YRITTÄJÄRISTIT
JA ANSIORISTIT

Kiitä ja muista!
Suomen Yrittäjät myöntää yrittäjä- ja ansioristejä anomuksen perusteella. Näitä ovat yrittäjäristin suurristi,
yrittäjäristin timanttiristit ja yrittäjäristit. Yrittäjäristin
suurristi myönnetään erityisen merkittävästä toiminnasta yritystoiminnan hyväksi.
Yritys voi huomioida myös henkilökuntaansa
ansioristillä tai ansioristin timanttiristeillä. Ansioristit sopivat jaettaviksi esimerkiksi yrityksen merkkivuoden kunniaksi tai henkilön omana merkkipäivänä.
Yrittäjä- ja ansioristit myöntää Suomen Yrittäjien
yrittäjäristilautakunta.
Yrittäjä- ja ansioristit sekä järjestöansiomerkit ovat
ansio- ja palkitsemismerkkejä. Niitä voidaan käyttää
samanaikaisesti virallisten kunniamerkkien kanssa sel-

laisissa omissa yrittäjäjärjestön juhlissa, joiden luonteeseen kuuluu kunniamerkkien käyttö. Tällaisia juhlia
ovat järjestön vuosijuhlat sekä virallisiin juhlapäiviin liittyvät tilaisuudet, mm. itsenäisyyspäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen.
Virallisilla kunniamerkeillä tarkoitetaan sellaista merkkiä, jonka myöntää tasavallan presidentti tai joka myönnetään hänen nimissään tai muuten valtiovallan puolesta.
Tällaisia merkkejä ovat myös sotien muistomitalit ja
muistomerkit sekä eräät rauhanaikaisista sotilasansioista myönnettävät ansiomerkit. Epävirallisesti kunniamerkeiksi kutsutaan myös yksityisten kansalaisjärjestöjen sekä
keskus- ja ammattiliittojen jäsenilleen myöntämiä ansio- ja
palkitsemismerkkejä.

YRITTÄMINEN ON KOVA LAJI. MENESTYS ITSESSÄÄN TUO TYYDYTYSTÄ TEKIJÄLLEEN,
MUTTA SEN LISÄKSI YRITTÄJÄ ANSAITSEE MYÖS ERITYISTÄ TUNNUSTUSTA.

Merkkien jako ja kiinnittäminen
Yrittäjä- ja ansioristien jakaminen on aina juhlallinen
tilaisuus. Jakajana voi olla keskusjärjestön, anojayhteisön tai yrityksen hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu edustaja.
Tilaisuuden aluksi jakaja pitää lyhyen puheen, jossa hän luonnehtii palkittavaa jakoperusteiden kautta
sekä yksityisen yritystoiminnan merkitystä maamme
talouselämälle. Jos jaettavana on yrittäjäristin suurristi, puheessa kerrotaan saajan henkilökohtaisista ansioista yksityisen yritystoiminnan hyväksi.
Jakaja kiinnittää merkit, ja jakamisessa hänellä
on tavallisesti avustaja. Jakaminen aloitetaan arvokkaimmasta merkistä. Saman arvoluokan merkit jaetaan aakkosjärjestyksessä, ja kunniakirja luetaan vain
ensimmäisen saajan yhteydessä. Kunniakirjan ovat
allekirjoittaneet Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja. Suosittelemme kunniakirjan kehystämistä arvokkaasti ennen merkin luovutusta.
Jakotilaisuudessa yrittäjäristin suurristi ripustetaan kaulaan (myöhemmin juhlassa saaja kiinnittää
sen riipukkeella solmion päälle siten, että nauha kulkee
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paidan kaksinkertaisen kauluksen sisäpuolella). Yrittäjä- tai ansioristi kiinnitetään puvuntakin rintataskun
yläpuolelle siten, että taskun käänne peittyy, ja naisilla vastaavaan kohtaan.
Arvokkaimman merkin saanut esittää kiitokset
kaikkien merkin saaneiden puolesta. Jos saajia on
useita, kiittää iältään vanhin. Tästä säännöstä poiketaan vain, jos saajien joukossa on erityisen arvostettu
ja kiittäjäksi sopiva yrittäjä. Kiitospuhe on lyhyt ja siinä korostetaan merkin saaneiden roolia yksityisessä
yritystoiminnassa ja sen merkitystä yhteiskunnalle.
Yrittäjäjuhlissa kannetaan aina vain yhtä eli arvokkainta merkkiä. Jos henkilöllä on järjestöansiomerkki ja yrittäjäristi eri ansioista saatuna, hän voi kantaa
molempia. Kun ansio- ja palkitsemismerkkejä kannetaan, puvun on oltava tilaisuuteen sopiva tumma puku,
taskunenäliinaa ei käytetä. Naiset käyttävät miesten
tummaa pukua vastaavaa asua. Smokin kanssa käytetään smokkimerkkiä.
Yrittäjäristi tai ansioristi kiinnitetään aina virallisten kunniamerkkien viereen viimeiseksi tai alapuolelle.

