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1 Yleistä 

Tässä palkitsemisohjesäännössä määritellään ansiokkaasta toiminnasta palkit-

semiseen tarkoitettujen ansiomitalien ja muiden huomionosoitusten yleiset 

myöntämisedellytykset. Ansiomitalien ja huomionosoitusten myöntäminen pe-

rustuu aina harkintaan. 

2 Insinööriliiton luottamustehtävissä toimivien tai toimineiden pal-

kitseminen (sisältää neuvottelu- ja keskusjärjestötoiminnan)  

2.1 Puheenjohtajan tunnus 

Puheenjohtajan tunnus on rintamerkki. Merkki ei ole varsinainen ansiomitali, 

vaan osoittaa ao. henkilön olevan IL:n puheenjohtaja. Rintamerkki luovutetaan 

valitulle puheenjohtajalle heti valinnan jälkeen. 

 

Rintamerkit ovat henkilökohtaisia ja ne numeroidaan. Puheenjohtajan toimi-

kauden päättyessä hän saa pitää saamansa puheenjohtajan tunnuksen. 

 

2.2 Ansiomitalit 

Ohjesäännössä mainitut vuosirajat ovat vähimmäisaikoja ja erillisen Ansiomita-

liehdotus/pisteytys lomakkeen antamien pisteiden vähimmäisrajat kunkin mita-

lin osalta on määritelty. Ansiomitalien pisteytyksessä toiminnan tasot on ja-

oteltu keskusliittotoimintaan ja muuhun toimintaan, joka sisältää jäsenjärjes-

tön/jäsenjärjestön jäsenyhdistyksen, neuvottelujärjestöjen ja muun mahdolli-

sen hyväksi luettavan toiminnan. 

 

Keskusliiton hallitus voi myöntää myös oma-aloitteisesti ansiomitaleja. Myöntä-

misperusteista poikkeaminen edellyttää hallituksen yksimielistä kantaa. 

 

Keskusliiton ansiomitaleja voidaan myöntää myös muille kuin jäsenjärjestöjen 

jäsenille. 

2.3 Kultainen ansiomitali soljin (numeroitu) 

Ansiomitalin saamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti 50 vuoden ikä sekä 

että henkilö on saanut aiemmin kultaisen ansiomitalin. Myöntäminen edellyttää 

myös hallituksen yksimielistä kantaa. Kultainen ansiomitali soljin voidaan 

myöntää, kun kultaisen ansiomitalin myöntämisestä on kulunut 6 kalenteri-

vuotta. Kultainen ansiomitali soljin ei ole anottavissa. Sen myöntäminen perus-

tuu aina keskusliiton hallituksen harkintaan. Mitali voi yhtä aikaa olla 30 henki-

löllä. 

Mitalin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi: 

- toiminta keskusliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä ja/tai edustajakokouk-

sen puheenjohtajana vähintään kahdeksana (8) eri kalenterivuotena. 
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2.4 Insinööriliiton puheenjohtajan mitali (numeroitu) 

Puheenjohtajan mitali voidaan myöntää IL:n istuvalle puheenjohtajalle, jonka 

edustajakokous on valinnut jatkokaudelle. Mitalin myöntäminen edellyttää hal-

lituksen yksimielistä kantaa. Puheenjohtajan mitali ei ole anottavissa. Sen 

myöntäminen perustuu keskusliiton hallituksen harkintaan. 

 

2.5 Kultainen ansiomitali 

Kultaisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on keskusliitto- ja muuta 

toimintaa vähintään kuutenatoista (16) eri kalenterivuotena ja pisteitä yh-

teensä vähintään 210, joista keskusliittotoiminnan pisteet vähintään 80. 

 

Lisäksi 60 vuotta täyttäneelle henkilölle voidaan myöntää kultainen ansiomitali 

ansiokkaasta työmarkkinatoiminnasta kokonaispistemäärän ylittäessä 350 pis-

tettä vaikka keskusliitto- ja jäsenjärjestötoiminnan pistemäärä ei täyttyisikään. 

 

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää myös suoraan ao. henkilölle, vaikka hä-

nellä ei ole muita ansiomitaleja, jos kultaisen ansiomitalin kriteerit täyttyvät.  

 

Myös muita ansioita voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon. 

 

Kultaiseen ansiomitaliin kuuluu lisäksi puolisolle annettava merkki. 

