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LUONNOS 

Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa 

hoitavanvartijan asusta ja koulutuksesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 

annetun lain (841/2006) 18 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla: 

1 § 

Vartijan asu ja sen käyttäminen 

Vartijan on oltava työssään pukeutuneena vartijan asuun. Vartijan asun on erotuttava poliisin 

käytössä olevista virkapuvuista. 

2 § 

Vartijan asun merkit ja tekstit 

Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VARTIJA – 

väktare" tai "VÄKTARE – vartija". Isompi teksti on merkittävä vähintään 15 millimetrin 

korkuisin ja pienempi vähintään 8 millimetrin korkuisin selvästi erottuvin kirjaimin. Lisäksi 

rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan 

haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Turvallisuusalan elinkeinoluvan 

haltijan nimi on merkittävä vähintään 6 millimetrin ja nimilyhenne vähintään 15 millimetrin 

korkuisin selvästi erottuvin kirjaimin. Liikemerkin on oltava selvästi asusta erottuva ja 

läpimitaltaan vähintään 50 millimetrin suuruinen. Vartijan käyttämän päällimmäisen asusteen  

selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari 

"VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija". Isompi teksti on kirjoitettava vähintään 50 

millimetrin ja pienempi teksti vähintään 25 millimetrin korkuisin selvästi erottuvin kirjaimin. 

Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti "VARTIJA" tai 

"VÄKTARE", sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka 

turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijannimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki. 

Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudattaen mitä 1 

momentissa säädetään, tekstin "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka sanan 

"VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella sana vartija myös muulla kielellä. Asuun merkittävän 

muun kielisen sanan tulee olla kooltaan vähintään sanaparin "VARTIJA – väktare" tai 

"VÄKTARE – vartija" pienemmän tekstin suuruinen. Vartijan asussa mahdollisesti 

käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. Vartijan asun vasempaan hihaan 

saadaan merkitä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimeksiantajan nimi tai 

nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. 

Vartijan asuun kuuluvan päällimmäisen vaatekappaleen vasempaan rintamukseen on 

kiinnitettävä vähintään 80 mm leveä ja 25 mm korkea kankainen brodeerattu nimilaatta tai 

muovinen nimilaatta, jossa on tummalle pohjalle vaalealla tekstillä merkittynä vähintään 

vartijan sukunimi. 

Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä 

mainitut. 
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3 § 

Vartijakoulutus 

Poliisien säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (842/2006) 1 luvun 6 §:n 3 

momentissa tarkoitetun tehtävään soveltuvan koulutuksen järjestää 

Poliisiammattikorkeakoulu. 

Koulutukseen kuuluvan työharjoittelun järjestää poliisilaitos. 

4 § 

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut hallitsee poliisin 

säilytystilojen vartiointia koskevan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä tehtävissään perus- ja 

ihmisoikeusmyönteisellä tavalla. 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneen henkilön on lisäksi tunnettava poliisin säilytystilojen 

vartijan työtehtävät ja hallittava ensiapuun ja ensisammutukseen liittyvät toimet. 

5 § 

Koulutuksen rakenne ja sisältö 

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu tehtävään soveltuva koulutus muodostuu koulutuksen yleisestä 

osasta ja työharjoittelusta. Koulutukseen kuuluvan työharjoittelun aikana tehtävään 

soveltuvana koulutuksena pidetään kuitenkin koulutuksen yleistä osaa. 

Koulutuksen yleisen osan pituus on vähintään 40 oppituntia ja työharjoittelun pituus 

vähintään 40 tuntia. 

Koulutuksen ja siihen kuuluvan työharjoittelun sisältö määritellään tarkemmin 

Poliisihallituksen vahvistamassa opetussuunnitelmassa. 

6 § 

Koulutukseen hakeminen ja valinta 

Koulutukseen haetaan Poliisiammattikorkeakoulun vahvistamalla lomakkeella. 

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee oppilaat koulutukseen. 

Koulutukseen valittavan on täytettävä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun 

lain 1 luvun 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa säädetyt edellytykset. 
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7 §  

Koulutuksen maksullisuus 

Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992). 

8 § 

Todistus koulutuksen suorittamisesta 

Poliisiammattikorkeakoulu antaa todistuksen koulutuksen tai sen osan hyväksytysti 

suorittaneelle. 

9 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan       päivänä             kuuta 20      . 

 