Yrittäjäristit yrittäjälle
Merkittävistä ansioista
yrittäjyyden hyväksi
Yrittäjäristin suurristi on huomionosoitus henkilölle,
joka yksityisenä yrittäjänä tai yksityisen yrittäjyyden
edistäjänä on erityisen ansioitunut tai omalla panoksellaan vaikuttanut merkittävästi Suomen Yrittäjien tai
sen jäsenjärjestöjen luottamustehtävissä tai osallistunut yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin vähintään
maakuntatasolla edistäen niissä yksityistä yrittäjyyttä.

Jakosäännöt
1. Yrittäjäristin suurristi voidaan myöntää henkilölle,
joka on erityisen ansioitunut vähintään kahdessa
edellä olevassa asiakokonaisuudessa. Edellisestä
huomioinnista yrittäjäristillä tai järjestöansiomerkillä tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen seuraavan merkin myöntämistä.
2. Kielteisiin päätöksiin liitetään valitusmahdollisuus.
Valitus osoitetaan Suomen Yrittäjien puheenjohtajistolle, jonka tulee ottaa kantaa asiaan kahden
viikon sisällä valituksen saapumisesta.
3. Suomen Yrittäjien hallitus määrää yrittäjäristin
suurrististä perittävän hinnan.
4. Yrittäjäristin suurristin saajista pidetään luetteloa
Suomen Yrittäjien toimistossa.
5. Yrittäjäristilautakunta voi erityisistä syistä poiketa tässä jakosäännössä olevista myöntämisperusteista.
6. Muutokset näihin ohjeisiin tekee Suomen Yrittäjien
hallitus.

Hinnasto
jäsen
ei jäsen
miesten .................................. 633 € ............. 771 €
naisten ................................... 553 € ............. 691 €
rintamerkki ............................... 71 € ................ 76 €
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Toimituskulut 8 €/lähetys.
Pikamaksu veloitetaan erikseen.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Lisätietoja: www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet

Hakeminen
Yrittäjäristin suurristiä haetaan osoitteesta
www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet.
Hakijan tulee vakuuttaa, ettei hänellä ole tiedossaan asianomaisesta henkilöstä tai hänen yrityksestään mitään sellaista seikkaa, joka olisi omiaan
heikentämään kyseisen huomionosoituksen tai yrittäjyyden arvostusta.
Pyydämme tutustumaan jakosääntöön ennen
hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen käsittelee Suomen Yrittäjien yrittäjäristilautakunta. Käsittelyaika on
vähintään 2 viikkoa.

YRITTÄJÄRISTIN SUURRISTIT

Naisten suurristi

Miesten suurristi

Yrittäjäristin suurristien halkaisija on 55 mm.
Yrittäjäristin suurristit numeroidaan.
Yrittäjäristin suurristiin kuuluu nimellä varustettu kunniakirja. Arkipuvun kanssa käytettävä rintamerkki
on tilattava erikseen.

Yrittäjäristin suurristin aiheena on valkoinen Yrjönristi, jonka sakaroiden välissä olevasta kultaisesta
haarukkarististä nousee Merkurius-sauvan yläosa.
Merkurius-sauva kuului alun perin kreikkalaiselle
jumalalle Hermekselle, joka Roomassa tunnettiin
Merkuriuksena, paimenjumalana ja jumalten sanansaattajana, kaupan ja matkamiesten suojelijana.
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Palkitsemistuotteet yrittäjille

Yrittäjäristit
ansioituneesta yrittäjatoiminnasta
Vuosikymmeniä kestänyt yrittäjäura on saavutus, josta voi olla ylpeä ja kiitollinen.
Yrittäjäristin timanttiristejä on 60, 50, 40 ja 30
vuoden yrittäjätoiminnasta huomioimiseen. Yrittäjäristejä myönnetään kultaisena vähintään 20 vuoden, hopeisena vähintään 10 vuoden ja pronssisena
vähintään 5 vuoden yrittäjätoiminnasta.
Yrittäjäristin eläkeristi on arvokas tunnus tehdystä työstä, vuosikymmeniä kestänyt yrittäjäura on saavutus, josta voi olla ylpeä ja kiitollinen.

