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Ministerier och ämbetsverk

Ändring av förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken och vissa hänsyn vid
tillämpningen av denna

Detta brev informerar om ändring av 9 § i förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken. I
brevet redogörs också för vissa viktiga hänsyn som ska beaktas vid beräkningen av 30 års
tjänstgöringstid som förutsätts för tjänsteutmärkelsetecken.

Ändring av 9 § i förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken

Republikens president gav den 26 juni 2009 en förordning om ändring av 9 § 1 mom. i
förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken (474/2009). Avsikten med ändringen är att
förtydliga inlämningsfristen inom vilken ansökningshandlingarna för
tjänsteutmärkelsetecken ska lämnas in till kommissionen för statens
tjänsteutmärkelsetecken.

Enligt den nya lydelsen av 9 § 1 mom. ska ansökningshandlingarna inlämnas till
kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken före den 1 oktober. Detta innebär att
ansökningarna ska ha mottagits senast den 30 september för att de ska beaktas. Den tidigare
ordalydelsen ”sända” ersätts med ”inlämna” varigenom det inte uppstår någon oklarhet om
när handlingarna ska ha mottagits.

Den nya förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2009 och den tillämpas på de ansökningar
som lämnas in i år. Ansökningarna ska således inlämnas till kommissionen för
tjänsteutmärkelsetecken senast den 30 september 2009 på adressen: Finansministeriet,
personalavdelningen, Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken, PB 28, 00023
Statsrådet.

Vissa hänsyn gällande tillämpning av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken

I förordningen om tjänsteutmärkelsetecken stadgas om förutsättningarna under vilka
utmärkelsetecken kan förlänas. Det finns inga ytterligare bestämmelser eller instruktioner
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om detta. Nedan tas upp vissa hänsyn som bör beaktas i beredningen av ansökningarna och
beräkningen av tjänstetiden som berättigar till utmärkelsetecken.

Godtagbar tjänstgöringstid

Tjänsteutmärkelsetecken kan beviljas efter 30 år i statlig tjänst som huvudsyssla.

o Tjänstgöringen behöver inte ha varit fortlöpande.

Utöver statlig tjänst kan man i viss mån beakta annan offentligrättslig tjänstgöring.
Härvid kan komma i fråga:

o Militärtjänst under krigstillstånd (inklusive värnplikt under denna tid)
o Tid på indragsningsstat
o Tjänstgöring som innehavare av befattning vid Finlands Bank
o Tjänstgöring vid Folkpensionsanstalten till den del det gäller befattning som kan

likställas med tjänsteförhållande fram till den 31 december 2001.
o Befattning som kan likställas med tjänsteförhållande vid Postbanken fram till

den 31 december 1987.
o Tid som medlem i rådstuvurätt eller magistrat (justitierådmän) eller som

stadsfiskal i kommunal tjänstgöring, högst 10 år, för tiden före den 1 april 1978.
Tjänstgöring som till exempel kanslipersonal kan inte tillgodoräknas.

Avdrag på tjänstgöringstiden

Tid i anställningsförhållande beaktas inte, oavsett personens uppgifter under
anställningen.

Den tid som personen har skött på deltid beaktas inte (t.ex. deltidspension, partiell
vårdledighet, annat deltidsarbete). All tjänstgöring på deltid ska således dras av vid
beräkningen av tiden som berättigar till utmärkelsetecken.

Beväringstid beaktas inte.

Tjänstledigheter ska dras av om tjänstgöringen under samma kalenderår eller
fortlöpande under olika år har avbrutits för mer än sex månader. Avbrottet ska dras
av oavsett om det är fråga om avlönad eller oavlönad tjänstledighet.

Undantag till avdragsregeln:

o Semestrar dras inte av. Semestrar inverkar emellertid inte på att tjänstgöringen
anses vara fortlöpande.

o Moderskaps- och föräldraledighet dras inte av.
o Tjänstledighet dras inte av då avbrottet beror på en skada eller sjukdom som

personen ådragit sig vid tjänsteutövning.
o Tjänstledigheten dras inte av om den följer av att personen har skött ett offentligt

uppdrag (t.ex. riksdagsledamot).
o Om personen utan egen förskyllan har varit anhållen eller förhindrad att sköta sin

tjänst ska denna tid inte dras av.
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Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken kan förorda förlänande av
utmärkelsetecken endast utifrån sådana ansökningar där villkoret för 30 år i statlig tjänst
som huvudsyssla uppfylls.

Frågor gällande beräkning av tjänstgöringstiden riktas till sekreterare Marianne Savinen, tfn
09 160 34961, fornamn.efternamn@vm.fi. Övriga frågor riktas till regeringsrådet Kirsi
Äijälä, tfn 09 160 34929, fornamn.efternamn@vm.fi.

Avdelningschef,
statens arbetsmarknadsdirektör Teuvo Metsäpelto

Regeringsrådet Kirsi Äijälä

Bilagor Republikens presidents förordning om ändring av 9 § förordning om statens
tjänsteutmärkelsetecken

För kännedom Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken, ordförande och medlemmar
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