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ANSIOMERKKIOHJESÄÄNTÖ 
 
 
 
 
 
1 § Rakennusliitolla on kultainen ansiomerkki 
 
2 § Ansiomerkki myönnetään Rakennusliiton sekä aluejärjestöjen ja osastojen toimin-

nassa ansioituneille Rakennusliiton henkilöjäsenille, joilla on Rakennusliiton jäsenyyttä 
vähintään 10 vuotta. Ansiomerkkiä ei myönnetä liiton palveluksessa oleville. 

 
3 § Ansiomerkin myöntää liiton hallitus. 
 
4 § Esityksen ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä Rakennusliiton osastot, alue-

järjestöt ja liiton sääntömääräiset toimielimet. 
 

Esitykset on tehtävä liiton hallituksen vahvistamalla lomakkeella. 
 
5 § Ansiomerkin myöntämisestä liiton toimisto ilmoittaa asianomaiselle esityksen tekijälle, 

jolle ansiomerkki siihen kuuluvine kunniakirjoineen lähetetään saajalle toimitettavaksi. 
 
6 § Esityksen tekijän on suoritettava ansiomerkistä liiton hallituksen vahvistama lunastus-

hinta (100 €). 
 
7 § Ansiomerkki numeroidaan juoksevalla numerolla ja myönnetyistä ansiomerkeistä  

laaditaan vuosittain luettelo. 
 
8 § Esityksen kohteena olevan henkilön ansioissa otetaan huomioon jäsenyysaika sekä 

toiminta liiton, aluejärjestön ja osaston toimielimissä siten pisteytettynä kuin 9 §:ssä il-
menee. 

 
9 § Kustakin jäsenyysvuodesta lasketaan yksi piste. 
 
 Toiminta osastossa  pistettä/vuosi 
 - puheenjohtaja          4 
 - sihteeri           3 
 - taloudenhoitaja/jäsenasiainhoitaja                 3 
 - osaston luottamusmies          2 
 - muu hallituksen jäsen          1 
 - jaoston vetäjä (puhj.)          1 
 - muu ansiokas toiminta          1-2 
 
 Toiminta yritys- ja työmaatason luottamustehtävissä 
 - yrityskohtainen luottamusmies        4 
 - yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu        4 
 - työmaaluottamustehtävät         2 
 - työkunnan etumies         2 
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 Toiminta aluejärjestössä  pistettä/vuosi 
 - puheenjohtaja        4 
 - muu hallituksen jäsen        2 
 - työvaliokunnan jäsen        2 
 - jaoston jäsen        1 
 - muu ansiokas toiminta        1-2 
 
 Toiminta liiton toimielimissä pistettä/vuosi 
 - liittokokousedustaja / kokouskerta       2 
 - liittovaltuuston puheenjohtaja       6 
 - liittovaltuuston varapuheenjohtaja       4 
 - liittovaltuuston jäsen        2 
 - hallituksen jäsen        4 
 - hallituksen nimeämän jaoston tai 
    toimikunnan puheenjohtaja       2 
 - hallituksen nimeämän jaoston tai 

   toimikunnan jäsen        1 
- työehtosopimusneuvottelukunnan jäsen      3/neuvottelukierros  
- muu ansiokas toiminta        1-2 
 
Mikäli henkilö on samanaikaisesti toiminut eri luottamustehtävissä, otetaan kunkin luot-
tamustoimen pisteet täysimääräisesti huomioon. 
 
Varajäsenen toiminta huomioidaan, jos tämä on vähintään puolet toimintavuodesta 
varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut toimintaan. 

 
10 § Kultainen ansiomerkki myönnetään ansioituneelle jäsenelle, joka on toiminut osaston, 

aluejärjestön ja liiton toimielimissä ja jolle vähintään 10 jäsenyysvuoden aikana on ker-
tynyt 9 §:ssä esitetyin tavoin ainakin 100 pistettä. 

 
11 § Erikoisena kunnianosoituksena liiton hallitus voi myöntää ansiomerkin ohjesäännöstä 

poiketen henkilölle, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt Rakennusliiton tavoit-
teita. 

 
Hallitus voi muutoinkin myöntää ansiomerkin ohjesäännöstä poiketen, milloin esityk-
sen kohteen ikä tai terveys niin edellyttävät ja poikkeus on merkitykseltään vähäinen. 

 
Tämä ansiomerkkiohjesääntö on hyväksytty Rakennusliiton hallituksen kokouksessa 
25.4.2003.  