Jakosäännöt
1. Yrittäjäristin timanttiristi ja yrittäjäristi voidaan
myöntää ansioituneelle yrittäjälle hänen yrittäjävuosistaan. Yrittäjävuosina huomioidaan toimiminen yrittäjänä. Yrittäjävuosia ja palveluvuosia
yrityksen palveluksessa ei lasketa yhteen. Edellisestä huomioinnista yrittäjäristillä tulee olla kulunut
vähintään kolme vuotta ennen seuraavan merkin
myöntämistä. Sen sijaan yrittäjäristi ja järjestöllisistä ansioista myönnettävä järjestöansiomerkki
voidaan luovuttaa samanaikaisesti.
2. Kielteisiin päätöksiin liitetään valitusmahdollisuus.
Valitus osoitetaan Suomen Yrittäjien puheenjohtajistolle, jonka tulee ottaa kantaa asiaan kahden
viikon sisällä valituksen saapumisesta.
3. Suomen Yrittäjien hallitus määrää yrittäjäristeistä perittävän hinnan.
4. Yrittäjäristien saajista pidetään luetteloa Suomen
Yrittäjien toimistossa.
5. Yrittäjäristilautakunta voi erityisistä syistä poiketa
tässä jakosäännössä olevista myöntämisperusteista.
6. Muutokset näihin ohjeisiin tekee Suomen Yrittäjien
hallitus.

Hakeminen
Yrittäjäristiä haetaan osoitteesta
www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet.
Hakijan tulee vakuuttaa, ettei hänellä ole tiedossaan asianomaisesta henkilöstä tai hänen yrityksestään mitään sellaista seikkaa, joka olisi omiaan
heikentämään kyseisen huomionosoituksen tai yrit-
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Hinnasto
Yrittäjäristin timanttiristi
jäsen
ei jäsen
60, 50 ja 40 v. ........................ 336 € .............. 407 €
30 v. ......................................... 331 € .............. 392 €
Erikseen tilattavat merkit:
• Timanttiristin smokkimerkki 73 € ................ 82 €
• Timanttiristin rintamerkki.....60 €................. 70 €
Yrittäjäristi
jäsen
ei jäsen
kultainen ................................ 222 € .............. 253 €
hopeinen .................................. 211 € .............. 242 €
pronssinen .............................. 145 € .............. 176 €
Erikseen tilattavat merkit:
• Kultaisen yrittäjäristin
smokkimerkki.........................77 € ................ 79 €
• Yrittäjäristin rintamerkki .......36 € ................ 38 €
Yrittäjäristin eläkeristi

jäsen
ei jäsen
195 € .............. 226 €

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Toimituskulut 8 €/lähetys.
Pikamaksu veloitetaan erikseen.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Lisätietoja: www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet

Paljousalennukset kertatilauksesta
10–30 kpl ........................................................... 10 %
31–50 kpl ........................................................... 1 5 %
yli 50 kpl ............................................................. 20 %

täjyyden arvostusta.
Pyydämme tutustumaan jakosääntöön ennen
hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen käsittelee Suomen Yrittäjien yrittäjäristilautakunta. Käsittelyaika on
vähintään 2 viikkoa.

YRITTÄJÄRISTIN TIMANTTIRISTIT

Suomen Yrittäjien

YRITTÄ JÄRISTIN
TIMANTTIRISTI
on myönnetty Teille

60 vuoden ansioistanne yrittäjänä.
Helsingissä

60 v.

50 v.

30 v.

40 v.

Timanttiristin keskipisteeseen on upotettu timantti. Lisäksi 60, 50 ja 40 vuoden timanttiristeissä on näitä yrittäjävuosia
osoittavat numerot merkin ja nauhan liittymäkohdassa. Yrittäjäristin timanttiristin ja yrittäjäristin halkaisija on 43 mm.
Yrittäjäristeihin liittyy saajan nimellä varustettu kunniakirja ja rintamerkki, jota voi käyttää arkipuvussa. Smokin kanssa
käytettävä merkki on tilattavissa erikseen.

YRITTÄJÄRISTIT

Suomen Yrittäjien

KULTAINEN
YRITTÄJÄRISTI
on myönnetty Teille

ansioistanne yrittäjänä.
Helsingissä

Kultainen
20 v.

