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        BILAGA 1 
 
Stadgar för Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänsttecken  

§ 1  Finlands Kommunförbund beviljar heders- och förtjänsttecken till förtroendevalda i förbun-
dets medlemskommuner och samkommuner samt till tjänsteinnehavare och arbetstagare 
som erkänsla för långvarig förtjänstfull kommunal verksamhet eller som tacksamhetsbevis 
för betydande tjänster till förmån för kommunerna.  

 
Specialförtjänsttecken beviljas som erkänsla för arbete som utförts till förmån för kom-
munalförvaltningen, och det kan också beviljas en sammanslutning.  
 
Finlands Kommunförbund beviljar heders- och förtjänsttecken på framställning av en 
kommun, en samkommun eller någon annan sammanslutning som är verksam på det 
kommunala området. Kommunförbundets styrelse kan på eget initiativ ge ut heders- och 
förtjänsttecken.  

 
Heders- och förtjänsttecken 

§ 2 Hederstecken i guld  
 Hederstecken i silver 
 Specialförtjänsttecken 
 Förtjänsttecken i guld, silver och brons 

 
§ 3  Förtjänsttecken i guld beviljas  
 

 för 40 års kommunal anställning eller verksamhet i förtroendeuppdrag  
 för 30 års kommunal anställning eller verksamhet i förtroendeuppdrag  

 
Förtjänsttecknet i guld för 30 års verksamhet kan beviljas en förtroendevald också för 28 
års (= 7 fullmäktigeperioder) verksamhet. (Tillägg/fullmäktige 25–26.10.2000)  

 
Förtjänsttecken i silver beviljas  

 
 för 20 års kommunal anställning eller verksamhet i förtroendeuppdrag  

 
Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en förtroendevald också för 16 års (= 4 fullmäktigepe-
rioder) verksamhet. (Tillägg/fullmäktige 25–26.10.2000)  

 
Förtjänsttecken i brons beviljas  
 
 för 10 års kommunal anställning eller verksamhet i förtroendeuppdrag 

 
Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en förtroendevald också för 8 års (= 2 fullmäktigepe-
rioder) verksamhet. (Tillägg/fullmäktige 25–26.10.2000)  

 
§ 4  Kommunförbundets styrelse bestämmer vilka anställningstider som erhållande av tecken 

förutsätter, beviljar tecken samt fastställer priser och övriga detaljer, om styrelsen inte 
överfört uppgiften på något annat organ eller Kommunförbundets verkställande direktör.  

 
§ 5  Beslut om beviljande av heders- eller förtjänsttecken ges utan motivering. Mottagaren av 

tecknet får också ett diplom.  
 
§ 6 Den sammanslutning som gjort framställningen betalar en avgift för tecknet. Avgiften fast-

ställs av Kommunförbundets styrelse.  
 
Ansökan om heders- och förtjänsttecken 

En framställning som gäller Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänsttecken kan gö-
ras för förtroendevalda och tjänste- eller befattningsinnehavare.  
 
Specialförtjänsttecken kan beviljas förtroendevalda samt anställda hos en kommun eller 
samkommun, likaså företrädare för kommuners och samkommuners samarbetspartner.  

  
En kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning som är verksam på det 
kommunala området kan göra en framställning om heders- och förtjänsttecken. Ansökan 
ska göras på Finlands Kommunförbunds blankett.  
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Ansökningsblanketter fås på Kommunförbundet eller direkt på Kommunförbundets webb-
plats: http://www.kommunerna.net/Ingångssida/Databank och produkter/Produkter och 
tjänster/Förtjänsttecken och medaljer/Heders- och förtjänsttecken/Ansökan om heders- 
och förtjänsttecken 
 
Framställningen ska göras i tillräckligt god tid, minst två månader före den dag då tecknet 
ska överräckas.  
  
En separat blankett fylls i för varje person som man föreslår att ska få ett tecken. Matrikel-
utdrag bifogas vid behov.  
  
Av framställningen ska följande personuppgifter framgå:  
 
 tilltalsnamnet understruket 
 titel eller yrke på diplomet  
 fullständig personbeteckning 
 uppgifter om ledigheter utan lön 
 förslag till tecken som ska beviljas  
 datum på diplomet 

  
Det är viktigt att meddela datum när tecknet ska överräckas, om det inte är samma datum 
som på diplomet.  
 

Grunderna för beviljande av hederstecken 

Hederstecken beviljas som erkänsla för långvarig förtjänstfull kommunal verksamhet an-
tingen i förtroendeuppdrag eller som tjänsteinnehavare.  
  
Hederstecken kan också beviljas som tacksamhetsbevis för betydande tjänster till förmån 
för kommunerna.  

 
Av en förtroendevald förutsätts:  
För hederstecken i guld: långvarig (10–20 år) verksamhet som ordförande för kommun-
/stadsfullmäktige eller kommun-/stads-styrelsen samt dessutom betydande insatser på 
landskaps- och riksnivå (t.ex. som riksdagsledamot, medlem av statsrådet, förtroendevald 
i en kommunal centralorganisation ...)  
  
