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Sisäministeriön asetus
pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun 

sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista an-

netun sisäasiainministeriön asetuksen (507/2011) nimikkeen suomenkielinen sanamuoto,
2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 6 §, 8 §:n suomenkielinen sanamuoto, 10 §, 11 §:n 1
momentti, 12 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 13 ja 14 §:n suomenkielinen
sanamuoto, 15 §:n 1 momentti ja 3 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 16 § seu-
raavasti: 

Sisäministeriön asetus
pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista

2 § 

Asemavaatetus

Virkapuvun asemavaatetukseen kuuluvia asusteita ovat:
1) pikeepaita, lyhythihainen;
2) poolopaita, pitkähihainen;
3) T-paita, lyhythihainen;
4) neule (yhteiskäytössä toimistovaatetuksen kanssa);
5) välitakki;
6) ulkotakki (yhteiskäytössä toimistovaatetuksen kanssa);
7) reisitaskuhousut;
8) ulkohousut (yhteiskäytössä toimistovaatetuksen kanssa);
9) sortsit (polvipituiset);
10) lippalakki;
11) pipo, kesä- ja talvimalli; sekä
12) turkislakki (yhteiskäytössä toimisto-, vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 §

Toimistovaatetus

Virkapuvun toimistovaatetukseen kuuluvia asusteita ovat:
1) toimistopaita, lyhyt- ja pitkähihainen, naisten ja miesten malli;
2) virkapaita, lyhyt- ja pitkähihainen, naisten ja miesten malli (yhteiskäytössä vierailu-

vaatetuksen kanssa);
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3) neule (yhteiskäytössä asemavaatetuksen kanssa);
4) virkahousut, naisten ja miesten malli (yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);
5) virkahame (yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);
6) ulkohousut (yhteiskäytössä asemavaatetuksen kanssa);
7) toimistopusero, naisten ja miesten malli;
8) ulkotakki (yhteiskäytössä asemavaatetuksen kanssa);
9) lyhyt päällystakki, (yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa);
10) kenttälakki;
11) turkislakki (yhteiskäytössä asema-, vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa);
12) solmio (yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa); sekä
13) solmukeliina, naisten malli (yhteiskäytössä vierailuvaatetuksen kanssa).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Täydentävä vaatetus ja asusteet

Virkapuvun täydentäviä vaatteita ja asusteita ovat:
1) baretti (musta);
2) venelakki (tummansininen);
3) virkalakin päällys (valkoinen);
4) korvalaput (musta);
5) kaulaliina (tummansininen ja valkoinen);
6) käsineet (musta ja valkoinen);
7) vyö (musta);
8) kerrasto: lyhythihainen paita ja boxerit (harmaansininen);
9) sukat (musta);
10) sukkahousut (ihonväriset);
11) puolikengät (musta);
12) varsikengät (musta);
13) sandaalit (musta);
14) talvisaappaat (musta);
15) nauhakengät (musta);
16) avokkaat (musta); sekä
17) juhlakengät (musta).
Asema- ja toimistovaatetuksessa lippalakin ja kenttälakin sijasta voidaan käyttää baret-

tia tai venelakkia. Virkalakissa voidaan kesäaikana käyttää valkoista päällystä. Tumman-
sinistä kaulaliinaa voidaan käyttää asema- toimisto- ja vierailuvaatetuksessa ja valkoista
kaulaliinaa juhlavaatetuksessa ja hautajaisissa. Juhlavaatetuksessa käytetään mustia juh-
lakenkiä ja muussa vaatetuksessa virkapukukäyttöön soveltuvia tarkoituksenmukaisia ti-
lanteen edellyttämiä mustia kenkiä.

8 §

Virkapuvun tuotekuvausten vahvistaminen ja tarkemmat ohjeet

Sisäministeriö vahvistaa tarvittaessa virkapuvun malleihin, väritykseen ja materiaalei-
hin liittyvät tarkemmat tuotekuvaukset sekä virka-asematunnusten ja muiden tunnusten si-
joittamisen virkapukuun. Sisäministeriö antaa tarvittaessa myös tarkemmat ohjeet virka-
puvun käytöstä.
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10 §

Muiden tunnusten määrittely

Virka-asematunnusten lisäksi virkapuvussa käytettäviä muita tunnuksia ovat:
1) pelastustoimen viranomaistunnus: mustalla pohjalaatalla oleva kahdeksansakarai-

nen kullankeltainen tähtikuvio, jonka sisällä on punaisella ja mustalla pohjalla oleva kul-
lankeltainen Feeniks-lintu:

a) 55 mm korkeana virkapuvun rintamerkkinä;
b) 55 mm korkeana virkapuvun päähinemerkkinä;
c) 220 mm korkeana tekstillä varustettuna (PELASTUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄ-

