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Merkkiohjesääntö 
 
1 § Yleistä  
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin METKA) opiskelijakuntanauhan 
käyttöoikeutta ja -tapaa sekä kunnia- ja ansiomerkkejä määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä.  
 

1.1 § Opiskelijakunnan tunnukset  
 
Opiskelijakunnan tunnukset ovat opiskelijakunnan lippu, opiskelijakunnan kuntanauha ja opiskelijakunnan 
edustusmerkki sekä ansiomerkit. 
 

2 § Opiskelijakuntanauha  
 
Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä kaikilla jäsenillä -  Jäsenillä ja kannatusjäsenillä on oikeus kantaa 
METKAn kuntanauhaa edustaakseen opiskelijakuntaa.  
Hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena METKAn ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi 
akateemisissa tilaisuuksissa.  
 
Kuntanauhan värit ovat oranssi ja valkoinen. Nauha on 30 millimetriä leveä, siten että nauhassa on kolme 
raitaa, joiden järjestys ja koko on seuraava: 9 mm leveä oranssi raita, 12 mm leveä valkoinen raita ja 9 mm 
leveä oranssi raita.  
 

2.1 § Opiskelijakuntanauhan käyttö  
 
Opiskelijakunnan jäsenet kantavat akateemisissa tilaisuuksissa opiskelijakunnan nauhaa tilaisuuteen 
sopivan puvun kanssa. 
 
Kuntanauhaa voi käyttää kahdella tavalla: joko puvun alla tai juhlapuvun päällä oikealta olkapäältä rinnan yli 
alas vasemmalle vyötärölle niin, että oranssi väri on ylempänä. Tumman puvun kanssa kuntanauha kulkee 
solmion päältä.  
 
Kuntanauhaa voi kantaa myös 80 mm leveäksi ruusukkeeksi taiteltuna puvun vasemmassa rinnuksessa. 
Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistuneet METKAn jäsenet voivat käyttää kuntanauhaa 
valmistumisensa jälkeen. 
 

2.2 § Muiden nauhojen käyttö  
 
METKAn kuntanauhan lisäksi voidaan kantaa myös Metropolian opiskelijayhdistysten nauhoja tai muita 
nauhoja. Ylimpänä kannetaan sen tahon nauhaa, jota edustetaan kyseisessä tilaisuudessa.  
Nauhoja kannetaan kerralla enintään 3 kpl.  
 

3 § Opiskelijakunnan edustusmerkki  
 
Opiskelijakunnan edustusmerkki perustuu METKAn liikemerkkiin. Se on väriltään pronssinen  tai kuparinen.  
Opiskelijakunnalla on edustusmerkki, joka on väriltään pronssinen tai kuparinen. Edustusmerkkiin on 
painettu M-kirjain kuvaamaan opiskelijakuntaa.  
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3.1 § Opiskelijakunnan edustusmerkin käyttö  
 
Pronssista edustusmerkkiä voivat käyttää METKAn hallituksen jäsenet, edustajiston puheenjohtajisto ja 
opiskelijakunnan työntekijät edustaessaan opiskelijakuntaa. 
 
Edustusmerkkiä käytetään siten, että merkin M-kirjain on nouseva. 
 Toiminnanjohtaja myöntää edustusmerkin hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajistolle ja 
opiskelijakunnan työntekijöille aloittaessaan tehtävässä. 
 
Opiskelijakunnan edustusmerkkiä voi käyttää myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa. 
 
Juhlatilaisuuksissa opiskelijakunnan edustusmerkkiä kannetaan kuntanauhassa tai käytetään vasemmassa 
rintapielessä. Mikäli edustusmerkin käyttäjällä on myös kultainen ja/tai hopeinen ansiomerkki, sitä 
kannetaan samassa nauhassa kultaisen ja/tai hopeisen merkin alapuolella. 
  

3.2 § Opiskelijakunnan edustusmerkin lunastaminen ja luovuttaminen  
 
Opiskelijakunnan edustusmerkki on käyttäjälleen maksuton.  
Opiskelijakunnan työntekijöille, edustajiston puheenjohtajistolle ja hallituksen jäsenille edustusmerkin 
luovuttaa opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, kun henkilö aloittaa tehtävässään. Opiskelijakunnan 
työntekijät, hallituksen jäsenet sekä edustajiston puheenjohtajisto palauttavat opiskelijakunnan 
edustusmerkin toiminnanjohtajalle, kun eivät enää toimi tehtävässään.  
 

