
 

PORNAISTEN KUNNAN HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄOHJE 

 
Pornaisten kunta huomioi henkilöstön merkkipäivätapahtumat seuraavasti: 

 

1. SYNTYMÄPÄIVÄT 

 

Henkilöstöä muistetaan heidän 50- ja 60- vuotispäivinä seuraavasti: 

 

Kunnallisessa tai vastaavassa  

palveluksessa 

 

0 – 5 vuotta  pieni lahja 

6 – 10 vuotta  65 € 

11 – 20 vuotta  100 € 

21 – 30 vuotta  135 € 

yli 30 vuotta  200 € 

 

Lisäksi luovutetaan kunnan pöytäviiri, jos henkilö on ollut Pornaisten kunnan palveluksessa 

vähintään 10 vuotta tai vastaavassa palveluksessa vähintään 10 vuotta. 

 

2. TOISEN PALVELUKSEEN SIIRTYMINEN 

 

Vakinaisen henkilöstön siirtyminen kunnan palveluksesta toisen työnantajan palvelukseen 

otetaan huomioon hänen lähimmässä työyhteisössään. 

 

3. MUISTAMINEN PITKÄAIKAISESTA PALVELUKSESTA 

 

Pornaisten kunnan yhtäjaksoisessa päätoimisessa palveluksessa olleita henkilöitä muistetaan 

seuraavasti: 

 

- 10 vuotta  yhden (1) päivän palkallinen loma 

- 15 vuotta  kolmen (3) päivän palkallinen loma 

- 20 vuotta  viiden (5) päivän palkallinen loma 

- 25 vuotta  viiden (5) päivän palkallinen loma 

- 30 vuotta  kymmenen (10) päivän palkallinen loma 

- 35 vuotta  kymmenen (10) päivän palkallinen loma 

- 40 vuotta  kymmenen (10) päivän palkallinen loma 

 

Em. palvelusaikoja vähentävät yli 30 päivän palkattomat poissaolot. 

 

4. ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 

 

Kullekin eläkkeelle siirtyvälle järjestetään läksiäistilaisuus, johon osallistuvat lähin 

työyhteisö ja lähimmät esimiehet. Läksiäiset järjestetään normaalin työajan puitteissa. Kukin 

hallintokunta/laitos huolehtii palveluksessaan olevan läksiäisten käytännön järjestelyistä ja 

kustannuksista. 
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Eläkkeelle siirtyviä henkilöitä muistetaan Pornaisten kunnan palveluksessa oloajan mukaan 

seuraavasti: 

 

- alle 5 vuotta  100,00 € 

- 5 – 10 vuotta  150,00 € 

- yli 10 vuotta  200,00 € 

 

Yli 10 vuotta Pornaisten kunnan palveluksessa tai kunnallisessa tai vastaavassa 

palveluksessa olleille annetaan myös kunnan pöytäviiri. 

 

5. HAUTAJAISET 

 

Pornaisten kunta osallistuu kunnan palveluksessa olevan henkilön hautajaisiin tai kunnan 

palveluksesta eläkkeelle siirtyneen pitkän ajanpalvelleen henkilön hautajaisiin, mikäli 

hautajaiset ovat julkiset. Pornaisten kuntaa edustaa hautajaisissa pääsääntöisesti 

hallintokunnan päällikkö tai kunnan johto. 

 

Muissa tapauksissa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi. 

 

6. ANSIOMERKIT 

 

Haettaessa Suomen kuntaliiton tai muun yhteisön ansiomerkkejä kunnan henkilökunnalle, 

otetaan huomioon täydet kymmenet vuodet kunnallista palvelua 20 palvelusvuodesta alkaen. 

 

Kunniamerkkitoimikunta huolehtii ansiomerkkien hakemisesta. 

 

7. KUNNIAMERKIT 

 

Kunniamerkkitoimikunta tekee vuosittain AVI:lle esityksensä itsenäisyyspäivänä 

myönnettävistä kunniamerkeistä kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

8. KUSTANNUKSET 

 

Jokainen hallintokunta hoitaa itse merkkipäivälahjojen ja niiden luovuttamiseen liittyvien 

kahvitilaisuuksien rahoittamisen. 

 

Kuntaliiton ja muiden yhteisöjen myöntämien ansiomerkkien kustannuksista sekä 

ansiomerkkitilaisuuksien kustannuksista vastaa hallinto-osasto. 

 

9. REKISTERIN PITÄMINEN 

 

Hallinto-osasto pitää rekisteriä luovutetuista merkkipäivälahjoista, kunnia- ja 

ansiomerkinsaneista sekä kunnan pöytäviirin saajista. 

 

10. VOIMAANTULO 

 

Tämä merkkipäiväohje tulee voimaan 1.1.2014. 

 