Hopeinen
10 v.

Pronssinen
5 v.

Yrittäjäristien aiheena on valkoinen Yrjönristi, jonka sakaroiden välissä olevasta kultaisesta haarukkarististä nousee
Merkurius-sauvan yläosa. Merkurius-sauva kuului alun perin kreikkalaiselle jumalalle Hermekselle, joka Roomassa
tunnettiin Merkuriuksena, paimenjumalana ja jumalten sanansaattajana, kaupan ja matkamiesten suojelijana.

YRITTÄJÄRISTIN ELÄKERISTI UUTUUS!

Suomen Yrittäjien

YRITTÄJÄRISTIN
ELÄKERISTI
on myönnetty Teille

ansioistanne yrittäjänä.
Helsingissä

Yrittäjäristin eläkeristin
aiheena on valkoinen Yrjönristi, jonka sakaroiden välissä olevasta hopeisesta
haarukkarististä nousee
Merkurius-sauvan yläosa.
Merkurius-sauva kuului alun
perin kreikkalaiselle jumalalle Hermekselle, joka Roomassa tunnettiin Merkuriuksena, paimenjumalana
ja jumalten sanansaattajana, kaupan ja matkamiesten
suojelijana. Ristin materiaali
on hopea. Sakarat on
emaloitu ja merkki on
patinoitu tummaksi.
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Palkitsemistuotteet työntekijälle

Ansioristit huomionosoitus
työntekijöille palveluksesta
yksityisessä yrityksessä
Suomen Yrittäjien ansioristit on tarkoitettu tunnustukseksi vuosikymmeniä yksityisen yrityksen palveluksessa toimineille tai toimiville ansioituneille henkilöille.
Ansioristin timanttiristejä on kolme: 50, 40 ja
30 vuoden palveluksesta yksityisessä yrityksessä.
Kultainen ansioristi myönnetään vähintään 20 vuoden,
hopeinen vähintään 10 vuoden ja pronssinen vähintään 5 vuoden palveluksesta yksityisessä yrityksessä.
Työntekijän eläkeristi on arvokas tunnus tehdystä työstä, pitkä työura on saavutus, josta voi olla ylpeä
ja kiitollinen.

Jakosäännöt
1. Ansioristin timanttiristi ja ansioristi voidaan myöntää yksityisen yrityksen työntekijälle hänen palveluansioistaan, joihin voidaan laskea kaikki
yksityisen yrityksen palveluvuodet yhteen. Edellisestä huomioinnista ansioristillä tulee olla kulunut
vähintään kolme vuotta ennen seuraavan merkin
myöntämistä.
2. Kielteisiin päätöksiin liitetään valitusmahdollisuus.
Valitus osoitetaan Suomen Yrittäjien puheenjohtajistolle, jonka tulee ottaa kantaa asiaan kahden
viikon sisällä valituksen saapumisesta.
3. Suomen Yrittäjien hallitus määrää ansioristin
timanttiristeistä perittävän hinnan.
4. Ansioristin timanttiristien saajista pidetään luetteloa Suomen Yrittäjien toimistossa.
5. Yrittäjäristilautakunta voi erityisistä syistä poiketa tässä jakosäännössä olevista myöntämisperusteista.
6. Muutokset näihin ohjeisiin tekee Suomen Yrittäjien
hallitus.

Hinnasto
Ansioristin timanttiristit
jäsen
ei jäsen
50 ja 40 v. ............................. 303 € ............. .380 €
30 v. ......................................... 281 € ............. 3
. 43 €
Ansioristit
kultainen ................................
hopeinen .................................
pronssinen .............................

jäsen
ei jäsen
167 € .............. 209 €
151 € .............. 182 €
120 € .............. 146 €

Ansioristin eläkeristi

jäsen
ei jäsen
149 € .............. 180 €

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Toimituskulut 8 €/lähetys.
Pikamaksu veloitetaan erikseen.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Lisätietoja: www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet

Paljousalennukset kertatilauksesta
10–30 kpl ........................................................... 10 %
31–50 kpl ........................................................... 1 5 %
yli 50 kpl ............................................................. 20 %

Hakeminen
Ansioristiä haetaan osoitteesta
www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet.
Hakijan tulee vakuuttaa, ettei hänellä ole tiedossaan asianomaisesta henkilöstä mitään sellaista seikkaa, joka olisi omiaan heikentämään kyseisen
huomionosoituksen arvostusta.
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Pyydämme tutustumaan jakosääntöön ennen
hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen käsittelee Suomen Yrittäjien yrittäjäristilautakunta. Käsittelyaika on
vähintään 2 viikkoa.