För hederstecken i silver: långvarig verksamhet i centrala förtroendeuppdrag, såsom i pre-
sidiet i kommun-/stadsfullmäktige eller kommun-/stadsstyrelsen, som ordförande i viktiga 
nämnder eller samkommuners förvaltningsorgan och betydande insatser också på land-
skaps- eller riksnivå. Verksamhet enbart inom en kommun eller samkommun är i allmän-
het inte en tillräcklig förutsättning för beviljande av tecknet.  
  
Av en tjänsteinnehavare förutsätts:  
Verksamhet under flera år som ansvarig tjänsteinnehavare i en kommun eller samkommun 
samt en omfattande medverkan på landskapsnivå och/eller riksnivå.  
  
Arbetsutskottet inom förbundets styrelse beslutar om beviljande av hederstecken.  
 

Grunderna för beviljande av förtjänsttecken 

Förtjänsttecken beviljas kommunala tjänste- och befattningsinnehavare på basis av an-
ställningstiden samt förtroendevalda på basis av den tid de verkat i olika förtroendeupp-
drag.  
 
Arbetsgivare som förtjänsttecknet gäller  
 
 kommuner, kommunalförbund/samkommuner, kommunala centralorganisationer  
 Keva (till 31.12.2010 Kommunernas pensionsförsäkring) 
 Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD)  
 Kommunala arbetsmarknadsverket (Kommunala avtalsdelega tionens byrå)  
 Plankonsult Ab  
 samfund som till minst hälften ägs av kommuner  
 nordiskt kommunsamfund (kommun eller sammanslutning av kommuner)  
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Tid som räknas som anställningstid  
 
 alla avlönade arbetsdagar (inte minimitid)  
 deltidspension räknas som heltid  
 moderskapsledighet/faderskapsledighet (avlönad) och tid för vilken det betalats mo-

derskapspenning eller föräldrapenning i enlighet med sjukförsäkringslagen (ca 11 
mån.)  

 
Tid som dras av från anställningstiden 
 
 oavlönad frånvaro från arbetet (t.ex. tjänstledighet, studie- eller alterneringsledighet, 

vårdledighet, permittering)  
 statlig och privat anställning (bl.a. universitet, församling) 

 
Grunderna för beviljande av specialförtjänsttecken 

Specialförtjänsttecken beviljas som erkänsla för särskilda insatser till förmån för kommu-
nen och kommunalförvaltningen.  
  
Specialförtjänsttecken förutsätter alltså inte en viss anställningstid eller verksamhet i för-
troendeuppdrag.  
  
Beviljande av specialförtjänsttecken ska avpassas efter ortens förhållanden. Tecknet kan 
alltså beviljas också av andra orsaker än betydande meriter på riksnivå.  
  
Kommunförbundets verkställande direktör beslutar om beviljandet av tecknet.  
 

Hur heders- och förtjänsttecken ska användas 

De finländska heders- och förtjänsttecknen, utmärkelsetecknen, delas in i tre grupper: offi-
ciella, halvofficiella och privata. Officiella utmärkelsetecken är de statliga; halvofficiella 
bl.a. de som Finlands Kommunförbund beviljar samt Helsingfors-medaljen.  
  
Officiella och halvofficiella utmärkelsetecken kan bäras vid alla tillställningar med utmärkel-
setecken. Privata förtjänsttecken, dvs. de som beviljats av olika sammanslutningar, bärs 
endast vid sammanslutningarnas egna tillställningar.  
 
De heders- och förtjänsttecken som beviljas av Finlands Kommunförbund bärs vid kommu-
nala fester, landskapsfester och riksomfattande fester samt vid festtillställningar och möten 
som arrangeras av Finlands Kommunförbund.  
 
Antingen bärs enbart Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken eller så bärs de till-
sammans med statliga utmärkelsetecken.  
 
Hur heders- och förtjänsttecken ska bäras  
 
När Finlands Kommunförbunds hederstecken bärs tillsammans med statliga utmärkelse-
tecken, exempelvis på självständighetsdagen, ska de placeras i rad efter de statliga utmär-
kelsetecknen.  
  
Finlands Kommunförbunds specialförtjänsttecken och förtjänsttecken ska placeras invid 
vänstra bröstuppslaget hos herrar, under de statliga utmärkelsetecknen.  
  
Miniatyrer av heders- och förtjänsttecken kan också bäras i vardagslag på vänstra bröst-
uppslaget hos herrar. 
 
Damer bär heders-, specialförtjänst- och förtjänsttecken eller miniatyr på motsvarande 
plats på sin dräkt.  
  
Om en person har tagit emot Finlands Kommunförbunds heders-  
eller förtjänsttecken av olika valörer, ska endast det högsta av dessa bäras.  
  
Vid festtillställningar utomhus kan heders-, specialförtjänst- och förtjänsttecken bäras på 
ytterrocken eller kappan. 
 


