
 
 

Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksissaan 4.10.2012 ja 27.2.2017 tekemillään 

päätöksillä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten 

ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti:  

 

 

 

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT 

 

 

 

1. TUNNUKSET 

 

1.1. Jäsenmerkki 

 

Riistanhoitoyhdistys voi antaa jäsenmerkin metsästäjätutkinnon läpäisseelle uudelle metsästäjälle. 

Ne aiemmin metsästyskortin maksaneet, jotka eivät ole saaneet jäsenmerkkiä, voivat lunastaa sen 

riistanhoitoyhdistykseltä. 

 

1.1. Viirit 

 

Suomen riistakeskus toiminta-alueineen ja riistanhoitoyhdistykset voivat jakaa omia viirejään 

laatimiensa sääntöjen mukaisesti.  

 

Suomen riistakeskuksen yleisviiriä voi jakaa Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistys 

hallituksensa päätöksellä. 

 

1.2. Suomen riistakeskuksen ansioviiri 

 

Suomen riistakeskus voi jakaa omasta aloitteestaan Suomen riistakeskuksen ansioviirin. Ansioviiriä 

voidaan jakaa luonnolliselle henkilölle sekä oikeushenkilöille, kuten järjestölle, yritykselle tai 

muulle vastaavalle kohderyhmälle, joka on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt kestävää 

riistataloutta tai Suomen riistakeskuksen toimintaa. Ansioviirit luovutetaan numeroituna.  

 

2. DIPLOMIT JA SUORITUSMERKIT  

 

2.1. Diplomi metsästäjätutkinnosta 

 

Diplomi metsästäjätutkinnosta voidaan antaa metsästäjätutkinnon valmennuskurssin käyneelle ja 

metsästäjätutkinnon läpäisseelle henkilölle. Diplomin antaa riistanhoitoyhdistys. 

 

2.2. Ampumakokeen (hirvieläimet) suoritusmerkit (3 v, 5 v, 10 v, 20 v, 30 v ja 40 v.) 

 

Ampumakokeen (hirvieläimet) suoritusmerkit voi lunastaa riistanhoitoyhdistykseltä metsästäjä, joka 

on suorittanut hirvieläimiä tai karhua koskevan ampumakokeen hyväksytysti kolmen, viiden, 

kymmenen, kahdenkymmenen, kolmenkymmenen tai neljänkymmenen peräkkäisen vuoden aikana. 

 

Suoritusmerkkien sarvipiikkien lukumäärä osoittaa suorituskertojen lukumäärän, paitsi 

kahdenkymmenen vuoden suoritusmerkki, joka on hopeoitu kymmenen vuoden suoritusmerkki ja 

kolmenkymmenen vuoden suoritusmerkki, joka on kullattu kymmenen vuoden suoritusmerkki sekä 



  

neljänkymmenen vuoden suoritusmerkki, joka on kristallilla varustettu kolmenkymmenen vuoden 

suoritusmerkki. 

 

2.3. Ampumakokeen (karhu) suoritusmerkit (5 v., 10 v. ja 20 v.) 

 

Ampumakokeen (karhu) suoritusmerkit voi lunastaa riistanhoitoyhdistykseltä metsästäjä, joka on 

suorittanut karhua koskevan ampumakokeen hyväksytysti viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen 

peräkkäisen vuoden aikana.  

 

Suoritusmerkin väri osoittaa peräkkäisten suorituskertojen lukumäärän. Kymmenen vuoden 

suoritusmerkki on hopeoitu ja kahdenkymmenen vuoden suoritusmerkki on kullattu viiden vuoden 

suoritusmerkki.  

 

 

3. KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT 

 

3.1. Riistanhoidon kunniakirja 

 

Riistanhoidon kunniakirja (A4-koko) voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on toiminut 

esimerkillisellä tavalla riistanhoidon hyväksi. 

 

Riistanhoidon kunniakirjan myöntää Suomen riistakeskuksen alueellinen riistaneuvosto.  

 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

3.2. Riistanhoidon suuri kunniakirja 

 

Riistanhoidon suuri kunniakirja (A3-koko) voidaan myöntää oikeushenkilölle, kuten järjestölle, 

yritykselle tai muulle vastaavalle kohderyhmälle, joka on toiminut esimerkillisellä tavalla 

riistanhoidon hyväksi.  