 

2.6 Hopeinen ansiomitali 

Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on toimintaa vähintään yh-

deksänä (9) eri kalenterivuotena, josta osan on oltava keskusliittotason ja/tai 

jäsenjärjestön/jäsenjärjestön jäsenyhdistyksen toimintaa ja pisteet yhteensä 

vähintään 100. 

 

Lisäksi 50 vuotta täyttäneelle henkilölle voidaan myöntää hopeinen ansiomitali 

ansiokkaasta työmarkkinatoiminnasta kokonaispistemäärän ylittäessä 175 pis-

tettä vaikka keskusliitto- ja jäsenjärjestötoiminnan pistemäärä ei täyttyisikään. 

 

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää myös suoraan ao. henkilölle, vaikka hä-

nellä ei ole pronssista ansiomitalia, jos hopeisen ansiomitalin kriteerit täytty-

vät.  

 

2.7 Pronssinen ansiomitali 

Pronssisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on: 

- toimintaa vähintään neljänä (4) eri kalenterivuotena ja josta yhteispisteet vä-

hintään 48. 

 

3 Insinööriliiton ansiomitaleiden hakeminen  

Keskusliiton toimistosta on saatavissa sekä sähköisessä muodossa (excel-las-

kentataulukko) että paperilomakkeita, jotka on tarkoitettu jäsenjärjestöille esi-

tyksen tekemiseksi ansiomitaleiden myöntämisestä. Perustellut esitykset lähe-

tetään liitteineen keskusliiton hallitukselle osoitettuna vuosittain 15.5. men-

nessä. Puutteellisia ja vajavaisia esityksiä ei käsitellä. Myöhässä saapuneet esi-

tykset käsitellään seuraavana vuonna. Kultaisia ansiomitaleja soljin voidaan 

myöntää vain joka toinen vuosi.  
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Keskusliiton jäsenjärjestön jäsenyhdistys tekee esityksensä jäsenjärjestön 

kautta ja IL:n keskustoimistoon lähetettävän esityksen liitteenä tulee olla jä-

senjärjestön lausunto. 

 

4 Insinööriliiton luottamustehtävissä toimineiden huomionosoituk-

set 

4.1 Kunniajäsenmitalit 

Kunniapuheenjohtaja- sekä kunniajäsenmitalit asettuvat ansiomitalien yläpuo-

lelle. 

 

4.2 Kunniapuheenjohtaja 

Keskusliiton korkein tunnustus on kunniapuheenjohtaja-nimike. Edustajako-

kous voi myöntää sen erityisen ansioituneelle jäsenelle seuraavien edellytysten 

toteutuessa. 

 

Keskusliitolla voi olla yhtä aikaa enintään yksi kunniapuheenjohtaja alkavaa 

10.000 henkilöjäsentä kohden.  

 

Kunniapuheenjohtajuuden edellytykset:  

- pitkäaikainen ansiokas toimiminen keskusliiton puheenjohtajistossa ja  

- vähintään 50 vuoden ikä ja 

- omaa korkeaa arvostusta jäsenjärjestön jäsenenä. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi ei voida kutsua henkilöä, joka toimii vielä aktiivisesti 

keskusliiton hallintoelimissä tai toimihenkilönä. 

 

Kunniapuheenjohtajalle myönnetään kunniapuheenjohtajan mitali, jota kanne-

taan keskusliiton ansiomitalin oikealla puolella. 

4.3 Kunniajäsen 

Keskusliiton edustajakokous voi kutsua ansioituneita jäseniä tai insinöörikun-

nan asemaa muutoin ansiokkaasti edesauttaneita henkilöitä kunniajäseniksi. 

 

Kunniajäseniä voi olla yhtä aikaa enintään yksi alkavaa 2.000 henkilöjäsentä 

kohden. 

 

Kunniajäsenyyden edellytykset: 

 

- vähintään 50 vuoden ikä ja 

- on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti keskusliiton hallintoelimissä ja 

- omaa arvostusta jäsenjärjestön jäsenenä. 

 

Kunniajäseneksi voidaan edellä sanotusta poiketen kutsua myös henkilö, joka 

on toiminut erittäin ansiokkaasti insinöörikunnan ja keskusliiton tarkoitusperien 

hyväksi. Kunniajäsenistä voi kerrallaan olla muita kuin insinöörejä enintään 

neljännes (1/4). 
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Kunniajäseneksi ei voida kutsua henkilöä, joka toimii vielä aktiivisesti keskuslii-

ton hallintoelimissä tai toimihenkilönä. 

