haapajärven kaupunki

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

Kaupunginhallitus 6.11.2007 § 205

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN HENKILÖKUNNAN JA
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

1§
SYNTYMÄPÄIVÄT
50- ja 60-vuotispäivät.
70-vuotispäivä ja siitä eteenpäin muistaminen tapahtuu
kaupunginjohtajan päätöksen mukaisesti.
Luottamushenkilön muistamisen edellytyksenä on vähintään neljän
vuoden toiminta luottamustehtävissä. Henkilökunnan osalta
huomioidaan asianomaisen henkilön kaupungin palveluksessa yhdessä
tai useammassa jaksossa suorittama aika. Myös määräaikaisessa virkatai työsuhteessa olevan palkatun henkilökunnan syntymäpäivä
huomioidaan alla selostetulla tavalla.
Luottamushenkilöt ja palkattu henkilökunta on jaettu kolmeen eri
ryhmään:
I ryhmä
- kaupunginhallituksen ja –valtuuston jäsenet
- yli 10 vuotta Haapajärven kaupungin tai Maaselän
kansanterveystyön kuntainliiton ja kuntayhtymän palveluksessa
yhdessä tai useammassa jaksossa
II ryhmä
- lautakunnan ja jaosten jäsenet
- 2-10 vuotta Haapajärven kaupungin tai Maaselän kansanterveystyön
kuntainliiton ja kuntayhtymän palveluksessa yhdessä tai useammassa
jaksossa
III ryhmä
- 1-2 vuotta Haapajärven kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti

Muistamistapa ryhmittäin:
I ryhmä

- kaupungin standaari (vaakunaviiri), lahja ja kukat

II ryhmä

- lahja ja kukat

III ryhmä

- kukat
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50- ja 60-vuotispäivien osalta luottamushenkilöltä edellytetään, että
henkilö on edelleen kaupungin luottamustoimessa.
Luottamushenkilöiden lahja on I ryhmässä noin 150 euron arvoinen ja II
ryhmässä noin 100 euron arvoinen.
Palkattua henkilökuntaa muistettaessa lahjan arvo on enintään niin
monta prosenttia 1400 €:sta kuin henkilöllä on palveluvuosia
Haapajärven kaupungin palveluksessa. Osa-aikaisessa tehtävässä oleva
henkilö on oikeutettu työaikaansa vastaavaan osuuteen mainitusta
määrästä. Lisäksi vuosipäivään voi liittyä Suomen Kuntaliiton
ansiomerkin hakeminen ja kahvitilaisuus.
2§
ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN
Jokaiselle vanhuuseläkkeelle tai pitkäaikaisesta palveluksesta
työkyvyttömyyseläkkeelle jäävälle työntekijälle on pyrittävä
järjestämään läksiäistilaisuus kahvitarjoiluineen. Tilaisuus järjestetään
normaalina työaikana ja käytännön järjestelyistä vastaa asianomainen
päävastuualue. Tilaisuuteen osallistuvat ainakin lähin työyhteisö ja
esimies tai muu johtava viranhaltija.
Vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäävälle työntekijälle
annetaan kukat ja kirjalahja. Kirjalahjana annetaan kaupungille hankittu
Haapajärven tai sen alueen asioita käsittelevä kirja tai muu kirja. Lisäksi
annetaan läksiäislahja, joka määräytyy samoin perustein kuin 1 §:ssä
syntymäpäivälahja, ei kuitenkaan, mikäli syntymäpäivälahjan
luovuttamisesta on kulunut vähemmän kuin neljä vuotta.
Eläkkeelle siirtymiseen voi liittyä myös Suomen Kuntaliiton
ansiomerkin hankinta, mikäli henkilöllä on riittävästi kunnallista
palvelua ja hän ei ole saanut ansiomerkkiä muussa yhteydessä.
3§
KAUPUNGIN PALVELUKSESTA POIS SIIRTYMINEN
Vakinaisessa tehtävässä kaupungin palveluksessa olleen viranhaltijan ja
työntekijän siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen pyritään
huomioonottamaan hänen lähimmässä työyhteisössään kahvitauon
puitteissa järjestettävin tilaisuuksin.
Mikäli viranhaltija tai työntekijä on ollut vähintään viisi vuotta
yhtäjaksoisesti kaupungin palveluksessa ennen poissiirtymistä,
luovutetaan lisäksi lahja, joka määräytyy samoin perustein kuin 1 §:ssä
syntymäpäivälahja. Lahjaa ei kuitenkaan luovuteta, mikäli
syntymäpäivälahjan luovuttamisesta on kulunut vähemmän kuin neljä
vuotta.
.
Alle viisi vuotta, mutta yli yksi vuotta palvelleelle annetaan kukat.
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4§
HAUTAJAISET
Kaupunki osallistuu kukkatervehdyksin kaupungin palveluksessa olevan
tai suoraan kaupungin palveluksesta eläkkeelle siirtyneen hautajaisiin,
mikäli eläkkeelle siirtymisestä on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta.
Luottamushenkilön hautajaisedustuksesta päättää kaupunginjohtaja
tapauskohtaisesti.
5§
ANSIO- JA KUNNIAMERKIT
Viranhaltijan/työntekijän jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä muutoin
kaupungin palveluksessa hänelle voidaan anoa Suomen Kuntaliiton
ansiomerkki:
- kultainen 30 tai 40 vuoden palveluksesta
- hopeinen 20 tai 25 vuoden palveluksesta.
Lisäksi Haapajärven kaupungin luottamushenkilöille, viranhaltijalle ja
työntekijälle voidaan hakea muita kunnia- ja ansiomerkkejä harkinnan
mukaan.
6§
VOIMAANTULO
Tämä merkkipäiväsääntö tulee voimaan 1.1.2008.
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