SENDET) ulkotakin selkämerkkinä;
2) valtion vaakunamerkki (lakkilaatassa);
3) alueen pelastustoimen vaakunamerkki (lakkilaatassa);
4) Pelastusopiston vaakunamerkki (lakkilaatassa);
5) sisäministeriön hihatunnus;
6) aluehallintoviraston hihatunnus;
7) alueen pelastustoimen hihatunnus;
8) Pelastusopiston hihatunnus;
9) lehvätunnus (ylimmän päällystön virkalakin lipassa): yksinkertainen tai kaksinker-

tainen kullankeltainen lehvä;
10) nimi- ja virka-asemalaatta: mustalla pohjalla keltaisella tekstillä henkilön virka-

asema virka-alueen kielellisen jaotuksen mukaisesti suomeksi tai suomeksi ja ruotsiksi,
sekä henkilön etu- ja sukunimi;

11) päällystön lakkilaatta (virka- ja turkislakissa): tummansininen laatta mustalla nau-
hareunuksella, jossa on kokardi ja vaakunamerkki sekä lakkilaatan kullankeltainen lehvä-
tunnus;

12) alipäällystön lakkilaatta (virka- ja turkislakissa): tummansininen laatta keltaisella
nauhareunuksella, jossa on kokardi ja vaakunamerkki;

13) miehistön lakkilaatta (virka- ja turkislakissa): tummansininen laatta mustalla nau-
hareunuksella, jossa on kokardi ja vaakunamerkki;

14) päällystön ja alipäällystön kokardi (kenttä- ja venelakissa): punaisen ja mustan vä-
rinen metallipohjainen emaloitu ympyrän muotoinen tunnus;

15) miehistön kokardi (kenttä- ja venelakissa): punaisen ja mustan värinen metallinen
tai muovinen ympyrän muotoinen tunnus;

16) päällystön virkalakin kullankeltainen punosnauha;
17) alipäällystön virkalakin musta punosnauha; sekä
18) miehistön virkalakin musta kiiltonahkaremmi.

11 §

Virka-asematunnukset eri viroissa

Olkapoletissa ja olkapoletin tupessa virka-asematunnuksia ovat:
1) sisäministeriön pelastusylijohtajalla kolme isoa olkatähteä, valtion leijonatunnus ja

lehvätunnus;
2) sisäministeriön pelastusosaston tulosyksikön päälliköllä kaksi isoa olkatähteä, joi-

den välissä pieni olkatähti, sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;
3) aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajalla kaksi

isoa olkatähteä, joiden välissä pieni olkatähti, sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;
4) alueen pelastustoimen ylimmällä viranhaltijalla (pelastusjohtaja) kaksi isoa olkatäh-

teä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvätunnus;
5) Pelastusopiston rehtorilla kaksi isoa olkatähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja

lehvätunnus;
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6) sisäministeriön pelastusosaston hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, pe-
lastusylitarkastajalla, neuvottelevalla virkamiehellä, johtavalla asiantuntijalla ja yli-in-
sinöörillä yksi iso olkatähti sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

7) aluehallintoviraston neuvottelevalla virkamiehellä ja pelastusylitarkastajalla yksi
iso olkatähti, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

8) alueen pelastustoimen apulaispelastusjohtajalla, pelastuspäälliköllä ja vastaavalla
viranhaltijalla yksi iso olkatähti, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvätunnus;

9) Pelastusopiston koulutusjohtajalla yksi iso olkatähti, Pelastusopiston vaakunamerk-
ki ja lehvätunnus;

10) sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntijalla ja ylitarkastajalla kolme kes-
kikokoista olkatähteä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

11) aluehallintoviraston pelastustarkastajalla kolme keskikokoista olkatähteä, valtion
leijonatunnus ja lehvätunnus;

12) alueen pelastustoimen palopäälliköllä, johtavalla palotarkastajalla ja vastaavalla
viranhaltijalla kolme keskikokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja
lehvätunnus;

13) Pelastusopiston yliopettajalla ja vastaavalla viranhaltijalla kolme keskikokoista ol-
katähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja lehvätunnus;

14) aluehallintoviraston apulaispelastustarkastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä,
valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;

15) alueen pelastustoimen apulaispalopäälliköllä ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi
keskikokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvätunnus;

16) alueen pelastustoimen palomestarilla, palotarkastajalla ja vastaavalla viranhaltijal-
la kaksi keskikokoista olkatähteä ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

17) Pelastusopiston vanhemmalla opettajalla ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi keski-
kokoista olkatähteä ja Pelastusopiston vaakunamerkki;

18) alueen pelastustoimen apulaispalomestarilla, apulaispalotarkastajalla ja vastaaval-
la viranhaltijalla yksi keskikokoinen olkatähti ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

