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Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristien ja ansiomitalien hakuohjeet 
 

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun asetuksen 
(366/2003) 8 §:n nojalla opetus- ja kulttuuriministeriö antaa seuraavan ohjeen ansiomerkkien 
hakemisesta: 
 
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun asetuksen 1 §:n 1 
momentin mukaisia ansiomerkkejä ovat suuri ansioristi, kultainen ansioristi, ansioristi, 
ansiomitali kullatuin ristein ja ansiomitali. 
 
Asetuksen 1 §:n 3 momentin nojalla esityksiä ansiomerkin myöntämiseksi voivat tehdä 
valtakunnalliset liikuntajärjestöt ja alueelliset liikuntaneuvostot. 
 
Urheiluseurat, kunnat, ja liikuntatoimeen liittyvät yhteisöt voivat edelleen tehdä 
esityksiä vakiintuneen käytännön mukaisesti. 
 
Asetuksen 2 §:n 1 momentin nojalla suuren ansioristin antaa tasavallan presidentti ja muut 
ansiomerkit myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. 
 
Ehdotus kultaisen ansioristin, ansioristin, ansiomitalin ja ansiomitalin kullatuin ristein 
myöntämiseksi on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön jakovuotta edeltävän lokakuun 
31 päivään mennessä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä ansiomerkkejä haetaan kaavakkeella sekä 
liitelomakkeella, jotka löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivulta:   
 
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/palkinnot_ja_ansiomerkit/?lang=fi 
 
Käytäntönä on ollut, että ansiomerkit myönnetään Ivar Wilskmanin syntymäpäivänä, 26 
päivänä helmikuuta. 
 
Tämä ohje tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2013. 
 
 
 
Johtaja    Harri Syväsalmi 
 
 
 
Rakennusneuvos  Risto Järvelä 
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Vakiintuneen käytännön mukaisesti Suomen liikuntakulttuurin ansiomerkit myönnetään 
pääsääntöisesti seuraavien perusteiden mukaisesti: 

 
 

Suomen liikuntakulttuurin ansiomitali 
 

Ansiomitali myönnetään pitkäaikaisesta seuratoiminnasta, (vähintään 10 vuotta) 
puheenjohtajana, sihteerinä tai muusta aktiivisesta toiminnasta liikuntakulttuurin hyväksi. 
 

 
Suomen liikuntakulttuurin ansiomitali kullatuin ristein 

 
Ansiomitali kullatuin ristein myönnetään pitkäaikaisesti seuratoiminnasta (vähintään 25 vuotta) 
tai pitkäaikaisesta seuratoiminnasta (vähintään 10 vuotta) ja pitkäaikaisesta alueellisesta 
toiminnasta (vähintään 5 vuotta) liikuntakulttuurin hyväksi. 

 
 

Suomen liikuntakulttuurin ansioristi 
 

Ansioristi myönnetään pitkäaikaisesta valtakunnallisesta toiminnasta (vähintään 10 vuotta) 
liikuntakulttuurin hyväksi tai pitkäaikaisesta seuratoiminnasta (vähintään 30 vuotta) 

 
 

Suomen liikuntakulttuurin kultainen ansioristi 
 

Kultainen ansioristi myönnetään pitkäaikaisesta valtakunnallisesta toiminnasta (vähintään 20 
vuotta) sekä kansainvälisestä toiminnasta liikuntakulttuurin hyväksi. 
 
Ansiomitali myönnetään yli 30-vuotiaille ja muut ansiomerkit yli 40-vuotiaille. 

 
  

Lisäksi seuraavaa: 
 
Hakemuksissa ilmoitetaan myös kaikki liikuntaan liittyvät ansiot esim. valmennus, 
julkaisutoiminta, varojenkeruu, myös toimiminen muissa kuin ansiomerkkiä hakevassa  
urheiluseurassa, suuremmat urheilusaavutukset tai muu merkittävä toiminta liikuntakulttuurin 
alalla 
 
Liikuntakulttuurin hyväksi suoritetun toiminnan ajanjaksoja laskettaessa kukin ajanjakso 
otetaan huomioon vain kerran korkeimman toimintatason mukaisena. 
 
Liikuntakulttuurin hyväksi suoritetun toiminnan arvioinnissa arvostetaan vapaaehtoistyötä 
urheilu- ja liikuntatoimintaa järjestävien seurojen, alueorganisaatioiden tai valtakunnallisten 
organisaatioiden hallituksissa, jaostoissa, valmennus- ja erotuomaritoiminnassa sekä 
kilpailujen järjestelytehtävissä ja varojen keruutehtävissä liikuntatoiminnan järjestämiseen. 
 
Haettaessa ansiomerkkiä päätoimisen tehtävän perusteella on hyvä tuoda esiin myös 
päätoimessa liikuntakulttuurin hyväksi tehdyn työn laatua kuten toiminnassa aikaansaatuja 
tuloksia. 
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SUOMEN LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIOMERKKIEN KANTAMINEN 

 

Suuri ansioristi 

 

Suurta ansioristiä kannetaan kaulassa nauhassa, jonka reunoissa on pystysuoraan 1 mm levyisten 

valkoisten juovien välissä 7 mm levyinen kirkkaansininen pystysuora juova ja keskellä vaakasuora, 24 

mm levyinen sinivalkoinen viivoitus, jonka valkoiset juovat 1 mm ja siniset 1,5 mm levyiset. 

 

Ansioristit ja ansiomitalit 

 

Ansioristejä ja ansiomitaleja kannetaan rinnan vasemmalla puolella nauhassa, jonka pystysuorat 

sinivalkoiset reunajuovat ovat samanlaiset kuin suuren ansioristin nauhassa, mutta vaakasuora viivoitus 

on 14 mm leveä. 

 

Se, joka on saanut korkeamman luokan ansiomerkin, ei enää kanna alemman luokan merkkiä. 

 

Nauhalaatta 

    

Kannettaessa vain nauhalaattaa kiinnitetään ansioristin nauhalaatan päälle halkaisijaltaan 6 mm 

suuruinen kullanvärinen sompa. Kullatuin ristein annetun ansiomitalin nauhalaattaan kiinnitetään 

kullanvärinen pallon kokokuva, jonka halkaisija on 5 mm, ja ansiomitalin nauhalaattaan 

samansuuruinen hopeanvärinen pallon kokokuva.  

 

Pienoismalli 

 

Risteistä ja mitaleista valmistetaan pienoismalleja, joita kannetaan yleisen tavan mukaisesti. 

Kunniamerkkien kantamista koskevat säännöt sallivat pienoiskunniamerkkien käytön virallisissakin 

tilaisuuksissa. Käyttö on kuitenkin poikkeuksellista. 

 

Pienoiskunniamerkkejä käytetään frakissa, papiston virkapuvussa ja puolustusvoimien pienessä 

juhlapuvussa. Tummassa puvussa niitä ei käytetä. Naiset voivat kuitenkin vastaavassa puvussa niitä 

käyttää. 