 

Riistanhoidon suuren kunniakirjan myöntää Suomen riistakeskuksen alueellinen riistaneuvosto. 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

3.3. Kunniakirja eränkäynnin ja metsästyskulttuurin edistämisestä 

 

Suomen riistakeskuksen alueellinen riistaneuvosto voi myöntää kunniakirjan ansioituneesta 

toiminnasta eränkäynnin ja metsästyskulttuurin edistämiseksi.  

 

Kunniakirjan myöntää Suomen riistakeskuksen alueellinen riistaneuvosto riistanhoitoyhdistyksen 

esityksestä tai Suomen riistakeskuksen hallitus. 

 

3.4. Riistanhoidon ansiomerkit 

 

3.4.1. Riistanhoidon ansiomerkki (teeri-merkki) 

 

Riistanhoidon ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on toiminut 

esimerkillisellä tavalla riistanhoidon hyväksi. 

 

Riistanhoidon ansiomerkin mukana annetaan luovutustodistus. 



  

 

Riistanhoidon ansiomerkin myöntää Suomen riistakeskuksen alueellinen riistaneuvosto. 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

3.4.2. Riistanhoidon kultainen ansiomerkki (kullattu teeri-merkki) 

 

Riistanhoidon kultainen ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on erityisen 

merkittävällä ja esimerkillisellä tavalla toiminut metsästysseuratoiminnan tai riistanhoidon hyväksi. 

 

Riistanhoidon kultaisen ansiomerkin mukana annetaan luovutustodistus. 

 

Riistanhoidon kultaisen ansiomerkin myöntää Suomen riistakeskuksen alueellinen riistaneuvosto. 

Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuosittain enintään viidelle henkilölle riistakeskusalueella.  

Merkin voi myöntää myös Suomen riistakeskuksen hallitus riistakeskuksen esityksestä, mitä ei 

lasketa mukaan alueelliseen kiintiöön.  

 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

3.5. Pronssinen ansiomerkki 

 

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut 

kestävän riistatalouden edistämiseksi. 

 

 

Pronssisen ansiomerkin mukana annetaan luovutustodistus. 

 

Pronssisen ansiomerkin myöntää riistanhoitoyhdistys. 

 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

 

3.6. Hopeinen ansiomerkki 

 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on riistanhoitoyhdistyksen 

toiminnassa tai tehtävissä ansiokkaasti ja esimerkillisellä tavalla toiminut kestävän riistatalouden 

edistämiseksi. 

 

 

Hopeisen ansiomerkin mukana annetaan luovutustodistus. 

 

Hopeisen ansiomerkin myöntää alueellinen riistaneuvosto. 

 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

3.7. Kultainen ansiomerkki 

 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on pidemmän aikaa ja 

yleistä merkitystä omaavalla tavalla toiminut kestävän riistatalouden edistämiseksi, mukaan lukien 

pitkäaikaisen ja ansiokkaan toiminnan riistanhoitoyhdistyksissä.  

 



  

Jos henkilölle on myönnetty aikaisemmin hopeinen ansiomerkki, niin kultaista ansiomerkkiä ei 

voida myöntää, jos hopeisen ansiomerkin myöntämisestä ei ole kulunut vähintään viittä vuotta.  

 

Suomen riistakeskuksen palveluksessa olevalta toimihenkilöltä edellytetään lisäksi, että 

ansiomerkin saaja on ollut Suomen riistakeskuksen tai sitä edeltävän Metsästäjäin keskusjärjestön 

tai riistanhoitopiirin palveluksessa vähintään 20 vuotta. 

 

 

Kultaisen ansiomerkin mukana annetaan luovutustodistus. 

 

Kultaisen ansiomerkin myöntää Suomen riistakeskuksen hallitus. 

 

Vuosittain voidaan myöntää kultaisia ansiomerkkejä Suomen riistakeskuksen aluetoimiston 

toiminta-aluetta kohti metsästäjämäärästä riippuen seuraavasti: 

 

Alueen metsästäjämäärän ylittäessä Esitettävien merkkien määrä/vuosi 

5000 1 

12500 1,5 (vuorovuosin 1 ja 2) 

17500 2 

22500 2,5 (vuorovuosin 2 ja 3) 

27500 3 

32500 3,5 (vuorovuosin 3 ja 4) 

37500 4 
 

Suomen riistakeskuksen hallitus voi lisäksi myöntää kultaisen ansiomerkin erityisestä syystä yli 

edellä tarkoitetun kiintiön. 

