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Valkeakosken kaupungin sääntökokoelma 

KH 15.12.2014 Voimaan 1.1.2015 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Valkeakosken kaupungin muistamissääntö

Muistettavat tapahtumat 

1 § Valkeakosken kaupungin luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja 

työntekijöiden seuraavassa mainitut merkkipäivät ja muut tapahtumat 

muistetaan jäljempänä mainitulla tavalla:  

- 50-vuotispäivä

- 60-vuotispäivä

- eläkkeelle jääminen

- Valkeakosken kaupungin luottamushenkilötoiminta (20, 30 ja 40 vuotta)

- Valkeakosken kaupungin palvelu (20, 30 ja 40 vuotta)

- palveluksesta eroaminen

- hautajaiset

50 -vuotispäivä 

2 § Valkeakosken kaupunki muistaa luottamushenkilöitään, viranhaltijoitaan ja 

työntekijöitään 50-vuotispäivänä seuraavasti:  

vähintään 10 vuotta Valkeakosken kaupunkia palvelleille viranhaltijoille ja 

työntekijöille sekä yli 8 vuoden ajan luottamustoimissa toimineille 

luovutetaan kukat ja kaupungin viiri tai kirjalahja (Valkeakosken historiaan 

liittyvä teos tai vaihtoehtoisesti muu lahjan antajan harkitsema kirjalahja).  

Lisäksi luovutetaan lahjaesine, jonka arvo riippuu palvelusajan pituudesta 

ja luottamushenkilön osalta luottamustehtävän laadusta ja 

luottamustehtävissä toimitun ajan pituudesta.  Lahjaesineellä tässä säännön 

kohdassa tarkoitetaan tavaraa, konkreettista esinettä; lahjakortti ei ole tässä 

kohdassa tarkoitettu lahjaesine.   

Lahjan antaja hankkii lahjaesineen harkintansa mukaan ohjeellisten arvojen 

puitteissa.  Lahjaesineen ohjeelliset arvot:  
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Palvelusaika Valkeakosken                    Lahjan ohjeellinen arvo (sis. alv)  

(vuotta) 

 

1-10   150 € 

10-14   180 € 

15-19   230 € 

20-24   290 € 

25-29   350 € 

30-34   400 € 

35-   450 € 

 

 Alle vuoden palvelleille ja alle kahdeksan vuotta luottamustoimissa olleille 

annetaan kukkia.  
 

 

  

60 -vuotispäivä 

 

3 § Valkeakosken kaupunki muistaa luottamushenkilöitään, viranhaltijoitaan ja 

työntekijöitään 60-vuotispäivänä seuraavasti:  

  

 kaupungin palveluksessa olevalle annetaan kukat tai lähetetään kaupungin 

onnittelukortti.   

  

 Luottamushenkilöä, joka ei ole kaupungin palveluksessa, muistetaan 

onnittelukäynnillä ja hänelle annetaan lahjaesine. Lahjaesine valitaan 

tapauskohtaisesti lahjan antajan harkinnan mukaan. Harkinnassa otetaan 

huomioon lahjan saajan asema luottamustehtävissä sekä luottamustoimissa 

toimittu aika.  Mikäli 60-vuotispäivää ei vietetä juhlatilaisuuden merkeissä, 

lähetetään luottamushenkilölle kaupungin onnittelukortti.  

 

 

Eläkkeelle jäädessä  

 

4 §  Eläkkeelle jäävää viranhaltijaa tai työntekijää muistetaan järjestämällä 

työpaikalla kahvitilaisuus. Harkinnan mukaan voidaan järjestää usealle 

eläkkeelle siirtyvälle yhteinen tilaisuus. Työnantaja (eläkkeelle jäävän 

henkilön oma työyhteisö/työyksikkö) järjestää tilaisuuden. 
 

 Työnantajan lahja eläkkeelle jäävälle annetaan samojen periaatteiden 

mukaan kuin 50-vuotispäivälahja (ks. 2 §).  

