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ANSIOMERKKIOHJE

1. Yleistä
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ansiomerkit myönnetään tämän ansiomerkkiohjeen mukaisesti.
Nauhassa kannettavien ansiomerkkien ensisijaisena tarkoituksena on osoittaa tunnustusta sellaisille
henkilöille,
jotka
ovat merkittävällä,
uhrautuvalla ja
tuloksekkaalla
tavalla
osallistuneet
sopimuspalokuntatoimintaan, sopimuspalokuntien järjestötoimintaan ja/tai näiden tukemiseen.
Liiton ansiomerkkejä voidaan Liiton hallituksen päätöksellä myöntää myös muunlaisena tunnustuksena, jos
tällaiseen on erityiset syyt.
2. Ansiomerkit (nousevassa arvojärjestyksessä)
* Pronssinen ansiomitali
* Ensimmäisen luokan pronssinen ansiomitali
* Hopeinen ansiomitali
* Kultainen ansiomitali
* Ansioristi
* Erikoisansioristi
* Sopimuspalokuntaristi
Ansiomerkit on numeroitu ja niihin liittyy kunniakirja ja merkkinauha.
3. Myöntämisperusteet
Ansiomerkin saamisen yleisenä edellytyksenä on yhdessä tai useammassa vapaaehtoispalokunnassa
suoritettu pitkäaikainen ansiokas toiminta ja/tai aktiivinen osallistuminen palokuntien järjestö- tai
edunvalvontatoimintaan ja/tai sopimuspalokuntatyön ansiokas tukeminen.
Palokunta-aika lasketaan henkilön 16 ikävuodesta alkaen.
Ristejä lukuun ottamatta ylemmän luokan ansiomerkin saaminen pääsääntöisesti edellyttää alemman
luokan ansiomerkin saamista vähintään 5 vuotta aikaisemmin.
* Pronssinen ansiomitali myönnetään vähintään 15 vuoden ansiokkaasta palokuntatoiminnasta.
* Ensimmäisen luokan pronssinen ansiomitali voidaan myöntää vähintään 20 vuoden kiitettävästä
palokuntatoiminnasta.
* Hopeinen ansiomitali myönnetään vähintään 20 vuoden ansiokkaasta palokuntatoiminnasta, johon
sisältyy järjestö- tai edunvalvontatoimintaa vähintään aluetasolla.
* Kultainen ansiomitali voidaan myöntää vähintään 25 vuoden palokuntatoiminnasta, johon sisältyy
ansiokasta ja pitkäaikaista järjestö- tai edunvalvontatoimintaa alue- tai valtakunnantasolla. Kultainen
ansiomitali edellyttää aluejärjestön tai vastaavan puoltoa.
* Ansioristi voidaan Liiton hallituksen erillispäätöksen perusteella myöntää erityisistä ansioista
sopimuspalokuntatoiminnan hyväksi. Ansioristi edellyttää aluejärjestön tai vastaavan puoltoa.
* Erikoisansioristi voidaan Liiton hallituksen erillispäätöksen perusteella myöntää poikkeuksellisen
merkittävistä ansioista valtakunnan tasolla.
* Sopimuspalokuntaristi myönnetään Liiton hallituksen erillispäätöksen perusteella Liiton vuosipäivänä 4.
helmikuuta, ja enintään yksi vuodessa. Sopimuspalokuntaristiä ei voi anoa.
4. Solki
Ansiomerkki voidaan erikseen myöntää soljen kera. Soljen myöntämisen edellytyksenä on poikkeuksellisen
ansiokas toiminta sopimuspalokuntien järjestö- tai edunvalvontatyössä. Solki voidaan myöntää myös
jälkikäteen ansiomerkin nauhaan kiinnitettäväksi. Arvoltaan alemman ansiomerkin kanssa myönnetty solki

