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Republikens presidents förordning

Nr 847

om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Qatar om samarbete inom
ekonomi, handel och teknik

Given i Helsingfors den 10 oktober 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 10 juni 2002
ingångna överenskommelsen mellan Finland
och Qatar om samarbete inom ekonomi,
handel och teknik, vilken republikens presi-
dent godkänt den 16 augusti 2002, är i kraft
från den 1 augusti 2003 så som därom
avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 10

oktober 2003.

Helsingfors den 10 oktober 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även
lämnar uppgifter om den på finska och svenska)
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Inrikesministeriets förordning

Nr 848

om ordningsvakters kännetecken

Given i Helsingfors den 8 oktober 2003

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 22
april 1999 om ordningsvakter (533/1999) och 23 § 4 mom. ordningslagen av den 27 juni 2003
(612/2003):

1 §

Ordningsvakters kännetecken

I ordningsövervakningsuppgifter enligt la-
gen om sammankomster (530/1999), lagen
om friluftsliv (606/1973), sjömanslagen
(423/1978) samt förordningen om inkvarte-
rings- och förplägnadsrörelser (727/1991)
skall en ordningsvakt som kännetecken an-
vända antingen en funktionsbeteckning eller
en väst som anger ordningsvaktstatus. Polis-
inrättningen på den ort där ordningsvaktens
tjänstgöringsområde finns kan vid behov
bestämma vilket av de ovan nämnda känne-
tecknen ordningsvakten skall använda.
På kännetecknet skall märkas ordparet

″JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordnings-
vakt″ eller ″ORDNINGSVAKT - järjestyk-
senvalvoja″. På kännetecknet kan vid behov
märkas det engelska ordet ″security″ som
anger ordningsvaktstatus, eller i stället för det
vid offentliga idrottstillställningar enligt lagen
om sammankomster ordet ″steward″. Polisin-
rättningen på den ort där ordningsvaktens
tjänstgöringsområde finns kan vid behov
bestämma att ordningsvakten på kännetecknet
skall använda text på engelska som anger
ordningsvaktstatus. De ord som anger ord-
ningsvaktstatus kan fördelas på flera rader på
kännetecknet. Det eventuella engelska ord
som anger ordningsvaktstatus skall på kän-
netecknet placeras under det ordpar som
nämns i detta moment.
Texten på kännetecknet som anger ord-
ningsvaktstatus skall kunna urskiljas tydligt.
På kännetecknet får inte finnas någon sådan
bild eller text som gör att den text som anger
ordningsvaktstatus blir svårare att urskilja

eller som kan anses olämplig med tanke på
tillställningen i fråga. Polisinrättningen på
den ort där ordningsvaktens tjänstgö-
ringsområde finns kan vid behov förbjuda
användningen av en bild eller text på kän-
netecknet, om bilden eller texten gör det
svårare att urskilja den text som anger
ordningsvaktstatus eller om bilden eller texten
skall anses olämplig med tanke på tillställ-
ningens art.

2 §

Funktionsbeteckning

Bottenfärgen på funktionsbeteckningen
skall vara gul och texten skall märkas med
svart eller mörkblå färg. I vänstra nedre
hörnet kan ordningsvaktens identifierings-
nummer märkas.
Bottenfärgen på funktionsbeteckningen

och färgen på texten kan avvika från det som
anges i 1 mom., om ordningsvakten i sin
uppgift använder en sådan arbetsdräkt som
den som ordnar tillställningen eller affärsid-
karen bestämmer och bottenfärgen på funk-
tionsbeteckningen samt texten tydligt skiljer
sig från dräktens färg. Härvid skall alla
ordningsvakter inom samma tjänstgö-
ringsområde använda funktionsbeteckningar
som har samma bottenfärg och samma färg på
texten.
Ordparet enligt 1 § 2 mom. på det känne-

tecken som anger ordningsvaktstatus skall på
funktionsbeteckningen märkas så att den
större texten består av minst 8 millimeter
höga och den mindre texten av minst 6
millimeter höga, tydligt urskiljbara bokstäver.
Om det engelska ord som anger ordnings-
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vaktstatus eller ordningsvaktens identi-
fieringsnummer märks på funktionsbeteck-
ningen, får dessa bokstäver och siffror inte
vara högre än de mindre bokstäverna i det
ordpar som anger ordningsvaktstatus.
Ordningsvakten skall bära funktionsbe-
teckningen på vänstra sidan på dräktens
bröststycke. När det gäller funktionsbeteck-
ningens material och fastsättning skall fak-
torer som inverkar på ordningsvaktens säker-
het i arbetet beaktas.