 

Kunniajäsenelle myönnetään kunniajäsenen mitali, jota kannetaan liiton ansio-

mitalin oikealla puolella. 

 

4.4 Pienoislippu (numeroitu) 

Insinööriliitto IL ry:n pienoislippu voidaan myöntää hallituksen päätöksellä hen-

kilölle, joka toimii tai on toiminut keskusliiton puheenjohtajana. 

 

5 Plaketti 

Keskusliitolla on käytettävissä kolme plakettia: kultainen, hopeinen ja pronssi-

nen. Plaketti voidaan luovuttaa yksittäiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, 

joka on taloudellisesti tai muulla ansiokkaalla tavalla tukenut keskusliiton toi-

mintaedellytysten parantamista.  

Plaketit vastaavat tasollisesti keskusliiton ansiomitaleja seuraavasti: pronssi-

nen plaketti vastaa hopeisen ansiomitalin tasoa, hopeinen plaketti kultaisen 

ansiomitalin tasoa. Kultainen plaketti (numeroitu) asettuu edellä mainittujen 

yläpuolelle. 

Plaketin myöntämisestä päättää hallitus. 

 

6 Standaari 

Keskusliiton standaari voidaan luovuttaa yhteisölle, joka on merkittävällä ta-

valla edistänyt ja auttanut keskusliittoa sen toteuttaessa sille asetettuja tavoit-

teita ja tehtäviä.  

Standaari voidaan luovuttaa myös yksityishenkilölle, joka on huomattavalla ta-

valla edesauttanut liiton tavoitteiden saavuttamista. 

Standaarin myöntää työvaliokunta. 

 

6.1 Standaarin tai plakettien hakeminen 

 

Keskusliiton toimistosta on saatavissa lomakkeita esityksen tekemistä varten 

standaarin tai plakettien myöntämisestä. Esitykset liitteineen on lähetettävä 

työvaliokunnalle/hallitukselle osoitettuna hyvissä ajoin ennen ajateltua luovu-

tustilaisuutta. 

 

7 Stipendit 

Insinööriliitto jakaa stipendejä ammattikorkeakoulusta valmistuville aktiivisesta 

toiminnasta liittoyhteisössä. Stipendi on ammattikuntatunnus, joko insinööri-

sormus tai -riipus. 

Insinöörisäätiöllä myöntää työelämässä oleville insinööreille jatko- ja täyden-

nyskoulutukseen tarkoitettuja stipendejä. 
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Stipendit ovat haettavissa anomuksesta ja myönnetään keskusliiton tai säätiön 

hallituksen päätöksellä. 

 

8 Valtiolliset arvonimet ja kunniamerkit 

Keskusliitto toimii aloitteentekijänä itsenäisesti tai jäsenjärjestöjen esitysten 

pohjalta esitettäessä jäsenkuntaan kuuluville valtiollisia arvonimiä tai kunnia-

merkkejä. Jäsenjärjestöjen esitykset on toimitettava hallituksen työvaliokun-

nalle vuosittain 1. huhtikuuta mennessä. 

 

Keskusliitto sitoutuu arvonimestä tai kunniamerkistä aiheutuvien kustannusten 

korvaamiseen vain ollessaan itsenäisesti aloitteen tekijänä. 

 

9 Akavan ansiomerkit 

 

Keskusliiton hallitus tekee esitykset Akavan ansiomerkeillä palkittavista Aka-

van ansiomerkkiohjesäännön mukaisesti. Jäsenjärjestöjen mahdolliset esityk-

set Akavan ansiomerkeillä palkittavista on toimitettava keskusliiton hallituk-

selle vuosittain 31. tammikuuta mennessä. 

 

10 Rekisteri 

Keskusliiton toimisto pitää rekisteriä kaikista myönnetyistä liiton ansiomita-

leista ja muista huomionosoituksista sekä arvonimistä ja valtiollisista kunnia-

merkeistä, joiden hakemiseen liitto on osallistunut. Akava pitää rekisteriä 

myöntämistään ansiomerkeistä. 

 

11 Insinööriliiton henkilökunnan palkitseminen 

11.1 Keskusliiton ansiomerkit 

Liiton henkilökunnalle voidaan myöntää liiton ansiomitaleja. Yleisperiaatteena 

palkitsemisessa tulee olla ansiokas ja menestyksellinen työskentely liiton jä-

senkunnan hyväksi. 

