ISOJOEN KUNNAN
HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
HUOMIOIMINEN

Kh 27.06.2011/§139
Kh 24.09.2012/§ 163
Kunta/Kv/Säännöt/Henkilöstön ja luottamushenk huomioiminen

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN
JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN
Sisällysluettelo

I Palvelussuhteessa olevan henkilön merkkipäivän huomioiminen

50 –vuotispäivä
60 –vuotispäivä
Eläkkeelle siirtyminen
Vakinaisesta tai siihen verrattavasta palvelussuhteesta eroaminen
Palvelussuhteessa olevan kuolema/hautajaiset

II Luottamustoimessa olevan henkilön muistaminen

50 –vuotispäivä
60 –vuotispäivä

Luottamushenkilön kuolema/hautajaiset

III Muut huomionosoitukset

IV Käyttöönoton ajankohta

I PALVELUSSUHTEESSA OLEVAN HENKILÖN MERKKIPÄIVÄN HUOMIOIMINEN

Työnantajan lahja annetaan, vaikka ei viettäisikään syntymäpäiviä.
Jos kieltäytyy lahjasta, kunnioitetaan toivomusta eikä lahjaa anneta.

50 –vuotispäivä
Lahjan kokonaisarvo on kytketty kunnan palvelusvuosien lukumäärään
seuraavasti:
1 - 6 vuotta

70 €:n lahja

6 – 10 vuotta

100 €:n lahja

10 – 20 vuotta

150 €:n lahja

yli 20 vuotta

200 €:n lahja

Lahja ei kuitenkaan voi olla lahjakortti, sillä liian suuri valinnanmahdollisuus
tekee lahjasta verotettavan.

60 –vuotispäivä

Kuten 50 –vuotispäivä.

Eläkkeelle siirtyminen
Kahvitilaisuus ja kukat.
Kuntaliiton palveluvuosia vastaava ansiomerkki, ellei ole muussa yhteydessä
jo saanut. Pronssisia ansiomerkkejä ei kuitenkaan haeta.
Lahja, kuten syntymäpäivinä palveluvuosiin kytketysti.

Lahjoista tai ansiomerkistä voi kieltäytyä. Ansiomerkki on ylimääräistä hyvää,
eikä sitä voi vaihtaa esim. vastaavanarvoiseksi lahjaksi.

Vakinaisesta tai siihen verrattavasta palvelussuhteesta
eroaminen

Palvelussuhde kestänyt
1 – 5 vuotta

kahvi ja kukat, lahja enintään 40 €

yli 5 vuotta

kahvi ja kukat, lahja noin 70 €

Palvelussuhteessa olevan kuolema/hautajaiset

Suruliputus työpisteessä
Surunvalittelukukat viedään tai lähetetään surukotiin
Osallistuttaessa virallisiin hautajaisiin, kukkalaite.
Jos kutsutaan hiljaisiin hautajaisiin, kukkalaite, muuten adressi.
Kuolemantapauksen sattuessa työsuhteen päätyttyä muistetaan pitkäaikaisia
kunnan johtoryhmään kuuluneita (10 vuotta) kuten kuolemantapauksen
sattuessa palvelussuhteen aikana.

II LUOTTAMUSTOIMESSA OLEVAN HENKILÖN MUISTAMINEN

Merkkipäivät
50- ja 60 vuotta samoilla perusteilla kuin henkilökunnalle mikäli henkilö
ilmoittaa juhlivansa merkkipäiväänsä.

Luottamushenkilön kuolema/hautajaiset

Surunvalittelukukat viedään tai lähetetään surukotiin.
Osallistuttaessa virallisiin hautajaisiin, kukkalaite.
Jos kutsutaan hiljaisiin hautajaisiin, kukkalaite, muuten adressi.

Kuolemantapauksen sattuessa luottamustoimen jo päätyttyä muistetaan
pitkäaikaista (3 kautta tai enemmän) kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja
kunnanhallituksen puheenjohtajaa kuten luottamustoimessa olevaa.

III MUUT HUOMIOINOSOITUKSET

Kunnan viiri luovutetaan 10 vuoden palvelusajasta henkilöstölle ja
luottamushenkilöille (kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen varsinaisille
jäsenille /lisäys kh 24.9.2012 §163) kolmesta vaalikaudesta muun
muistamisen yhteydessä tai luottamustoimen päättyessä.
Arvonimen saanutta henkilöä muistetaan kukkatervehdyksellä ja/tai enintään
70 € arvoisella lahjalla.

IV Yhteistyötahojen ja paikallisten yritysten huomioiminen
Yhteistyötahoja ja paikallisia yhdistyksiä huomioidaan kukkatervehdyksellä
ja/tai enintään 70 € arvoisella lahjalla.

IV Kustannukset ja käyttöönoton ajankohta

Hallintokunnat huolehtivat itse huomionosoituksista ja kustannuksista. Jos
huomionosoituksen saaja on kunnanhallituksen taikka valtuuston jäsen,
huomionosoituksesta huolehtii keskushallinto.

Ohjeet tulevat voimaan 24.9.2012

