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Ministeriöt ja virastot   

 

 

Valtion virka-ansiomerkkihakemuksiin liittyviä muutoksia 

Valtion virka-ansiomerkkien käsittelymenettelyssä on tapahtunut eräitä 

muutoksia sen seurauksena, että valtion eläkkeiden myöntäminen ja palve-

lussuhderekisteri ovat siirtyneet Valtiokonttorista Kevaan. Tämä edellyttää 

muutoksia myös virka-ansiomerkkejä koskevaan valmistelu- ja hakumenet-

telyyn. Valtiovarainministeriö pyytää, että virastot noudattavat seuraavia 

ohjeita lähettäessään uusia hakemuksia. 

Virka-ansiomerkkiin oikeuttavan palvelusajan selvittäminen ja virkamiehen suostumus 

Valtion virka-ansiomerkkiin oikeuttavaa 30 vuoden aikaa laskettaessa ote-

taan huomioon vain kokopäivätoimisessa virkasuhteessa palveltu aika (val-

tion virka-ansiomerkistä annettu asetus 166/1961). Valtiovarainministeriö 

on antanut asiasta ohjeita kirjeessä VM054:00/2009, 3.7.2009. Selvityksenä 

ansiomerkkiin oikeuttavasta ajasta käytetään nimikirjanotetta. Valtiova-

rainministeriön valmistelussa on tullut esiin muun muassa, että virka- ja 

työsuhteista palvelusta ei ole aina merkitty erikseen eikä nimikirjatiedoista 

ole voitu päätellä, onko kysymys virkasuhteesta. Valmistelun yhteydessä on 

usein havaittu, että virkasuhteiseksi oletettu palvelu on ollut työsuhteista tai 

osa-aikaista, jolloin se ei oikeuta virka-ansiomerkkiin. Muun muassa näistä 

syistä hakemuksia on jouduttu hylkäämään sillä perusteella, että virkamie-

hellä ei ole riittävästi virka-ansiomerkkiin oikeuttavaa palvelusaikaa. 

 

Valtiovarainministeriöllä on tulevaisuudessa vain erittäin rajalliset mahdol-

lisuudet selvittää palvelussuhteen lajia. Tämä koskee erityisesti vanhoja, 

vuosikymmentenkin takaisia jaksoja. Virastoja pyydetään sen vuoksi ha-

kemuksia tehdessään tarkistamaan palvelussuhteita koskevat tiedot siten, 

että vain kokopäivätoiminen virkasuhteinen palvelu lasketaan ja että se il-

menee valtiovarainministeriölle lähetetystä aineistosta niin tarkasti kuin 

mahdollista. Myös muiden säädettyjen edellytysten tulee täyttyä, jotta aika 

voidaan lukea ansiomerkkiin oikeuttavaksi ajaksi.  

 

Jos virasto ei pysty selvittämään asiaa, valtiovarainministeriö pyytää liittä-

mään virka-ansiomerkkihakemukseen virkamiehen allekirjoittaman yksi-

löidyn suostumuksen siihen, että häntä koskevia työuratietoja saa tarkistaa 

palvelussuhderekisteristä ansiomerkkiin laskettavaa aikaa selvitettäessä.  
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Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi kun virastoa, jossa aikaisempi 

työskentely on tapahtunut, ei enää ole, tai virkamiehellä itsellään ei ole asi-

asta selvitystä. 

Hakemusten lähettäminen valtiovarainministeriölle   

Virka-ansiomerkkien myöntämistä koskevien hakemusten on oltava valtio-

varainministeriössä viimeistään 30.9., jotta ne voidaan ottaa huomioon asi-

anomaisena vuonna myönnettävien merkkien käsittelyssä.  

   

Valtiovarainministeriö toivoo kuitenkin, että virastot lähettäisivät hakemuk-

set mahdollisuuksien mukaan jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jotta vir-

ka-ansiomerkkitoimikunnan valmistelulle jää riittävästi aikaa.   
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  Hakemuksissa tulee olla merkittynä myös seuraavat tiedot: 

 

 Laskutusosoite. Valtiovarainministeriö laskuttaa ansiomerkit virastoilta 

joulu- tai tammikuussa. 

 

 Omistuskirjan kieli. Virka-ansiomerkkiin liittyvä omistuskirja anne-

taan ruotsinkielisenä, jos virasto sitä pyytää. Jos omistuskirja on ruot-

sinkielinen, hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan myös virka-

ansiomerkin saajan virkanimike ruotsiksi. 

 

Lisätietoja antavat Kirsi Äijälä, puh. 02955 30172 ja sihteeri Sirpa Eeri-

käinen, puh. 02955 30323, etunimi.sukunimi@vm.fi. 

 

 

 

 

Osastopäällikkö, 

valtion työmarkkinajohtaja  Teuvo Metsäpelto   
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