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795/2022

Justitieministeriets förordning
om Brottspåföljdsmyndighetens emblem och tjänstetecken

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § i lagen om
Brottspåföljdsmyndigheten (221/2022):

1 §

Brottspåföljdsmyndighetens emblem

Brottspåföljdsmyndighetens emblem består av ett tecken och en logotyp. Tecknet av-
bildar i enlighet med målet med Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet en stig mot fri-
het. Tecknet består av en ljus, symbolisk stig som klyver en grå, blå, grön och gul kvadrat
som i fri form ligger på varandra. I logotypen finns en förkortning av Brottspåföljdsmyn-
digheten, RISE, skriven med stora bokstäver så att bokstaven I som skrivs med kursivstil
lutar sig framåt.

2 §

Användning av Brottspåföljdsmyndighetens emblem

Användning av Brottspåföljdsmyndighetens emblem för andra ändamål än Brottspå-
följdsmyndighetens tjänstebehov är utan tillstånd av generaldirektören för Brottspåföljds-
myndigheten förbjuden.

3 §

Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken

På Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken finns Brottspåföljdsmyndighetens i 1 §
beskrivna emblem i det vänstra övre hörnet. Bredvid emblemet finns ovanför varandra
texterna RIKOSSEURAAMUSLAITOS, BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN, CRI-
MINAL SANCTIONS AGENCY. På tjänstetecknets vänstra sida står för- och efternam-
net på tjänstetecknets innehavare, tjänstetecknets nummer samt dennes tjänsteställning
och verksamhetsställe. På tjänstetecknets högra sida finns ett fotografi av tjänstetecknets
innehavare. På baksidan av tjänstetecknet finns kortets returadress vid den vänstra undre
kanten.

Fonden på framsidan av tjänstetecknet är ett stiliserat tecken på Brottspåföljdsmyndig-
hetens emblem, en symbolisk stig. Fonden på baksidan är Brottspåföljdsmyndighetens
emblem i sin helhet. Tjänstetecknet är 8,5 × 5,4 centimeter till formatet.
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4 §

Register över tjänstetecken

Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för förvaltnings- och stödtjänster ska föra
ett register över Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken. I registret antecknas numren
på de tjänstetecken som överlämnats till tjänstemännen, datum för överlämnandet samt
innehavarens namn och verksamhetsställe.

5 §

Återlämnande och förstöring samt anmälning om förlust av tjänstetecken

När ett anställningsförhållande upphör, ska tjänstemannen överlämna tjänstetecknet till
enhetschefen för verksamhetsstället. Enhetschefen ska sköta om att tjänstetecknet på be-
hörigt sätt förstörs. Anteckning om återlämnande och förstöring av ett tjänstetecken ska
göras i det register som avses i 4 §.

Förlust av tjänstetecken ska omedelbart anmälas till enhetschefen för verksamhetsstäl-
let samt till Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för förvaltnings- och stödtjänster.

6 §

Uppvisande av tjänstetecken

När en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten utför ett tjänsteuppdrag, ska han eller
hon på begäran eller när något särskilt skäl finns uppvisa sitt tjänstetecken. Om tjänste-
uppdraget är till naturen sådant att uppvisande av tjänstetecken kan äventyra tjänsteman-
nens eller någon annans liv eller hälsa eller på något annat sätt äventyra utförandet av upp-
draget, ska tjänstetecknet inte uppvisas.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 25 augusti 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd Anne Hartoneva
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