 

 

Muistaminen palvelusvuosien perusteella  

 

5 §  Luottamushenkilöille voidaan hakea Valkeakosken kaupungin 

luottamustehtävissä toimimisesta Suomen kuntaliiton ansiomerkkejä (20, 

30 ja 40 vuoden luottamushenkilötoiminnan perusteella) sekä Suomen 

Kuntaliiton erikoisansiomerkkejä tai kunniamerkkejä. Kunnia- ja 

ansiomerkkejä voidaan hakea tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta 

kunnallisesta toiminnasta luottamustehtävissä kiitollisuuden osoituksena 

huomattavista palveluista kaupungin hyväksi kulloinkin voimassa olevan 

Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkisäännön mukaisesti.   
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6 § Kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä muistetaan 20, 30, ja 40 – 

vuoden Valkeakosken kaupungin palveluksesta seuraavanlaisella lahjalla:  

  

Palvelusaika   Lahja              Lahjan ohjeellinen arvo 

(vuotta)     (sis. alv)  

 

20  lahjakortti kylpylään    150 €  

30 taide-esine                         450 € 

40 lahjakortti kylpylään   600 € 

 

Työnantaja maksaa lahjakorteista lisäksi asianmukaiset sivukulut.  

 

Kaupunginkanslia huolehtii keskitetysti edellä olevien lahjojen hankinnan.  

 

   

7 § Kaupunki järjestää erillisen juhlavan tilaisuuden huomionosoituksena 

kaupunkia pitkään palvelleille. Tässä tilaisuudessa luovutetaan saajilleen 

Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkit sekä tasavallan presidentin myöntämät 

kunniamerkit ja muut arvonimet sekä viranhaltijoille ja työntekijöille 

tämän säännön mukaiset lahjat palvelusvuosien perusteella.  

 

 

Palveluksesta eroaminen 

  

8 §  Vähintään 10 vuotta yhtäjaksoisesti kaupungin palveluksessa olleen 

erotessa työstään tai virastaan hänelle järjestetään kahvitilaisuus ja 

luovutetaan muistoksi kirjalahja (Valkeakosken historiaan liittyvä teos tai 

vaihtoehtoisesti muu työnantajan harkitsema kirjalahja) tai esimiehen 

harkinnan mukaan jokin muu lahjaesine. 

 

Alle 10 vuotta palveluksessa olleen muistaminen tapahtuu 

palvelukeskuksen ja lähiesimiehen harkinnan mukaisesti.  

 

 

Hautajaiset 

 

9 §  Kaupungin palveluksessa olleen tai luottamustointa hoitaneen henkilön 

hautajaiset muistetaan mahdollisuuksien mukaan osallistumalla 

hautajaistilaisuuteen ja laskemalla kukkalaite tai toimittamalla omaisille 

suruadressi.  

 

 

Yleistä  

 

10 § Hallintokeskus muistaa kaupunginvaltuuston ja – hallituksen jäseniä sekä 

suoraan kaupunginhallituksen alaista henkilökuntaa.  

 

 Palvelukeskukset muistavat omaa henkilökuntaansa ja 

luottamushenkilöitään.  
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Jos muistajia on useampia, sovitaan yhteisestä menettelystä. Muistajia 

kaupungin taholta tulee olla vain yksi. Muut muistamiset tulee olla 

henkilökohtaisia. 

 

 

   

11 §  Henkilöstöhallinto toimittaa palvelukeskuksille vuosittain 

henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä otetut luettelot syntymäpäivien 

perusteella muistettavasta henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä. 

Palvelukeskukset huolehtivat, että näiden henkilöiden muistaminen 

tapahtuu tämän säännön mukaisesti.  

 

  

12 § Merkkipäivistä aiheutuvat menot suoritetaan muistamisesta vastuussa 

olevan hallintokunnan määrärahoista.  

 

 

 

Tämän säännön on kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014. Tämä sääntö tulee 

voimaan 1.1.2015.  Tällä säännöllä kumotaan 16.12.1996 hyväksytty sääntö siihen liittyvine 

erillispäätöksineen.  
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