jää erillisenä kannettavaan ansiomerkkinauhaan silloinkin, kun arvoltaan korkeampi ansiomerkki on
myöhemmin myönnetty ilman solkea.
5. Ansiomerkin anominen, myöntäminen ja kustantaminen
Liiton jäsenyhteisö, alueosasto, hallitus tai Liiton sidosryhmään kuuluva taho voi esittää ansiomerkin
myöntämistä sitä ansaitsevalle saajalle. Ansiomerkkiesitys tehdään sitä varten vahvistetulla kaavakkeella,
johon tulee tavanomaisten yhteys- ja henkilötietojen ohella erityisesti merkitä ne seikat, joiden perustella
ansiomerkin saaja olisi katsottava kyseisen ansiomerkin ansaitsevaksi.
Liiton hallitus käsittelee esityksiä ja myöntää ansiomerkit kaavakkeelle merkittyjen ansioiden perusteella.
Liiton hallitus voi delegoida pronssisen ansiomitalin myöntäminen Liiton hallituksen työelimelle tai
alueosastolle.
Liiton hallitus voi tapauskohtaisesti erityisesti perustelluista syistä myöntää ansiomerkkejä tässä ohjeessa
mainituista vaatimuksista poiketen.
Sopimuspalokuntaristiä lukuun ottamatta ansiomerkin kustantaa esittäjä erikseen vahvistetun hinnaston
mukaisesti.
6. Ansiomerkkien kuvaukset
Ansiomitali on pyöreä mitali, jonka läpimitta on 32 mm. Mitalin keskellä on Liiton tunnus, ja reunalla
ympäröivä teksti: Suomen Sopimuspalokuntien Liitto – Avtalsbrandkårernas Förbund. Ensimmäisen luokan
ansiomitalissa on keskellä oleva Liiton tunnus oranssinpunaiseksi emaloitu.
Ansiomitalit kannetaan 32 mm leveässä nauhassa, jonka väritys on reunoilta laskien: 2 mm punainen raita,
4 mm oranssinvärinen raita, 2 mm purppuranvärinen raita ja 2 mm oranssinvärinen raita, sekä keskellä on
12 mm leveä punainen raita.
Ansioristi on punaiseksi emaloitu tasapäinen maltanristi, jonka koko on 40 x 40 mm. Emaloinnin reunus on
hopeanvärinen ja ristin keskellä on pieni 8-sakarainen hopeinen palokuntatähti, jonka keskellä on
oranssinvärinen Liiton tunnus.
Ansioristi kannetaan 32 mm leveässä nauhassa, jonka väritys on reunoilta laskien 3 mm punainen raita, 1
mm harmaa raita, 9 mm punainen raita sekä keskellä 6 mm oranssinvärinen raita.
Erikoisansioristi on ansioristin kaltainen, mutta emaloinnin reunus ja palokuntatähti ovat kullanväriset.
Ansioristi kannetaan 32 mm leveässä nauhassa, jonka väritys on reunoilta laskien 3 mm punainen raita, 1
mm musta raita, 9 mm punainen raita sekä keskellä 6 mm oranssinvärinen raita.
Sopimuspalokuntaristi on punaiseksi emaloitu tasapäinen maltanristi, jonka koko on 40 x 40 mm. Risti on
valmistettu hopeasta ja hopeanvärisenä keskitunnuksena on iso 8-sakarainen palokuntatähti, jossa on
kullattu liekkikuvio ja ristikkäiset palokirveet.
Sopimuspalokuntaristi kannetaan 32 mm leveässä nauhassa, jonka väritys on reunoilta laskien 3 mm
punainen raita, 1 mm musta raita, 9 mm punainen raita sekä keskellä 6 mm keltainen raita, jonka keskellä
on punaiseksi emaloitu Liiton tunnussolki.
7. Kirjanpito
Saajista pidetään Liitossa kirjaa, johon merkitään ansiomerkin luokka ja numero, saajan nimi, syntymäaika,
kotipaikka sekä myöntämisen päivämäärä. Ansiomerkkiesitykset perusteluineen ja puoltoineen arkistoidaan
Liitossa.
8. Käyttö
Liiton ansiomerkkiä saa kantaa ainoastaan se, jolle ansiomerkki on myönnetty, eikä sitä saa muuten kuin
perinnön kautta luovuttaa toiselle haltijalle tai saajan palokunnalle. Ellei haltijalla tai saajan palokunnalla ole
mahdollisuutta säilyttää ansiomerkkiä sen arvoa vastaavalla tavalla, on se luovutettava takaisin Liitolle.
Erityisestä syystä Liiton hallitus voi myöntää poikkeuksen tämän kohdan määräyksistä.

Tämä ansiomerkkiohje on hyväksytty Liiton hallituksen kokouksessa 9.10.2004 ja päivitetty 11.5.2019 ja se
voidaan Liiton hallituksen päätöksellä muuttaa, jos siihen on olemassa erityiset syyt.
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