 

Esittäminen tapahtuu yleissäännöksen mukaisesti, ks. kohta 3.9.1. 

 

Esitys on toimitettava myöntäjälle joulukuun loppuun mennessä. 

 

3.8. Suuransiomerkki (kultainen ansiomerkki havujen kera) 

 

Suuransiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, jolle vähintään kymmenen (10) vuotta 

aikaisemmin on myönnetty kultainen ansiomerkki ja joka sen jälkeenkin on ansiokkaasti ja yleistä 

merkitystä omaavalla tavalla toiminut kestävän riistatalouden edistämiseksi. 

 

Suuransiomerkki voi kerrallaan olla enintään kolmellakymmenellä (30) elossa olevalla 

suuransiomerkin saajalla. 

 

Suuransiomerkin mukana annetaan luovutustodistus. 

 

Suuransiomerkin myöntää Suomen riistakeskuksen hallitus. 

 

Esityksen suuransiomerkin myöntämisestä voivat tehdä Suomen riistakeskuksen hallituksen 

puheenjohtaja ja johtaja. Esitys on osoitettava Suomen riistakeskuksen hallitukselle ja toimitettava 

perusteluineen kirjallisesti Suomen riistakeskuksen keskustoimistoon joulukuun loppuun mennessä. 

 

3.9. Yleissääntö kunniakirjojen ja ansiomerkkien myöntömenettelystä 

 



  

3.9.1. Esittäminen 

 

Kunniakirjoja ja ansiomerkkejä voivat esittää seuraavat: 

- myöntävän toimielimen puheenjohtaja ja ko. toimielimelle asioita esittelevä toimihenkilö. 

- Riistanhoitoyhdistyksen ollessa myöntäjänä esityksen voi tehdä myös sen alueella toimiva 

metsästysseura tai -seurue. 

- Alueellisen riistaneuvoston ollessa myöntäjänä esityksen voi tehdä myös sen toiminta-

alueella toimivan riistanhoitoyhdistyksen hallitus. 

- Riistakeskuksen hallituksen ollessa myöntäjänä esityksen voi tehdä myös alueellinen 

riistaneuvosto 

 

Esitys kunniakirjan tai ansiomerkin myöntämisestä on tehtävä ja perusteltava kirjallisesti siten, että 

esityksestä käy selvästi ilmi ne perusteet, joilla myöntämiselle määritellyt edellytykset täyttyvät. 

Esitys on toimitettava tässä säännössä määriteltyyn määräaikaan mennessä myöntäjälle osoitettuna 

asiasta päättävän toimielimen esittelijälle (eli rhy:n toiminnanohjaajalle, riistapäällikölle tai Suomen 

riistakeskuksen johtajalle). 

 

Kunniakirjasta ja ansiomerkin myöntämisestä päättävällä toimielimen esittelijällä on oikeus pyytää 

esittäjää täsmentämään hakemusta ja asettamaan täsmentämiselle määräajan.  

 

3.9.2. Myöntäminen 

 

Ansiomerkin myöntäjä määrätään ansiomerkin perustamisen yhteydessä. Päätöksen myöntämisestä 

tekee myöntäjäksi määrätty toimielin. 

 

Mikäli myöntäjä katsoo, että esitetyn kunniakirjan tai ansiomerkin myöntämiselle ei ole riittäviä 

perusteita, se voi myöntää alemman tason kunniakirjan tai ansiomerkin, ellei tällaista ole esitetylle 

aiemmin jo myönnetty.  

 

Määräajan jälkeen tehdyt esitykset on hylättävä. 

 

Kunniakirjoja ja ansiomerkkejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille (luonnolliset henkilöt ja 

oikeushenkilöt). 

 

Myöntäjän on pidettävä luetteloa myöntämistään kunniakirjoista ja ansiomerkeistä. 

 

3.9.3. Perittävät maksut 

 

Myöntäjä voi periä esittäjältä ansiomerkeistä ja kunniakirjoista niiden hankkimisesta aiheutuvia 

kustannuksia vastaavan maksun. 

  

4. Voimaantulo 

 

Tämä ohjesääntö on tullut voimaan 17.6.2011. Muutoksia on tehty Suomen riistakeskuksen 

hallituksen päätöksillä 4.10.2012 ja 27.2.2017.  

 

 

 

Helsingissä, 2. heinäkuuta 2017 Jari Varjo 

   johtaja 