19) Pelastusopiston opettajalla, kalustomestarilla ja vastaavalla viranhaltijalla yksi
keskikokoinen olkatähti ja Pelastusopiston vaakunamerkki;

20) alueen pelastustoimen ruiskumestarilla, asemamestarilla ja vastaavalla viranhalti-
jalla kolme pientä olkatähteä kolmion muodossa ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

21) alueen pelastustoimen paloesimiehellä ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi pientä
olkatähteä rinnakkain ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

22) alueen pelastustoimen ylipalomiehellä ja vastaavalla viranhaltijalla kaksi olka-
palkkia ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

23) alueen pelastustoimen palomiehellä, pelastajalla ja vastaavalla viranhaltijalla yksi
olkapalkki ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

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

25) Pelastusopiston määräämällä muulla viranhaltijalla Pelastusopiston vaakunamerk-
ki.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Eräiden tunnusten käyttö

Virka- ja turkislakissa käytetään 11 §:n 1 momentin 1–20 kohdissa tarkoitetuilla virka-
miehillä päällystön lakkilaattaa, kohdissa 21–22 tarkoitetuilla virkamiehillä alipäällystön
lakkilaattaa ja kohdissa 23–24 tarkoitetuilla virkamiehillä miehistön lakkilaattaa. Sisämi-
nisteriön ja aluehallintoviraston virkamiehet käyttävät lakkilaatassa valtion vaakunamerk-
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kiä, Pelastusopiston virkamiehet Pelastusopiston vaakunamerkkiä ja pelastuslaitoksen
henkilöstö asianomaisen alueen pelastustoimen vaakunamerkkiä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

13 §

Virkapuvun tunnusten tuotekuvausten vahvistaminen

Sisäministeriö vahvistaa tarvittaessa virkapuvun virka-asematunnuksiin ja muihin tun-
nuksiin liittyvät tarkemmat tuotekuvaukset.

14 §

Henkilökortin tietosisältö ja valmistaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortti on kuvalla varustettu kortti, josta ilmenevät henki-
lön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Mikäli sisäministeriö niin päättää,
henkilökortissa voi olla siru, joka sisältää viranomaisvarmenteen.

Pelastusviranomaisen henkilökortin valmistaa sisäministeriön asettamat turvallisuus-
vaatimukset täyttävä toimittaja sisäministeriön ohjeiden mukaisesti.

15 §

Henkilökortin tilaaminen ja palauttaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortin tilaamisesta henkilökortin käyttöön oikeutetulle
vastaa alueen pelastusviranomaisten osalta pelastuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu
pelastustoimen alueen ylin viranhaltija ja valtion pelastusviranomaisten osalta sisäminis-
teriön pelastusosaston lainsäädäntö- ja ohjausyksikön päällikkö.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sisäministeriö antaa tarkemmat ohjeet henkilökorttien tilaamisessa noudatettavasta

menettelystä.

16 §

Pelastusopiston opiskelijapuvun sekä palokuntapuvun merkitseminen ja tunnusten käyttö

Pelastuslain 111 §:n 2 momentissa tarkoitetussa opiskelijapuvussa ei saa käyttää 9 §:n
1 momentin mukaisia virka-asematunnuksia ja 10 §:n mukaisia muita tunnuksia. Opiske-
lijapuvussa voi kuitenkin käyttää 10 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaista Pelastusopiston
hihatunnusta. Opiskelijapuvussa tulee paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa etuosassa
olla laatta, jossa on mustalla pohjalla keltainen teksti ”OPISKELIJA”. Opiskelijapuvusta
ja sen käytöstä päättää Pelastusopisto Pelastusopistosta annetun lain (607/2007) 34 §:n 1
momentin nojalla.

Pelastuslain 111 §:n 3 momentin mukaisessa palokuntapuvussa ei saa käyttää 9 §:n 1
momentin mukaisia virka-asematunnuksia ja 10 §:n 1 momentin 1—10 kohdissa tarkoi-
tettuja viranomaistunnuksia. Palokuntapuvussa tulee paitojen, puseroiden ja takkien oi-
keassa etuosassa olla nimilaatta, jossa on mustalla pohjalla punainen teksti ”SOPIMUS-
PALOKUNTA”, ”VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA”, ”TEOLLISUUSPALOKUN-
TA”, ”LAITOSPALOKUNTA”, ”SOTILASPALOKUNTA” tai pelastusalalla toimivan
yhdistyksen nimi sekä henkilön etu- ja sukunimi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Tämän asetuksen voimaan tul-
lessa käytössä olevia nimilaattoja voidaan käyttää niiden käyttöiän ajan.
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Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2017

Sisäministeri Paula Risikko

Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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