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RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT 
 
Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu 
vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt, jotka korvaavat kaikki aiemmat säännöt, on vahvistettu 
Reserviläisliiton hallituksen kokouksessa 1.3.2008. 
 
Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä 
voidaan myöntää myös soljella. 
 
Liiton ansiomitalijärjestelmä 
 
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry:llä on kultainen, hopeinen ja pronssinen 
ansiomitali sekä erikoisluokan ansiomitali. Ansiomitaliin voidaan liiton hallituksen päätök-
sellä liittää solkia. 
 
Ansiomitalia seuraa kunniakirja. Reserviläisliitto pitää mahdollisuuksien mukaan luetteloa 
ansiomitalin saaneista.  
 
Liiton ansiomitalien hakeminen, myöntäminen ja luovuttaminen 
 
Reserviläisliiton Kultaiset ansiomitalit ja muuna ajankohtana kuin 6.12. myönnettävät 
Pronssiset ansiomitalit haetaan liiton hakukaavaketta käyttämällä. Piirikiintiöiden mukaiset, 
6.12 myönnettävät Hopeiset ja Pronssiset ansiomitalit voidaan hakea myös piirin vahvis-
tamalla nimiluettelolla, johon tulee kirjata asianomaisten henkilöiden Etu- ja sukunimet, 
sotilasarvot ja kotipaikat.  
 
Reserviläisliiton ansiomitalit myöntää liiton hallitus joko oma-aloitteisesti tai reserviläispiirin 
taikka liiton jäsenyhdistyksen esityksestä. Jäsenyhdistysten tulee tehdä esityksensä oman 
reserviläispiirin kautta pl. Pronssinen ansiomitali, jonka voi hakea suoraan liitosta. Pronssi-
sen ansiomitalin voi myöntää liittohallituksen ohella myös Reserviläisliiton puheenjohtaja 
tai toiminnanjohtaja. 
 
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalit myönnetään Suomen itse-
näisyyspäivänä. Pronssinen ansiomitali voidaan kuitenkin erityisestä syystä myöntää myös 
seuraavina ajankohtana: 
 

 4.6.    

 yhdistyksen merkkipäivänä 

 piirin merkkipäivänä 

 henkilön syntymäpäivänä 
 
Liiton kansainvälisille yhteistyökumppaneille voidaan myöntää Kultaisia, Hopeisia ja 
Pronssisia ansiomitaleita myös muina ajankohtina. Myös nämä huomionosoitukset myön-
tää Reserviläisliiton hallitus. Vain pakottavissa tapauksissa myöntäminen voi tapahtua jäl-
kikäteen. 
 
Reserviläisliiton Kultainen, Hopeinen tai Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää liiton jä-
senelle vain, mikäli edellisestä, Reserviläisliiton myöntämästä huomionosoituksesta on 



kulunut vähintään viisi vuotta. Erikoisluokan ansiomitalien mahdollisesta vuosisäännöstä 
päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Piirikiintiöiden mukaiset, Reserviläisliiton kultaiset, hopeiset ja pronssiset ansiomitalit luo-
vutetaan myöntämisvuoden itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa. Perustellusta syystä Re-
serviläisliiton hallitus voi päättää poikkeavasta luovutusajankohdasta kuitenkin niin, ettei 
luovutus tapahdu yli kuukautta ennen itsenäisyyspäivää. Kansainvälisten yhteistyökump-
paneiden osalta luovutusajankohdasta voidaan päättää vapaasti. 
 
Reserviläisliiton 40-vuotismitali 
 
Vuonna 1995 myönnettiin liiton 40-vuotisjuhlavuoteen liittyen erillistä 40-vuotismitalia, josta 
käytetään usein myös nimikettä juhlavuoden mitali. Tämä huomionosoitus oli ainutkertai-
nen eikä sitä ole myönnetty vuoden 1995 jälkeen.  
 
40-vuotismitali oli liiton pronssinen ansiomitali, jonka nauhassa oli 40-vuotissolki. Mikäli 
kyseisen mitalin omaavalle henkilölle on tämän jälkeen myönnetty tai myönnetään myö-
hempänä ajankohtana korkeampi ansiomitali, siirtää hän soljen kyseiseen mitaliin eikä siis 
kanna molempia ansiomitaleja samanaikaisesti. 
 