4 § Opiskelijakunnan ansiomerkit  
 
Opiskelijakunnalla on ansiomerkkeinä hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki myönnetään 
vastaanottajalle ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnassa. Ansiomerkki on vastaanottajalleen maksuton. 
Opiskelijakunnan ansiomerkki on henkilökohtainen. 
 
Ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, vuosijuhlissa tai muussa soveltuvaksi katsottavassa 
tilaisuudessa.  
 
Opiskelijakunta voi palkita ansioituneita henkilöitä ja yhteisöjä kunniadiplomilla.  
 

4.1 § Ansiomerkin käyttö  
 
Opiskelijakunnan ansioituneet jäsenet kantavat ansiomerkkiä kuntanauhassa. Ansiomerkkiä voi käyttää 
juhlallisissa tilaisuuksissa vasemmassa takinkäänteessä tai puvun vasemmassa rinnuksessa. 
Mikäli samalle henkilölle on luovutettu useita ansiomerkkejä, kannetaan niistä arvokkainta.  
 

4.2 § Hopeinen ansiomerkki  
 
Ansiomerkki perustuu METKAn liikemerkkiin ja se on hopeanvärinen.  
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai merkittävällä 
teollaan on edistänyt METKAn toiminta.  
 
Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus 
hänen toiminnastaan tai merkittävästä teostaan METKAn toiminnan hyväksi.  
 
Mikäli henkilö, jolle merkki on myönnetty toimii opiskelijakunnalle haitallisella tavalla tai selviää, että ansiot 
joiden perusteella merkki on myönnetty eivät ole todellisia tai muuten riittäviä merkin saamiseksi, voi 
edustajisto päättää periä merkin takaisin. 
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Hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättää METKAn edustajisto.  
 

4.3 § Kultainen ansiomerkki 
 
 Ansiomerkki perustuu METKAn liikemerkkiin ja se on kullattu.  
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai erityisen merkittävällä teollaan 
edistänyt huomattavasti METKAn toimintaa - opiskelijakunnan toimintaa. 
 
Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus 
hänen toiminnastaan tai erityisen merkittävästä teostaan METKAn toiminnan hyväksi.  
 
Mikäli henkilö, jolle merkki on myönnetty toimii opiskelijakunnalle haitallisella tavalla tai selviää, että ansiot 
joiden perusteella merkki on myönnetty eivät ole todellisia tai muuten riittäviä merkin saamiseksi, voi 
edustajisto päättää periä merkin takaisin. 
 
Kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää METKAn edustajisto. 
 

4.4 § Kunniajäsenyys  
 
Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi 
edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä tehdään 
edustajiston kokouksessa. 
 
Kunniajäseneksi julistaminen tapahtuu vuosijuhlassa. Kunniajäsenelle luovutetaan kunniadiplomi. 
 

4.5. § Kunniadiplomi  
 
Opiskelijakunta palkitsee ansioituneita yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä kunniadiplomilla. Kunniadiplomi 
luovutetaan myös muiden huomionosoitusten yhteydessä kunniadiplomin saajalle.  
 
Kunniadiplomin myöntää opiskelijakunnan edustajisto ja hallitus henkilölle tai yhteisölle joka on edistänyt 
opiskelijakunnan toimintaa ja/tai on ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä. 
Kunniadiplomia on anottava opiskelijakunnan hallitukselta kirjallisesti. 
 
Kunniadiplomi luovutetaan vuosijuhlan yhteydessä tai muussa juhlallisessa tilaisuudessa. 
 

5 § Opiskelijakunnan lippu  
 
Opiskelijakunnan lippu  on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään oranssi. Lipussa on keskellä 
opiskelijakunnan logo. 
 

5.1 § Lipun käyttö 
 
Opiskelijakunnan lippua käytetään opiskelijakunnan juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa sekä muissa 
opiskelijakunnan hallituksen sopivaksi katsomissa tilaisuuksissa.  
 
Hallituksen niin sopivaksi katsoessa lipulle nimetään lipunkantaja ja/tai lippuvartio. Lipunkantajan ja/tai 
lippuvartion nimittää opiskelijakunnan hallitus ennen lipun tilaisuuteen viemisestä.  

 
6 § Ohjesäännön voimassaolo  
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Tämä ohjesääntö on hyväksytty Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 
kokouksessa 1.9.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.  
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