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Ansiomerkkejä anottaessa, anomuksia käsiteltäessä ja merkkejä myönnettäessä:
•
•
•
•
•
•

•

Erotettava toisistaan aktiivisuus ja ansiot sekä ansioituneisuus.
Aktiivisuus ja harrastaminen palkitaan palvelusvuosi- ja harrastusmerkeillä (oma ohjeistus),
ei ansiomerkeillä.
Pelkästään palvelusvuodet esimerkiksi palokunnassa eivät ole myöntämisen peruste.
Ansiomerkki ei ole ”merkkipäivälahja” .
Seuraava (isompi) ansiomerkki ei ole automaattinen vuosien täytyttyä, vaan isompaan
merkkiin tarvitaan aina isommat ja merkittävämmät ansiot.
Ansiot tulee näkyä yksilöityinä, esimerkiksi ei pelkät palvelusvuodet tai kuuluminen
hälytysosastoon tai osallistuminen palokunnan toimintaan, jolloin ollaan lähinnä
palvelusvuosi- ja harrastusmerkkilinjalla.
Ansiovuosiksi lasketaan ansiomerkeissä vain aikuisena, yli 18v, palvellut vuodet.

Hämeen Pelastusliiton hallitus käsittelee kokouksissaan seuraavien ansiomerkkien
myöntämisen/puollon. Henkilöille myönnettävissä ansiomerkeissä noudatetaan seuraavaa
myöntämisjärjestystä, huomioiden kuitenkin ansioiden alueellisuus:

HPL ansiomitali
• Ansiot oman, paikallisen yhteisön, esimerkiksi oman palokunnan piirissä
SPEK ansiomitali (SPEK Am, SPEK Am I)
• Hämeen Pelastusliiton hallitus myöntää, ansiomerkkianomukset liitolle
• HPL ansiomitalia korkeammat ansiot oman palokunnan piirissä, mutta pitäisi olla
myös jotain alueellista ansiota, sillä merkki on valtakunnallinen
HPL ansioristi
• HPL ansiomitalia ja SPEK ansiomitalia korkeammat ansiot, pitäisi pystyä osoittamaan
lisäksi alueellisiakin ansioita
SPEK ansioristi (SPEK Ar; SPEK Ar I)
• Valtakunnallinen ansiomerkki, joka vaatii aina valtakunnallisesti hyväksyttävän linjan
mukaiset ansiot
• Anomukset liitolle, puollettu anomus toimitetaan liitosta SPEKiin.
HPL erityisansioristi
• Alueelliset ansiot liiton omassa piirissä, valtakunnallisessa toiminnassa ja liiton tai
palokunnan toiminnan näkyvä edistäminen valtakunnallisesti tai erittäin merkittävä
alueellinen vaikuttavuus.
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SPEK erityisansioristi (SPEK E Ar, SPEK E Ar I)
• Valtakunnallinen ansiomerkki, joka vaatii aina valtakunnallisesti hyväksyttävän linjan
mukaiset ansiot. Edellytetään merkittävää ja erityistä ansioitumista pelastustoimessa
ja pelastusalalla tai sen hyväksi tehtyä pitkäaikaista toimintaa.
• Anomukset liitolle, puollettu anomus toimitetaan liitosta SPEKiin.

HPL standaari (viiri)
• Myönnetään pääsääntöisesti kunnille ja yhteisöille, edellytetään merkittävää
panostusta liiton toiminnassa
HPL ansiolevyke
• Myönnetään pääsääntöisesti yhteisöille esimerkiksi liikelaitoksille
• Myönnetään henkilölle vain yksittäistapauksissa esimerkiksi neuvokkaasta
toiminnasta vaaratilanteessa
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