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IFYLLNADSANVISNINGAR FÖR ORDENSFÖRSLAGSBLANKETT
Allmänt
Vid ansökan om statligt utmärkelsetecken används en blankett (LOMAKE 2016) som Ordenskapitlet
fastställt. Alla punkter på blanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förslag som gjorts på egenhändiga
blanketter eller blanketter som är bristfälligt ifyllda behandlas inte. Förslagsblanketten skrivs ut
dubbelsidigt och inga bilagor ska bifogas. Förslaget skickas till social- och hälsovårdsministeriet
senast 31.7.
Ifyllnadsanvisningar:
A. Förslagsställare
- Ursprunglig initiativtagare (kommun, kommunalt organ e.d.), dess kontaktuppgifter och
förslagsställarens underskrift
- I punkten A3 medgivande till betalning av lösenavgift förbinder sig förslagsställaren att betala
lösenavgift för de avgiftsbelagda utmärkelsetecknen. Under behandlingen av förslaget kan
utmärkelseteckenklassen ändras från det föreslagna. Förslagsställaren bör även i dessa fall betala den
lösenavgift som är fastställd.
- Punkt A 8: Den som uppges som kontaktperson sköter om betalningstrafiken åt förslagsställaren samt
svarar på förfrågningar om förslaget.

B. Förslag
- Förslaget antecknas med hjälp av de officiella förkortningarna av utmärkelsetecknen. Dessa finns på
ordnarnas webbplats.
- Ett kommendörstecken som första utmärkelsetecken kan komma i fråga endast för särskilda förtjänster
och förutsätter i regel 50 års ålder
- För riddartecken och förtjänstkors förutsätts i regel 40 års ålder
- För FVR:s medaljer av första klass (FVR M I gk och FVR M I) förutsätts minst 15 års och för vanlig
medalj (FVR M) 10 års tjänstgöringstid. I praktiken är dessa tider längre.
C. Den föreslagnes personuppgifter
C1: Släktnamn, även tidigare släktnamn anges
C2: Tilltalsnamnet skrivs med stora bokstäver. Uppgiften om tilltalsnamn behövs i det fall att endast det
och släktnamnet ryms i diplomet
C3: Personbeteckning, även slutdelen
C4: Hemort: hemkommun, inte postkontor. Om den föreslagne har beviljats spärrmarkering, antecknas
detta ord i fältet i det fallet att beslutet om spärrmarkering är i kraft
C5: Diplomspråk: välj finska eller svenska

C6: Tjänst, befattning, yrke eller militärgrad på finska eller svenska: aktuell tjänst eller yrke och den grad
som den föreslagne eventuellt har i tjänsten i fråga (inom parentes skrivs då: hör till tjänsten). Om den
föreslagne gått i pension antecknas här antingen den senaste tjänsten eller det senaste yrket samt /pens.
C7: Den tjänst eller titel som valts att användas i diplomet, bara på finska eller svenska. För personer
som gått i pension antecknas den senaste tjänsten. Det är att rekommendera att ordensförslaget görs då
personen ännu är i det yrkesverksamma livet.
C7: Nuvarande löneklass: kravnivå för tjänsten enligt det nya lönesystemet eller annan redogörelse om
de krav som ställs på tjänsten (t.ex. antalet underställda)
C8: Här antecknas löneklass eller annan redogörelse, exempelvis antalet underställda, för att kravnivån
för tjänsten ska framgå.
C9: Tidigare ordensförslag (år).
D. Utbildning, arbetshistoria och förtroendeuppdrag
D1, D2: Allmänbildning, t.ex. student, folk- eller grundskola (år). Avlagda examina med förkortningar
och examensår. För ordensförslaget är den högsta avlagda examen utslagsgivande.
D3: I arbetslivet sedan och hos nuvarande arbetsgivare sedan (år)
D4: Nuvarande arbetsuppgift, arbetshistoria och förtroendeuppdrag. Förkortningar är tillåtna. Om
utrymmet inte räcker till går det att fortsätta i punkt E.
E. Noggrann motivering
Här ges en motivering till varför just den föreslagnes förtjänster ligger över genomsnittsnivån. 1 - 2
meningar räcker inte som motivering.
F. Tidigare inhemska titlar och ordnar
Här antecknas endast de utmärkelsetecken av FVR:s, FLO:s och FrK:s ordnar som den föreslagne erhållit
tidigare. Med hederstitlar avses endast de hederstitlar som republikens president förlänat.
G. Tilläggsuppgifter
G1: Förslagsställaren bör känna den föreslagne så väl att det går att utesluta möjligheten av att den
föreslagne skulle avböja ett förlänat utmärkelsetecken. Man bör inte utreda frågan direkt med den
föreslagne.
G2: Genom att sätta kryss i denna ruta uttrycker förslagsställaren att han/hon inte känner till något som
skulle hindra att ett utmärkelsetecken förlänas åt den föreslagne.
G3: Veteranbeteckning: antecknas när man ansöker om utmärkelsetecken för veteraner (FVR M I)
G4: Militärgrad: militärgrad och årtal
H. Dokumentation av förändringar och kompletteringar: Dessa fält fylls i av handläggaren om
utmärkelsetecknet förändras eller uppgifterna i ordensförslaget kompletteras.

