
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 28 september 2012

Inrikesministeriets förordning

529/2012

om tjänstedräkt för kommunala parkeringsövervakare och parkeringskontrollanter

Utfärdad i Helsingfors den 20 september 2012

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 5 punkt i lagen om
parkeringsövervakning (727/2011):

1 §

Tillämpningsområde

De kommunala parkeringsövervakarna och
parkeringskontrollanterna som avses i 13 § i
lagen om parkeringsövervakning (727/2011)
ska vid övervakningsuppdraget som tjänste-
dräkt använda kläder, beklädnadsartiklar
samt emblem och beteckningar i enlighet
med denna förordning.

2 §

Tjänstedräkt

Till tjänstedräkten hör
1) sommar- och vinterrock samt vid behov

vår- och höstrock,
2) vinterbyxor,
3) långa samt halvlånga sommarbyxor el-

ler kjol för damer,
4) kort- och långärmad pikéskjorta eller

skjorta med krage samt polotröja och vid
behov fleecejacka,

5) huvudbonader av vinter- och sommar-
modell,

6) varselväst,
7) handskar och halsskydd,
8) sommar- och vinterskor samt sandaler,

och
9) väska.

3 §

Tjänstedräktens färg

Tjänstedräkten är mörkblå till färgen med
undantag för skjortorna som är ljusblå. Hand-
skarna, halsskyddet, skorna och sandalerna
samt väskan kan vara mörka till färgen. Var-
selvästen är gul.

4 §

Märken och emblem som ska användas på
tjänstedräkten

Överrockarna, varselvästen och skjortorna
har framtill på vänster sida i enlighet med
inrikesministeriets beslut (136/1971) ett em-
blem, under vilket texten PYSÄKÖINNIN-
VALVONTA – PARKERINGSÖVERVAK-
NING står i gult. Vänstra överärmen är för-
sedd med kommunens namn och vapen.
Dessutom kan ytterkläderna vara märkta på
ryggen med texten PYSÄKÖINNINVAL-
VONTA – PARKERINGSÖVERVAKNING
i gult.

5 §

Tjänstedräktens reflexer

Med tanke på arbetssäkerheten ska det fin-
nas tillräckligt mycket reflexyta i gult på alla
ytterkläder.



6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2012.

Genom denna förordning upphävs inrikes-
ministeriets beslut om tjänstedräkt för kom-

munal parkeringsövervakare (512/1987).
Tjänstedräkter i enlighet med den upphävda
förordningen får dock användas till den 31
december 2014.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 september 2012

Inrikesminister Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd Pertti Normia
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