviranomaisen henkilökortti on pa-
lautettava virkatehtävien muuttuessa tai päät-
tyessä asianomaisen toimintayksikön päälli-
kölle, jonka on huolehdittava käytöstä poistu-
van henkilökortin tuhoamisesta. Henkilökor-
tin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi
asianomaisen toimintayksikön päällikölle.

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat oh-
jeet henkilökorttien tilaamisessa noudatetta-
vasta menettelystä.

4 luku

Erinäiset säännökset

15 §

Oikeus käyttää virkapukua, virka-asematun-
nuksia ja muita tunnuksia

Pelastusviranomaisten ja Pelastusopiston
henkilöstön lisäksi alueen pelastustoimen
määräämät sen palveluksessa olevat virka- ja
työsopimussuhteiset henkilöt ovat oikeutet-
tuja käyttämään tämän asetuksen 1 luvun mu-
kaista virkapukua ja 2 luvun mukaisia virka-
asematunnuksia ja muita tunnuksia virkateh-
tävässään.

Alueen pelastustoimen sopimuspalokun-
tien sekä muiden vapaaehtoisten palokuntien,
laitospalokuntien ja tehdaspalokuntien henki-
löstö voi käyttää tämän asetuksen mukaisia
asusteita palokuntapukuna. Palokuntapuvussa
ei kuitenkaan saa käyttää 8 §:n 1 momentin
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mukaisia virka-asematunnuksia ja 9 §:n 1
momentin 1—11 kohdissa tarkoitettuja viran-
omaistunnuksia. Käytettäessä tämän asetuk-
sen mukaisia asusteita palokuntapukuna tulee
paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa etu-
osassa olla nimilaatta, jossa on mustalla poh-
jalla punainen teksti ”SOPIMUSPALO-
KUNTA”, ”VAPAAEHTOINEN PALO-
KUNTA”, ”TEHDASPALOKUNTA” tai
”LAITOSPALOKUNTA”, sekä henkilön
nimi.

Pelastusopiston ammatillisessa peruskou-
lutuksessa ja päällystökoulutuksessa olevat
opiskelijat voivat käyttää tämän asetuksen
mukaisia asusteita opiskelijapukuna. Opiske-
lijapuvussa ei kuitenkaan saa käyttää 8 §:n 1
momentin mukaisia virka-asematunnuksia ja
9 §:n mukaisia muita tunnuksia. Opiskelija-
puvussa voi kuitenkin käyttää 9 §:n 1 mo-
mentin 9 kohdan mukaista Pelastusopiston
hihatunnusta. Käytettäessä tämän asetuksen
mukaisia asusteita opiskelijapukuna tulee
paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa etu-
osassa olla laatta, jossa on mustalla pohjalla
vihreä teksti ”OPISKELIJA”. Opiskelijapu-
vusta ja sen käytöstä päättää Pelastusopisto
Pelastusopistosta annetun lain (607/2007)
34 §:n 1 momentin nojalla.

Pelastustoimen palveluksesta eläkkeelle
jääneellä henkilöllä on oikeus käyttää eläk-
keelle jääntihetken mukaisilla virka-asema-
tunnuksilla varustettua virkapukua pelastus-
toimen yhteisöjen juhla-, edustus-, kilpailu-

ja vastaavissa tilaisuuksissa sekä pelastusalan
henkilöstön häissä ja hautajaisissa.

16 §

Virkapuvun poistaminen käytöstä

Tämän asetuksen mukainen pelastustoimen
virkapuku, palokuntapuku ja opiskelijapuku
on hävitettävä asianmukaisella tavalla kun se
poistetaan käytöstä.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan pelastusviran-
omaisen virkapuvusta, virka-asematunnuk-
sista ja henkilökortista 5 päivänä marraskuuta
2003 annettu sisäasiainministeriön asetus
(905/2003) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Edellä 2 momentissa kumotun asetuksen
mukaista virkapukua saa käyttää 31 päivään
joulukuuta 2010 saakka. Kumotun asetuksen
mukaisissa virkapuvuissa tulee kuitenkin
käyttää tämän asetuksen 10 §:n mukaisia
virka-asematunnuksia. Kumotun asetuksen
mukaiset pelastusviranomaisten henkilökortit
ovat edelleen voimassa ja vastaavat tämän
asetuksen mukaisia henkilökortteja.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 688

pysäköintivirhemaksusta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun lain (248/1970) 7 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
124/2006:

1 §

Pysäköintivirhemaksut ovat seuraavissa
kunnissa ja kaupungeissa:

Kunta/kaupunki Euroa
Espoo 40
Forssa 25
Hankasalmi 30
Hanko 30
Hartola 30
Heinola 30
Helsinki 40 ≠, 1. pysäköintimaksu-vyöhyk-
keellä kuitenkin 50 ≠
Hyvinkää 30
Hämeenlinna 30
Iisalmi 30
Imatra 30
Joensuu 35
Joutsa 30
Juupajoki 30
Jyväskylä 40
Jyväskylän maalaiskunta 30
Jämsä 30
Jämsänkoski 30
Järvenpää 40
Kaarina 15
Kajaani 25
Kangasala 30
Kankaanpää 30
Kannonkoski 25
Karjaa 25
Karstula 25
Kaskinen 20
Kauniainen 25
Kemi 20
Kerava 35
Keuruu 30
Kiikoinen 20
Kinnula 25

Kirkkonummi 25
Kivijärvi 25
Kokkola 30
Konnevesi 30
Korpilahti 30
Kotka 30
Kouvola 30
Kristiinankaupunki 20
Kuhmalahti 30
Kuhmoinen 30
Kuopio 40
Kuru 30
Kuusamo 25
Kuusankoski 30
Kyyjärvi 25
Lahti 40 ≠, keskusta-alueen kalleimmalla py-
säköintimaksuvyöhykkeellä kuitenkin 50 ≠
Lappeenranta 35
Laukaa 30
Lavia 20
Leivonmäki 30
Lohja 30
Luhanka 30
Luopioinen 30
Längelmäki 30
Mikkeli 30
Multia 30
Muurame 30
Mänttä 30
Naantali 20
Nokia 30
Närpiö 20
Orivesi 30
Oulu 40
Petäjävesi 30
Pietarsaari 20
Pihtipudas 30
Pirkkala 25
Pori 35
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Porvoo 30
Punkalaidun 20
Pylkönmäki 25
Pälkäne 30
Raahe 25
Raisio 20
Rauma 35
Riihimäki 25
Rovaniemi 40
Ruovesi 30
Saarijärvi 25
Salo 25
Savonlinna 35
Seinäjoki 30
Siilinjärvi 30
Sipoo 25
Siuntio 25
Sumiainen 30
Suodenniemi 20
Suolahti 30
Sysmä 30
Tammisaari 30
Tampere 40
Toivakka 30

Turku 40
Tuusula 20
Uurainen 30
Vaasa 35
Valkeakoski 25
Vammala 20
Vantaa 40
Varkaus 30
Viitasaari 30
Vilppula 30
Virrat 30
Ylöjärvi 15
Äetsä 20
Äänekoski 30

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan pysäköintivir-
hemaksusta 21 päivänä kesäkuuta 2006 an-
nettu sisäasiainministeriön asetus (505/2006).

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Ylitarkastaja Riitta Aulanko
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