Reserviläisliiton erikoisluokan ansiomitali 
 
Reserviläisliiton Erikoisluokan ansiomitali perustettiin liiton täyttäessä 50 vuotta 17.4.2005 
ja mitalia myönnettiin vain 50-vuotisjuhlavuoteen liittyen vuosina 2005-2006. Myös jatkos-
sa Erikoisluokan ansiomitaleita myönnetään vain liiton erityisinä merkkivuosina liiton halli-
tuksen päättämällä tavalla.  
 
Erikoisluokan ansiomitalien hakumenettelyt ja muut niitä koskevat menettelytavat sekä 
säännöt päätetään liiton hallituksessa tapauskohtaisesti. 
 

Reserviläisliiton ansiomitalien myöntämisperusteet 
 
Kultainen ansiomitali voidaan myöntää:  
 
 Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut vähintään 12 vuotta erityi-

sen ansiokkaasti vapaaehtoisessa maapuolustustyössä yhdistys-, piiri-, tai liittotasolla. 
 Reserviläisliittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut 

yhdistyksen, piirin tai liiton toimintaa taikka muuten toiminut merkittävällä tavalla Re-
serviläisliiton tarkoitusperien hyväksi. 

 ulkomaalaiselle, joka omalla toiminnallaan on edistänyt yhteistyötä oman valtionsa, sen 
puolustusvoimien tai maanpuolustusjärjestön ja Reserviläisliiton, sen jäsenyhdistyksen 
tai reserviläispiirin välillä. 

 
  Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää:  
 
 Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut vähintään 10 vuotta erityi-

sen ansiokkaasti vapaaehtoisessa maapuolustustyössä yhdistys-, piiri-, tai liittotasolla. 
 Reserviläisliittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut 

yhdistyksen, piirin tai liiton toimintaa taikka muuten toiminut Reserviläisliiton tarkoitus-
perien hyväksi. 

 ulkomaalaiselle, joka omalla toiminnallaan on edistänyt yhteistyötä oman valtionsa, sen 
puolustusvoimien tai maanpuolustusjärjestön ja Reserviläisliiton, sen jäsenyhdistyksen 
tai reserviläispiirin välillä. 

 
 



Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää:  
 
 Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut vähintään 5 vuotta erityi-

sen ansiokkaasti vapaaehtoisessa maapuolustustyössä yhdistys-, piiri-, tai liittotasolla. 
 Reserviläisliittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut 

yhdistyksen, piirin tai liiton toimintaa taikka muuten toiminut Reserviläisliiton tarkoitus-
perien hyväksi. 

 ulkomaalaiselle, joka omalla toiminnallaan on edistänyt yhteistyötä oman valtionsa, sen 
puolustusvoimien  tai maanpuolustusjärjestön ja Reserviläisliiton, sen jäsenyhdistyksen 
tai reserviläispiirin välillä. 

 
Erikoisluokan ansiomitali voidaan myöntää liiton erityisinä merkkivuosina 
 
 liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut vähintään 10 vuotta liiton tarkoituspe-

rien hyväksi tai on muutoin erityisen ansioitunut maanpuolustustyössä. 
 liittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toiminut Re-

serviläisliiton tai sen jäsenyhdistyksen tai piirin tarkoitusperien hyväksi. 
 ulkomaalaiselle, joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti edistänyt yhteistyötä oman val-

tionsa, sen puolustusvoimien tai maanpuolustusjärjestön ja Reserviläisliiton, sen jä-
senyhdistyksen tai reserviläispiirin välillä. 

 
Reserviläisliiton ansiomitalien kantaminen 
 
Kultaisen ansiomitalin saanut henkilö ei samanaikaisesti kanna liiton hopeista tai pronssis-
ta ansiomitalia eikä hopeisen ansiomitalin saanut kanna samanaikaisesti pronssista mita-
lia. Erikoisluokan mitalia voidaan kantaa samanaikaisesti kultaisen, hopeisen tai pronssi-
sen ansiomitalin kanssa, jolloin se sijoittuu hopeisen ansiomitalin jälkeen mutta ennen 
pronssista ansiomitalia. 
 
Mikäli alempitasoinen mitali on myönnetty soljen kera ja henkilölle myönnetään korkeampi-
tasoinen ansiomitali, solki siirretään tähän.  
 
Ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Sotilas- ja virkapuvussa voidaan 
nauhaa kantaa nauhalaattana. Ansiomitalia voidaan kantaa myös pienoiskoossa. 
 
Reserviläisliiton ansioristiä ja ansiomitalia voidaan kantaa samanaikaisesti. 
 
Reserviläisliiton ansiomitalien muotoilu 
 
Kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomitali on valmistettu kullatusta, hopeoidusta tai 
patinoidusta tompakista. Mitalin halkaisija on 30 mm ja sen etusivulla on kokardilla varus-
tettu Yrjön risti, jota kiertää teksti ”ANSIOISTA VAPAAEHTOISESSA MAANPUOLUS-
TUSTYÖSSÄ”. Mitalin takasivu on sileä.  
 
Ansiomitaliin kuuluu 30 millimetrin levyinen valkoinen nauha, jonka keskellä on 10 millimet-
riä leveä sininen raita.  
 
Erikoisluokan ansiomitali on kahdeksankulmainen ja siinä on reunoihin ulottuva Yrjön risti 
päällikkeenään nyhäkoroinen ympyrä, jossa on rengas; kaikki hopeaa paitsi risti ja rengas 
sinistä.  
 
Mitalia kannetaan 31 mm levyisessä valkoisessa nauhassa, jonka keskellä on kaksi 4 mm 
sinistä raitaa 3 mm etäisyydellä toisistaan. 
 
 



Ansiomitalien piirikiintiöt 
 
Reserviläisliiton Kultaiset, Hopeiset ja Pronssiset ansiomitalit myönnetään piirien jäsen-
määriin perustuvien kiintiöiden mukaisesti, jotka ovat seuraavat: 
 

 Piirissä jäseniä vuodenvaihteessa (uudet + maksaneet) 2.000 tai vähemmän 
 2 KAM 
 4 HAM 
 8 PAM 
 

 Piirissä jäseniä vuodenvaihteessa (uudet + maksaneet) 2.001 - 3.000  
 4 KAM 
 8 HAM 
 16 PAM 
 

 Piirissä jäseniä vuodenvaihteessa (uudet + maksaneet) yli 3.001 - 4.000 
 6 KAM 
 12 HAM 
 24 PAM 

 

 Piirissä jäseniä vuodenvaihteessa (uudet + maksaneet) yli 4.001 - 5.000 
 8 KAM 
 16 HAM 
 32 PAM 

 

 Piirissä jäseniä vuodenvaihteessa (uudet + maksaneet) yli 5.001 - 6.000 
 10 KAM 
 20 HAM 
 40 PAM 

 

Ns. ylimääräisiä Pronssisia ansiomitaleita ei huomioida em. piirikiintiöissä. Erikoisluokan 
ansiomitalien mahdollisista piirikiintiöistä päätetään tapauskohtaisesti.



LIITE 
 
SOVELTAMISOHJEET 
 
Reserviläisliiton hopeisen tai kultaisen ansiomitalin myöntäminen edellyttää, että edellisen 
mitalin myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta. Sidosryhmien edustajien osalta 
tästä säännöstä voidaan tarvittaessa poiketa. Sääntö ei myöskään koske erikoisluokan 
ansiomitalia.  
 
Jos ensimmäistä ansiomitalia liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle myönnettäessä henkilön 
jäsenyyden kesto riittäisi hopeiseen tai kultaiseen ansiomitaliin, noudatetaan seuraavaa 
määrittelyä: 
 

paikallisyhdistyksen aktiivijäsen  pam 
 paikallisyhdistyksen puheenjohtaja tai  ham 

toimikunnan (vast.) vetäjä, piiritason  
aktiivitoimija 
valtakunnallinen toimija   kam / ar 

  
Virassa olevien sotilaiden osalta noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa tasoryhmitte-
lyä: 
 

aliupseeri - luutnantti   pam  
yliluutnantti    pam / ham 
kapteeni – majuri   ham 
everstiluutnantti   ham / kam 
eversti    kam 
kenraalit     ar 

 
Ulkomaisten sidosryhmien edustajien osalta noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa 
tasoryhmittelyä ensimmäistä ansiomitalia myönnettäessä: 
 

aktiivijäsen    pam 
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja (vast.),  
piiritason toimija, valtakunnallinen toimija ham / kam 
valtakunnallisen tason puheenjohtaja (vast.) kam / ar 

 


