
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ANSIORISTIN ANOMUS 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitukselle 

Anomme, että alla oleville henkilöille, jotka ovat uskollisesti 

1 * toimineet luottamushenkilönä 

2 * toimineet ammatillisen koulutuksen hyväksi 

3 * työskennelleet ammatillisen koulutuksen palveluksessa 

myönnettäisiin Ammatillisen koulutuksen Ansioristi 

Taulukossa käytetään listan numeroita koodina, joilla kohdistetaan henkilön oikeaan ryhmään. 

1. ANSIORISTIN ANOJA

Koulutuksen järjestäjän nimi Kotipaikka     Puhelin 

2.A. TIEDOT HENKILÖISTÄ, JOILLE ANOTAAN KULTAISTA ANSIORISTIÄ

Koodi Toiminta-
vuodet  

Suku- ja etunimet Ammatti tai toimen 
laatu 

Milloin tullut 
toimintaan 
mukaan 

Luovutuskirjan 
päiväystoivo-
mus 

2.B.  TIEDOT HENKILÖISTÄ, JOILLE ANOTAAN HOPEISTA ANSIORISTIÄ

Koodi  Toiminta- 
vuodet 

Suku- ja etunimet Ammatti tai toimen 
laatu 

Milloin tullut 
toimintaan 
mukaan 

Luovutuskirjan 

päiväystoivo-
mus 



3. LISÄTIETOJA

Ansioristin toimituspäivä: 

Ansioristin toimitusosoite: 

Aika ja paikka 

Allekirjoitus 

Ammatillisen koulutuksen Ansioristin myöntämisperusteet ovat seuraavat: 

1. Hopeinen ansioristi myönnetään

 vähintään 10 vuoden ansiokkaasta toiminnasta toimihenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjän
palveluksessa tai

 ansiokkaasta toiminnasta luottamushenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa tai

 muutoin ansiokkaasti ammatillisen koulutuksen hyväksi toimineelle henkilölle.

2. Kultainen ansioristi myönnetään 

 vähintään 20 vuoden ansiokkaasta toiminnasta toimihenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjän
palveluksessa tai

 ansiokkaasta toiminnasta luottamushenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa tai

 muutoin ansiokkaasti ammatillisen koulutuksen hyväksi toimineelle henkilölle.

Ehdotuksen ansioristin myöntämisestä tekee koulutuksen järjestäjän toimielin päätöksellään. Koulutuksen 
järjestäjä esittää ansioristin myöntämistä kirjallisesti hakulomakkeella, jolla selvitetään hakijaa koskevat tiedot 
sekä luovutusajankohtaa koskevat toiveet. 

Päätöksen myöntämisestä tekee AMKE ry:n hallitus, joka toimii samalla ansiomerkkilautakuntana. Ansioristi 
voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen hyväksi tehdystä työstä myös muille kuin Suomen kansalaisille. 
Hallitus voi erityisistä syistä poiketa edellä mainituista myöntämisperusteita.  

Myönnetyistä ansioristeistä pidetään luetteloa. Ansioristit ovat maksullisia. Maksuista päättää 
ansiomerkkilautakuntana toimiva AMKE ry:n hallitus. 

Ansioristi on Yrjönristin muotoinen, joko hopeoitu tai kullattu risti yhdistettynä värilliseen kunniamerkki-
/kiinnitysnauhaan.  Ristin keskellä on neljä lehdykkää kuvaamassa kasvua ja onnistumista. 

Ansioristi luovutetaan yleensä myöntäjän allekirjoittaman kunniakirjan kera (”ammatillisen koulutuksen hopeinen 
ansioristi on myönnetty Teille toiminnastanne …) ja mukana seuraa ristinmuotoinen pinssi säilytyskoteloineen. 

Hyväksytty Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksessa 
18.08.2011/ 6 §. 
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