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LAIHIAN KUNNAN MUISTAMISOHJE  
 

 

 

 

1. HENKILÖSTÖ 
 

1.1. Merkkipäivät 

 

50- ja 60-vuotispäivät huomioidaan luovuttamalla kunnan vaakunaviiri ja kukkatervehdys. Mikäli 

henkilö on jo viirin saanut, luovutetaan hallintokunnan harkinnan mukaan 150 – 200 € arvoinen 

lahja (edellyttää 10 vuoden työssäoloa). 

 

1.2. Kunnia- ja ansiomerkit 

 

Kuntaliiton ansiomerkkejä anotaan tietyin väliajoin keskitetysti kaikille, joilla on kunnallista palve-

lua vähintään 20 vuotta ja virka- tai työsuhde Laihian kuntaan on kestänyt vähintään 5 vuotta. 

Muut kunniamerkit esitetään keskitetysti (ansio- ja kunniamerkkitoimikunta) ansioituneille viran- 

tai toimenhaltijoille. 

 

1.3. Eläkkeelle siirtyminen 

 

Jokaiselle eläkkeelle siirtyjälle ja pitkäaikaisesta palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävälle 

järjestetään oma läksiäistilaisuus. Tilaisuuteen osallistuvan lähin työyhteisö ja viraston/laitoksen 

esimies tai muu johtava henkilö. Lähtiäistilaisuus järjestetään normaalina työaikana ja viras-

to/laitos huolehtii sen käytännön järjestelyistä. 

 

Tilaisuudessa luovutetaan Laihian kunnan lahjaesine (mikäli työaika täyttyy) tai muu noin 150-

250 € arvoinen läksiäislahja kunnan palvelussuhteen kesto huomioiden. 

 

Eläkkeelle siirtymiseen voi liittyä ansio- tai kunniamerkin anominen. 

 

Soveltamisohje: 

- pitkäaikaisesta palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävä = on ollut kunnan palveluk-

sessa vähintään 5 vuotta 

- suurissa hallintokunnissa eläkkeelle siirtyjien huomioiminen voidaan järjestää yhteistilai-

suuksina esim. vuoden loppupuolella 

 

1.4. Hautajaiset 

 

Kunta voi osallistua kukkatervehdyksin tai adressilla kunnan palveluksessa olevan tai suoraan 

kunnan palveluksesta eläkkeelle siirtyneen henkilön hautajaisiin. Tilaisuudessa työnantajaa edus-

taa ensisijaisesti edesmenneen lähin esimies. 

 

1.5. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyminen 

 

Vakinaisessa tehtävässä kunnan palveluksessa olleen viranhaltijan tai työntekijän siirtyminen pois 

kunnan palveluksesta huomioidaan hänen lähimmässä työyhteisössään kahvitauon yhteydessä 

järjestettävällä tilaisuudella. 
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1.6. Kustannukset ja tilaisuuksien järjestäminen 

 

Tilaisuuksien järjestämisestä vastaavat lähiesimiehet. Tilaisuuksien kustannuksista vastaavat 

hallintokunnat. Kunnia- ja ansiomerkkien osalta kustannuksista vastaa kunnanhallitus. 

 

Palkanlaskenta toimittaa osastopäälliköille vuoden lopulla tiedot seuraavan vuoden merkkipäivis-

tä. 

 

2. LUOTTAMUSHENKILÖT 
 

Laihian kunta muistaa luottamushenkilöitään (valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien 

varsinaisia jäseniä). Hallintokunnat huolehtivat luottamushenkilöiden muistamisesta. Hallinto-

osasto pitää rekisteriä Laihian kunnan lahjojen luovuttamisesta. 

 

2.1. Merkkipäivät 
 

Viettää merkkipäivää 

50-vuotispäivä 

- Kunnan vaakunaviiri ja kukkatervehdys. Mikäli henkilö on jo viirin saanut, luovu-

tetaan noin 150 € arvoinen lahja, mikäli henkilö on toiminut 

o kunnallisessa luottamustehtävässä vähintään 12 vuotta tai 

o kunnan toimielimen puheenjohtajana vähintään 2 toimikautta 

- muissa tapauksissa kukkatervehdys 

 

60-vuotis- tai myöhempänä vuosimerkkipäivänä 

- Kunnan lahjaesine ja kukkatervehdys. Mikäli henkilö on jo viirin ja lahjaesineen 

saanut, luovutetaan noin 200 € arvoinen lahja, mikäli henkilö on toiminut 

o kunnanvaltuustossa vähintään 16 vuotta tai 

o kunnanvaltuuston puheenjohtajistossa vähintään 12 vuotta tai 

o kunnanhallituksessa vähintään 12 vuotta tai muissa luottamustehtävissä 

vähintään 20 vuotta 

 

Ei vietä merkkipäivää 

 Ei erityistä muistamista 

 

Luottamustoimen päättymisen jälkeen merkkipäiviä ei huomioida. 

 

2.2. Kunnia- ja ansiomerkit 
 

Kunnia- ja ansiomerkkejä myönnetään kunnan aloitteesta ja esityksestä luottamushenkilöille 

tunnustukseksi ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta. 

 

Kuntaliiton ansiomerkkejä anotaan tietyin väliajoin keskitetysti kaikille Suomen Kuntaliiton kun-

nia- ja ansiomerkkien säännön mukaisesti. 

 

Muut kunniamerkitys esitetään keskitetysti (ansio- ja kunniamerkkitoimikunta) ansioituneille 

luottamushenkilöille. 
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2.3. Hautajaiset 
 

Kahden edellisen valtuustokauden aikana toimineen luottamushenkilön tai entisen luottamus-

henkilön muistoa voidaan kunnioittaa adressilla ja/tai kukkatervehdyksellä. Hautajaisissa kuntaa 

edustaa ensisijaisesti luottamushenkilö. 