Palvelussuhteen pituus otetaan huomioon jäljempänä määritellyllä tavalla. 

Palkitsemisohjesääntö sellaisenaan koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat 

keskusliiton palveluksessa. 

 

11.2 Kultainen ansiomitali soljin (numeroitu) 

Keskusliiton hallitus voi myöntää liiton toimihenkilölle kultaisen ansiomitalin 

soljin hänen jäädessään eläkkeelle. Myöntäminen edellyttää hallituksen yksi-

mielistä kantaa. 

Ansiomitalin saamisen edellytyksenä on 60 vuoden ikä ja että hän on saanut 

aiemmin kultaisen ansiomitalin ja sen myöntämisestä on vähintään 7 vuotta. 
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11.3 Kultainen ansiomitali 

Kultaisen ansiomitalin myöntää hallitus toimiston johtoryhmän (TJR) esityk-

sestä. 

Kultaisen ansiomitalin saajan tulee olla yli 40-vuotias. 

Kultaisen ansiomitalin saaminen edellyttää, että henkilö on ollut keskusliiton 

palveluksessa vähintään kaksikymmentä (20) vuotta. Kultaisen ansiomitalin 

yhteydessä luovutetaan puolison merkki. 

 

11.4 Hopeinen ansiomitali 

Hopeisen ansiomitalin myöntää hallitus toimiston johtoryhmän (TJR) esityk-

sestä. 

Hopeisen ansiomitalin saajan tulee olla yli 30-vuotias. 

Hopeisen ansiomitalin saaminen edellyttää, että henkilö on ollut keskusliiton 

palveluksessa vähintään kymmenen (10) vuotta.  

 

11.5 Pronssinen ansiomitali 

Pronssisen ansiomitalin myöntää hallitus toimiston johtoryhmän(TJR). esityk-

sestä  

Pronssisen ansiomitalin saaminen edellyttää, että henkilö on ollut keskusliiton 

palveluksessa vähintään viisi (5) vuotta.  

 

12 Insinööriliiton henkilökunnan muu palkitseminen 

12.1 Valtiolliset arvonimet ja kunniamerkit 

Keskusliitto toimii aloitteentekijänä esitettäessä henkilökuntaan kuuluville val-

tiollisia arvonimiä tai kunniamerkkejä.  Toimiston johtoryhmän (TJR) esitykset 

on toimitettava keskusliiton hallitukselle 1. huhtikuuta mennessä.  

Keskusliitto sitoutuu korvaamaan arvonimestä tai kunniamerkistä aiheutuvat 

kustannukset. 

 

12.2 Akavan ansiomerkit 

Keskusliiton hallitus tekee esitykset Akavan ansiomerkeillä palkittavista Akavan 

ansiomerkkiohjesäännön mukaisesti. Toimiston johtoryhmän (TJR) esitykset 

Akavan ansiomerkeillä palkittavista on toimitettava keskusliiton hallitukselle 

vuosittain 31. tammikuuta mennessä.  

12.3 Keskuskauppakamarin ansiomerkit 

Keskusliiton henkilöstölle voidaan esityksestä anoa Keskuskauppakamarin an-

siomerkkejä.  Päätökset ansiomerkkien anomisesta tekee toimiston johtoryh-

män (TJR) esityksestä keskusliiton hallitus.  
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12.4 Muut ansiomerkit 

Liiton henkilöstölle voidaan anoa myös muita ansiomerkkejä. Päätökset ansio-

merkkien anomisesta tekee toimiston johtoryhmän (TJR) esityksestä keskuslii-

ton hallitus. 

 

13 Luottamustehtävissä toimimisen ja Insinööriliiton palveluksessa 

toimimisen yhdistäminen palkitsemisessa 

Liiton palveluksessa olevan tai olleen henkilön pisteet luottamustehtävissä toi-

mimisesta lasketaan tämän ohjesäännön kohtien 2.5-2.7 mukaan.  

 

Toiminta liiton palveluksessa katsotaan keskusjärjestötoiminnaksi ja pisteyte-

tään siten, että yksi kokonainen palveluvuosi tuo 10 pistettä.  Toiminta IL:n 

edustajana Akavan, JUKOn, YTN:n (tai muiden vastaavien) eri toimielimissä ei 

kerrytä pisteitä erikseen.  

 

Ansiomerkit myönnetään tämän ohjesäännön kohdissa 2.5-2.7 mainittujen pis-

temäärien mukaisesti. 


