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Hallitus 
hyväksytty 8.6.2013 
 

ANSIOMERKKI- JA HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT 
 
LIITON STANDAARI (pöytäviiri) 
 
Hallitus voi myöntää liiton standaarin (pöytäviirin) jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle 
tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
hyväksi. Pitkäaikaisena toimintana pidetään vähintään 5 vuotta. Jäsenyhdistys voi anoa 
standaarin myöntämistä henkilöjäsenelleen. 
 
Hallitus voi myöntää standaarin liiton ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena 
liiton hyväksi tai terveydenhoitotyön kehittämiseksi tehdystä poikkeuksellisen ansiokkaasta 
työstä. 
 
Liiton standaari luovutetaan sen saajalle henkilökohtaisesti. Liitto pitää luetteloa standaarin 
saajista. 

 
KULTAINEN ANSIOMERKKI 

 
Ansiomerkki on kultainen terveydenhoitajamerkki. Siinä on keskellä auringonsäteiden 
valaisema Suomen kartta. Merkkiä ympäröi sininen emaljireunus, jossa on teksti ”Kansan 
terveys”. Merkin on suunnitellut hopeisena taiteilija Signe Hammarsten-Jansson. 
 
Hallitus voi myöntää liiton kultaisen ansiomerkin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle 
tunnustuksena vähintään 10 vuoden ansiokkaasta toiminnasta liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
tarkoitusperien hyväksi. Ansiomerkki voidaan myöntää, kun liiton standaarin myöntämisestä 
on kulunut vähintään 5 vuotta. Jäsenyhdistys voi anoa kultaisen ansiomerkin myöntämistä 
henkilöjäsenelleen. 
 
Hallitus voi myöntää kultaisen ansiomerkin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle, joka ei ole 
saanut liiton standaaria, poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta liiton tai sen 
jäsenyhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. 
 
Kultaista ansiomerkkiä käytetään liiton juhlatilaisuuksissa tai muissa vastaavissa juhlavissa 
tilaisuuksissa. Kultainen ansiomerkki on ensimmäisenä, mikäli asianomainen kantaa myös 
muita merkkejä. 
 
Kultainen ansiomerkki luovutetaan sen saajalle henkilökohtaisesti. Liitto pitää numeroitua 
luetteloa ansiomerkin saajista. 
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LIITON KUNNIAPUHEENJOHTAJA 

Edustajisto voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on 
pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaalla tavalla liiton puheenjohtajana osallistunut liiton 
toimintaan: 

 vaikuttamalla liittotasolla edistäen toiminnallaan erityisen merkittävästi liiton 
tarkoituksen ja tehtävien toteutusta 

 vaikuttamalla merkittävästi liiton ja terveydenhoitotyön edistämiseksi valtakunnan 
tasolla 

 vaikuttanut merkittävästi terveydenhoitotyön edistämiseksi kansainvälisellä tasolla. 
 
Liiton kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. 
 
LIITON KUNNIAJÄSENYYS 
 
Edustajisto voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi henkilön, joka on 
vähintään 15 vuoden ajan ansiokkaalla tavalla vaikuttanut tai huomattavalla tavalla edistänyt 
liiton tarkoitusperiä tai vaikuttanut terveyden ja kansanterveystyön edistämiseen.  
 
TERVEYDENHOITAJA-MERKKI 

 
Terveydenhoitaja-merkki on liiton jäsenmerkki, jonka on oikeutettu saamaan jokainen 
sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran terveydenhuollon 
ammattihenkilörekisteriin terveydenhoitajana merkitty Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. 
 
Terveydenhoitajamerkki luovutetaan Suomen Terveydenhoitajaliiton jäseneksi hyväksymisen 
jälkeen. 
 
JÄSENYHDISTYSTEN HUOMIONOSOITUKSET 
 
Jäsenyhdistyksen kunniajäsenyyden myöntämisestä määrätään yhdistysten mallisäännöissä. 
Jäsenyhdistyksillä voi lisäksi olla yhdistyksen hallituksen päättämiä muita huomionosoituksia. 
 
Hallitus 
Sääntöjen tarkennus 20.9.2014 
 
Hallitus voi myöntää liiton kultaisen ansiomerkin jäsenyhdistyksen varsinaiselle 
henkilöjäsenelle tunnustuksena vähintään 10 vuoden ansiokkaasta toiminnasta liiton tai sen 
jäsenyhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Ansiomerkki voidaan myöntää, kun liiton 
standaarin myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Jäsenyhdistys voi anoa kultaisen 
ansiomerkin myöntämistä varsinaiselle henkilöjäsenelleen. Hallitus voi myöntää kultaisen 
ansiomerkin jäsenyhdistyksen varsinaiselle henkilöjäsenelle, joka ei ole saanut liiton 
standaaria, poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
tarkoitusperien hyväksi. 


