
Suomen museoliiton mitali

Suomen museoliiton numeroitu mitali on liiton 
korkein tunnustuksenosoitus, joka luovutetaan 
saajalleen Valtakunnallisilla museopäivillä. Mitalin on 
suunnitellut Kauko Räsänen, ja sitä on myönnetty 
vuodesta 1973 alkaen.

Mitali myönnetään Suomen museoliiton jäsenyhteisön 
hakemuksesta tai Suomen museoliiton hallituksen 
oman esityksen perusteella yksittäiselle henkilölle 
tai yhteisölle. Numeroituja mitaleita myönnetään 
vuosittain enintään viisi (5) kappaletta. 

Mitalin myöntämisperusteina ovat:

• merkittävä yksittäinen teko Suomen museoliiton   
 jäsenmuseon hyväksi 
• pitkäjänteinen työ Suomen museoliiton    
 jäsenmuseon tai museoalan hyväksi
• pitkäjänteinen vapaaehtoistyö Suomen    
 museoliiton jäsenmuseon hyväksi
• pitkäjänteinen alueellinen ja valtakunnallinen   
 vapaaehtoistyö museoalan hyväksi
• merkittävä alueellinen tai valtakunnallinen   
 yksittäinen teko museoalan hyväksi
• Museopäivien teemaan liittyvä yksittäinen teko   
 tai pitkäjänteinen työ.

Suomen museoliiton mitalin hakeminen

Suomen museoliiton jäsenyhteisöt voivat tehdä 
esityksiä mitalin saajiksi vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä. Haku tehdään hakukaavak-
keella, jonka voi tulostaa Suomen museoliiton 
verkkosivuilta. Museoliiton mitali voidaan myöntää 
sekä museoalalla työskentelevälle että alan 
ulkopuoliselle taholle. 

Mitalia ei myönnetä Suomen museoliiton hallituksen 
jäsenelle. Mitalia ei myönnetä myöskään, jos Suomen 
Kotiseutuliitto tai muu muistiorganisaatioita edustava 
taho on jo myöntänyt hakijalle korkeamman 
huomionosoituksen. 

Suomen museoliiton ansiomerkki

Suomen museoliitto myöntää hopeisia ja kultaisia 
ansiomerkkejä liiton jäsenyhteisöjen työntekijöille 
tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta 
toiminnasta museoalalla.  Ansiomerkit myönnetään 
asianomaisen yhteisön esityksestä: kultainen 
ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta museoalalla ja 
hopeinen 20 vuoden palveluksesta museoalalla.

Suomen museoliiton vapaaehtoistyön ansiomerkki 
myönnetään merkittävästä tai pitkäjänteisestä 
vapaaehtoistyöstä Suomen museoliiton jäsenmuseon 
tai muun yksittäisen museon hyväksi tehdystä työstä. 

Vapaaehtoistyön ansiomerkkiä ei voida myöntää 
museon työntekijälle. Kaikkien ansiomerkkien 
yhteydessä luovutetaan myös kunniakirja.

Ansiomerkin myöntämissääntö

Kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta 
museoalalla.
Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta 
museoalalla.
Vapaaehtoistyön ansiomerkki Suomen museoliiton 
jäsenmuseon tai muun yksittäisen museon hyväksi 
tehdystä työstä.

1 §
Merkkien hinnoista ja muista yksityiskohdista päättää 
Museoliiton hallitus. Hinnat tarkistetaan vuosittain.

2 §
Päätös ansiomerkin myöntämisestä annetaan ilman 
perusteluja. Merkin saajalle annetaan myös kunniakirja.

3 §
Esityksen tekijä suorittaa ansiomerkeistä sekä kunnia-
kirjasta Museoliiton hallituksen määräämän maksun.

Ansiomerkin hakeminen

Ansiomerkkiä esittävä organisaatio tekee hakemuksen 
ansiomerkistä Suomen museoliitolle kirjallisesti.
Esitys merkin myöntämisestä tulee tehdä viimeistään 
kaksi kuukautta ennen merkin luovutuspäivää. 
Ansiomerkin ja kunniakirjan päivämääräksi merkitään 
kokouspäivämäärä, jolloin päätös tehdään Museoliiton 
hallituksessa.

Haku tehdään kaavakkeella, jossa on etu- ja sukunimi, 
arvo tai ammatti kunniakirjaa varten, tiedot 
palveluvuosista ja muusta toiminnasta sekä ehdotus 
myönnettävästä merkistä.

Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen

Suomen museoliiton myöntämiä ansiomerkkejä voidaan 
kantaa arkena ja juhlatilaisuuksissa.  Ansiomerkki 
sijoitetaan miesten puvussa takin vasempaan 
rintakäänteeseen. Naiset kantavat ansiomerkkiä 
vastaavassa paikassa puvussaan.

Hinnat 
Kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta 
kunniakirjoineen maksaa 155 euroa, hopeinen 
ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta kunniakirjoineen 
105,40 euroa.  Vapaaehtoistyön ansiomerkin hinta on 
105,40 euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Lisätiedot:
Suomen museoliito, puh. 044 4300 701
s-posti: museoliitto@museoliitto.fi   


