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Ministerierna och ämbetsverken

Ändringar i anslutning till ansökningarna om statens tjänsteutmärkelsetecken
Behandlingsförfarandet i fråga om statens tjänsteutmärkelsetecken har
ändrats till vissa delar till följd av att beviljandet av statliga pensioner samt
tjänsteförhållanderegistret överförts från Statskontoret till Keva. Detta
föranleder även förändringar i beredningen av och ansökandet om
tjänsteutmärkelsetecken. Finansministeriet ber ämbetsverken iaktta följande
anvisningar då nya ansökningar sänds in.
Utredning av tjänstgöringstid som berättigar till tjänsteutmärkelsetecken samt tjänstemannens
samtycke
Vid beräkning av tjänstgöringstiden på 30 år som berättigar till statens
tjänsteutmärkelsetecken räknas som tjänstgöring endast den tid
vederbörande innehaft en statsanställning som är att anse såsom
huvudsyssla (förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken, 166/1961).
Finansministeriet har utfärdat anvisningar i ärendet genom brevet
VM054:00/2009, av den 3 juli 2009. Tiden som berättigar till
tjänsteutmärkelsetecken bekräftas med ett tjänstematrikelutdrag. Det har i
samband med finansministeriets beredning bl.a. framgått att tjänste- och
arbetsavtalsbaserade anställningar inte alltid antecknats skilt och att man ur
tjänstematrikelsuppgifterna inte kunnat avgöra om det varit fråga om ett
tjänsteförhållande. Det har ofta visat sig att tjänstgöring som antagits ha
skett i tjänsteförhållande i verkligheten varit arbetsavtalsbaserat, eller
utgjort deltidssyssla, varvid kraven för tjänsteutmärkelsetecken inte
uppfylls. Ansökningar har bl.a. på dessa grunder avslagits, eftersom
tjänstemännen de facto saknar tillräcklig tjänstgöringstid som skulle
berättiga till tjänsteutmärkelsetecken.
Finansministeriet kommer i framtiden att ha synnerligen begränsade
möjligheter att utreda tjänsteförhållandets art. Detta gäller speciellt för
gamla perioder, som kan ha ägt rum sedan flera årtionden tillbaka.
Ämbetsverken bes därför i samband med sina ansökningar kontrollera
tjänstgöringsuppgifterna, så att endast tjänstgöring som är att anse såsom
huvudsyssla räknas, och att detta framgår så klart som möjligt ur det
material som tillställs finansministeriet. De övriga föreskrivna villkoren ska
också uppfyllas för att tjänstgöringstiden ska kunna räknas som tid som
berättigar till tjänsteutmärkelsetecken.
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Ifall ett ämbetsverk inte kan utreda saken, begär finansministeriet att det till
ansökan om tjänsteutmärkelsetecken fogas ett av tjänstemannen
undertecknat individualiserat samtycke till genomgång av karriäruppgifter
då tjänstetiden som berättigar till tjänsteutmärkelsetecken utreds.
Detta kan bli aktuellt bl.a. då ett ämbetsverk, där tjänsteutövandet tidigare
ägt rum inte längre finns, eller då tjänstemannen själv saknar
dokumentation i ärendet.
Tillställande av ansökningarna till finansministeriet
Ansökningarna som beviljande av tjänsteutmärkelsetecken ska vara
finansministeriet tillhanda senast den 30 september, så att de ska kunna tas i
beaktande vid behandlingen av utmärkelsetecken som beviljas året i fråga.
Finansministeriet önskar emellertid att ämbetsverken i mån av möjlighet
skulle skicka in sina ansökningar i god tid, så att kommissionen för statens
tjänsteutmärkelsetecken får tillräckligt med beredningstid.
Adress:

Statens kommission för statens tjänsteutmärkelsetecken
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen
Finansministeriet
PB 28
00023 Statsrådet

Ansökningarna ska även innehålla följande uppgifter:


Faktureringsadress. Finansministeriet debiterar
tjänsteutmärkelsetecknen hos ämbetsverken i december eller januari.



Diplomets språk. Diplom som beviljas i samband med
tjänsteutmärkelsetecknen ges på svenska om ämbetsverket så begär.
Om diplomet är svenskspråkigt, ska tjänstebeteckningen för mottagaren
av tjänsteutmärkelsetecknet också anges på svenska.

Ytterligare information ges av Kirsi Äijälä, tfn 02955 30172 och
sekreteraren Sirpa Eerikäinen, tfn 02955 30323, förnamn.efternamn@vm.fi.

För kännedom

Avdelningschef,
statens arbetsmarknadsdirektör

Teuvo Metsäpelto

Regeringsråd

Kirsi Äijälä

Ordföranden för och medlemmarna i kommissionen för statens
tjänsteutmärkelsetecken