3 §

Väst som anger ordningsvaktstatus

Bottenfärgen på västen som anger ord-
ningsvaktstatus skall vara gul och texten skall
märkas med svart eller mörkblå färg. På
västens bröststycke samt på nedre delen på
ryggsidan kan ordningsvaktens identifierings-
nummer märkas. Polisen på den ort där
tillställningen ordnas kan vid behov bestäm-
ma att ordningsvakten skall använda identi-
fieringsnummer på västen som anger ord-
ningsvaktstatus.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 1
mom. kan polisen på den ort där tillställning-
en ordnas vid behov bestämma att den
ordningsvakt som har förmansställning i
ordningsvaktsorganisationen skall använda en
väst med orange bottenfärg. På högra sidan på
västens bröststycke samt på nedre delen på
ryggsidan skall då märkas ordparet ″ESI-
MIES - förman″ eller ″FÖRMAN - esimies″.
På bröststycket skall ordparet märkas med
minst 8 millimeter höga och på ryggsidan
med minst 25 millimeter höga bokstäver.
Ordparet enligt 1 § 2 mom. på det känne-
tecken som anger ordningsvaktstatus skall på
västen som anger ordningsvaktstatus märkas
på bröststyckets vänstra sida så att den större
texten består av minst 8 millimeter höga och
den mindre texten av minst 6 millimeter höga,
tydligt urskiljbara bokstäver. Det ordpar som
anger ordningsvaktstatus skall dessutom mär-
kas på västens ryggsida så att den större
texten består av minst 30 millimeter höga och
den mindre texten av minst 25 millimeter
höga, tydligt urskiljbara bokstäver. Om det
engelska ord som anger ordningsvaktstatus
märks på västen som anger ordningsvaktsta-

tus, får bokstäverna i detta ord inte vara högre
än de mindre bokstäverna i det ordpar på
västen som anger ordningsvaktstatus. Ord-
ningsvaktens identifieringsnummer får mär-
kas på bröststycket och ryggsidan med siffror
som är högst 100 millimeter höga.

4 §

Märken och texter på den ordningsvaktsdräkt
som används i ordningsövervakningsuppgif-

ter enligt ordningslagen

I ordningsövervakningsuppgifter enligt
ordningslagen skall på ordningsvaktsdräkten
på bröststyckets vänstra sida märkas ordparet
″JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordnings-
vakt″ eller ″ORDNINGSVAKT - järjestyk-
senvalvoja″. Den större texten skall märkas
med minst 13 millimeter höga och den mindre
texten med minst 8 millimeter höga, tydligt
urskiljbara bokstäver. Dessutom skall på
bröststyckets vänstra sida märkas bevak-
ningsföretagets namn eller namnförkortning
eller etablerade firmamärke. Bevakningsföre-
tagets namn skall märkas med minst 6
millimeter höga och namnförkortningen med
minst 15 millimeter höga, tydligt urskiljbara
bokstäver. Firmamärket skall tydligt urskiljas
på dräkten och vara minst 50 millimeter i
genomskärning. På överrockens, overallens
och regnklädernas ryggsida skall dessutom
märkas texten ″JÄRJESTYKSENVAL-
VOJA″ eller ″ORDNINGSVAKT″ eller ord-
paret ″JÄRJESTYKSENVALVOJA – ord-
ningsvakt″ eller ″ORDNINGSVAKT – jär-
jestyksenvalvoja″. Den större texten skall
märkas med minst 48 millimeter höga och den
mindre texten med minst 25 millimeter höga,
tydligt urskiljbara bokstäver. På den huvud-
bonad som hör till ordningsvaktsdräkten skall
märkas texten ″JÄRJESTYKSENVAL-
VOJA″ eller ″ORDNINGSVAKT″, eller ord-
paret ″JÄRJESTYKSENVALVOJA – ord-
ningsvakt″ eller ″ORDNINGSVAKT – jär-
jestyksenvalvoja″, eller bevakningsföretagets
namn, namnförkortning eller etablerade fir-
mamärke.
På ordningsvaktsdräkten eller på den hu-

vudbonad som hör till dräkten får, med
iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom.,
utöver texten ″JÄRJESTYKSENVALVOJA
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– ordningsvakt″ eller ″ORDNINGSVAKT –
järjestyksenvalvoja″ eller ordet ″JÄRJES-
TYKSENVALVOJA″ eller ″ORDNINGS-
VAKT″ märkas den engelska texten ″secur-
ity″ som anger ordningsvaktstatus. Det eng-
elska ord som eventuellt märks på dräkten
skall i fråga om storleken vara lika stort som
den mindre texten i ordparet ″JÄRJESTYK-
SENVALVOJA – ordningsvakt″ eller ″ORD-
NINGSVAKT – järjestyksenvalvoja″. På ord-
ningsvaktsdräkten får på bröststycket fästas
en löstagbar platta som visar ordningsvaktens
identitet och ställning. Eventuella gradbeteck-
ningar som används på ordningsvaktsdräkten
skall fästas på axelklaffarna. På axelklaffarna
på dräkten för en ordningsvakt som har avlagt
yrkesexamen för väktare skall märkas en
minst 15 millimeter hög bokstav A.
På ordningsvaktsdräkten får inte andra
märken eller texter än de som nämns ovan i
denna paragraf finnas synliga.

5 §

Övergångsbestämmelse

Som kännetecken som anger ordnings-

vaktstatus får fram till den 31 mars 2004
användas en sådan armbindel som avses i
inrikesministeriets föreskrift av den 22 okto-
ber 1999 om ordningsvaktskännetecken (SM-
1999-978/Tu-53).
I stället för det ordpar som anger ordnings-

vaktstatus får på funktionsbeteckningen och
västen som anger ordningsvaktstatus på finsk-
språkiga orter användas enbart texten ″jär-
jestyksenvalvoja″ och på svenskspråkiga orter
texten ″ordningsvakt″ fram till den 30 sep-
tember 2004.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2003.
Genom denna förordning upphävs inrikes-

ministeriets föreskrift av den 22 oktober 1999
om ordningsvaktskännetecken (SM-1999-
978/Tu-53).
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 oktober 2003

Inrikesminister Kari Rajamäki

Chef för tillsynsenheten för säkerhetsbranschen Janne Kerkelä
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