ANSIORISTIN TIMANTTIRISTIT

Suomen Yrittäjien

ANSIORISTIN
TIMANTTIRISTI
on myönnetty Teille

50 vuoden ansioistanne
yksityisen yrityksen palveluksessa.
Helsingissä

50 v.

40 v.

30 v.

Ansioristin timanttiristin keskipisteeseen on upotettu timantti. 50 ja 40 vuoden timanttiristeissä on näitä palvelusvuosia
osoittavat numerot merkin ja nauhan liittymäkohdassa. Ansioristin timanttiristin ja ansioristin halkaisija on 37 mm.
Ansioristeihin kuuluu saajan nimellä varustettu kunniakirja ja rintamerkki, jota voi käyttää arkipuvussa.

ANSIORISTIT

Suomen Yrittäjien

KULTAINEN
ANSIORISTI
on myönnetty Teille

ansioistanne yksityisen yrityksen palveluksessa.
Helsingissä

Kultainen
20 v.

Hopeinen
10 v.

Pronssinen
5 v.

Ansioristien aiheena on valkoinen Yrjönristi, jonka sakaroiden välissä olevasta kultaisesta haarukkarististä nousee
Merkurius-sauvan yläosa. Merkurius-sauva kuului alun perin kreikkalaiselle jumalalle Hermekselle, joka Roomassa
tunnettiin Merkuriuksena, paimenjumalana ja jumalten sanansaattajana, kaupan ja matkamiesten suojelijana.

ANSIORISTIN ELÄKERISTI UUTUUS!

Suomen Yrittäjien

ANSIORISTIN
ELÄKERISTI
on myönnetty Teille

ansioistanne yksityisen yrityksen palveluksessa.
Helsingissä

Ansioristin eläkeristin aiheena on valkoinen Yrjönristi,
jonka sakaroiden välissä olevasta hopeisesta
haarukkarististä nousee
Merkurius-sauvan yläosa.
Merkurius-sauva kuului alun
perin kreikkalaiselle jumalalle Hermekselle, joka Roomassa tunnettiin Merkuriuksena, paimenjumalana
ja jumalten sanansaattajana, kaupan ja matkamiesten
suojelijana. Ristin materiaali
on hopea. Sakarat on
emaloitu ja merkki on
patinoitu tummaksi.
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Suomen Yrittäjien onnittelu- ja suruadressit

Onnitteluadressit
Onnittelut ystävän, liiketuttavan tai yrityksen merkkipäivän tai saavutuksen johdosta.

Hinnat ja tilaukset

Suruadressit

puhelin 		
sähköposti
verkko		

Myötätunnon osoitus surun hetkellä. Voit tilata oman
järjestösi adresseja, joita käyttämällä lisäät yhteenkuuluvuutta ja muistamisen arvoa.
Verkosta löytyy tekstimalleja suruadressiin osoitteesta www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet.

Adressin kpl-hinta on 10 €, minimitoimitus 3 kpl.
Toimituskulut 8 €/tilaus.
09 229 221
palkitseminen@yrittajat.fi
www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

YKSITYISEN YRITYSTOIMINNAN JA YRITTÄJÄKULTTUURIN EDISTÄMISEKSI
Suomen Yrittäjät ry

Orkidea
onnitteluadressi
onnitteluun ja kannustukseen

Ruusu
onnitteluadressi
onnitteluun ja kannustukseen

Lilja
suruadressi
myötätunnon osoittamiseen

Adressiin on sidottu nyörityksellä tyhjä valkoinen sisälehti.
Onnitteluadressin sähköpostitilauksen yhteydessä ilmoita, tilaatko Orkidea- vai Ruusu-adressin.
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Kesäkuu 2021

Suomen Yrittäjien palkitsemistuotteet valmistetaan
käsityönä Kultakeskuksen tehtaalla Hämeenlinnassa.
Vuosittain valmistetaan noin 1 600 ristiä
yrittäjille ja työntekijöille.
Lisäksi Kultakeskus tekee
vuosittain 400–500 yrittäjäpatsasta.

Suomen Yrittäjät | Kyllikinportti 2, 00240 HELSINKI | PL 999, 00101 HELSINKI
puhelin 09 229 221 | palkitseminen@yrittajat.fi | yrittajat.fi
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