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Harjavallan kaupungin muistamisohje 
 

Yleistä 
Nämä ohjeet koskevat sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden muistamista. 

Kaupunginhallitus tai asianomainen lautakunta muistaa henkilöstöä ja luottamushenkilöitä merkki-

päivien ja eläkkeelle siirtymisen johdosta, palvelusuhteen tai luottamustoimen päättyessä sekä kuo-

lemantapauksissa. 

Lahjan rahallista arvoa tarkistetaan tarvittaessa. 

Ohjeistus koskee kaupungin antamaa lahjaa. 

 

Henkilöstö 

Syntymäpäivät 

Koko henkilöstöä muistetaan samoin perustein. 

Harjavallan kaupungin palveluksessa olevaa henkilöä muistetaan 50- ja 60-vuotispäivänä lahjalla ja 

kukilla. 

Mikäli henkilö juhlii, käydään onnittelupaikalla. Kaupunki ei järjestä kahvitilaisuutta, vaan mahdol-

liset juhlallisuudet ovat henkilön omalla vastuulla. Mikäli henkilö on ilmoittanut, että ei vietä merk-

kipäiväänsä, kunnioitetaan hänen tahtoaan.  

Lahjan arvo 

50 v 70 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)  

60 v 80 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)  

 

Eläkkeelle siirtyminen 

Jokaiselle vanhuuseläkkeelle tai pitkäaikaisesta palveluksesta (vähintään 10 vuotta) työkyvyttömyys-

eläkkeelle jäävälle työntekijälle on pyrittävä järjestämään läksiäistilaisuus kahvitarjoiluineen. Tilai-

suus järjestetään normaalina työaikana ja käytännön järjestelyistä vastaa asianomainen tulosalue. Ti-

laisuuteen osallistuvat ainakin lähin työyhteisö ja esimies tai muu johtava viranhaltija.  

Lahjan arvo määräytyy palvelussuhteen keston mukaan. Johtavassa asemassa pitkään palvelleille an-

netaan kaupungin pöytäviiri, mikäli he eivät ole sitä aiemmin saaneet. 

Palveluaika alle 20 v 100 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €) 

Palveluaika 20-30 v 150 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €) 

Palveluaika yli 30 v 200 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €) 
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Palvelussuhteen päättyminen 

Palvelussuhteen päättyessä lähtijälle järjestetään oman työyksikön toimesta kahvitilaisuus henkilön 

työpaikalla. Vakinaisen palvelussuhteen päättyessä lähtijää huomioidaan antamalla kukkakimppu ja 

lahja, jonka arvo määräytyy palvelusajan mukaan. 

Palveluaika 1-5 v kukat (20-30 €) 

Palveluaika yli 5 v 60 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €) 

 

Muistaminen kuolemantapauksessa 

Esimies järjestää tarvittaessa suruliputuksen saatuaan tiedon viranhaltijan/työntekijän kuolemasta. 

Kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan niin päättäessä Harjavallan kaupunki laittaa kuolinilmoituk-

sen lehteen neuvoteltuaan ensin omaisten kanssa. 

Siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite, jos kaupunki on saanut kutsun tilaisuuteen. Muussa ta-

pauksessa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi. 

Mikäli viranhaltija/työntekijä ei ole kuollessaan enää kaupungin palveluksessa lasketaan siunausti-

laisuudessa kukkalaite, jos kaupunki on saanut kutsun tilaisuuteen. Muussa tapauksessa voidaan lä-

hettää surunvalitteluadressi omaisille, mikäli työsuhteen päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 

viisi vuotta. 

Omaisten toiveet tulee aina huomioida osanotossa. 

 

Suomen Kuntaliiton ansiomerkit ja kunniamerkit 

Merkkejä haetaan 30 ja 40 vuoden palvelusta, voidaan myös hakea presidentin kunniamerkkejä pit-

kästä ja ansioituneesta työurasta. Suomen Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkit luovutetaan omassa ti-

laisuudessaan. 

 

Luottamushenkilöt 
Näitä periaatteita sovelletaan valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten 

puheenjohtajistoon ja varsinaisiin jäseniin. 

 

Toiminnassa mukana oleva luottamushenkilö 

Merkkipäivänä muistetaan toiminnassa mukana olevaa luottamushenkilöä toimielimen kokousten 

yhteydessä seuraavasti: 

50 v 70 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)  

60 v 80 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)  

70 v 90 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)  

80 v 100 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)  
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Muistaminen valtuustokauden päättyessä  

Mikäli valtuutettu jättää valtuustokauden päättyessä valtuutetun tehtävän, muistetaan häntä kaupun-

gin pöytäviirillä tai muulla sopivalla lahjalla. 

 

Muistaminen kuolemantapauksessa 

Luottamushenkilön siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite, jos kaupunki on saanut kutsun tilai-

suuteen. Muussa tapauksessa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi. 

Omaisten toiveet tulee aina huomioida osanotossa. 

 

Luottamushenkilö, joka ei ole enää toiminnassa mukana 

Luottamushenkilöä, joka on toiminut luottamustoimessa varsinaisena jäsenenä vähintään kolme 

kautta ja viimeisimmästä luottamustoimesta on enintään 5 vuotta, muistetaan merkkipäivänä kukka-

kimpulla, mikäli hän juhlii merkkipäiväänsä. Kuolemantapauksissa siunaustilaisuudessa lasketaan 

kukka laite, jos kaupunki on saanut kutsun tilaisuuteen. 

 

Kustannukset 
Henkilöstön lahjat, kukat ja adressit sekä muu edustaminen maksetaan kunkin tulosalueen talousar-

viomäärärahoista. 

Luottamushenkilöiden lahjat, kukat ja adressit sekä muu edustaminen maksetaan kaupunginhallituk-

sen talousarvioon varatuista määrärahoista. 

Lahjan arvo sisältää arvonlisäveron. Mikäli lahjaksi hankitaan lahjakortti tai lahja annetaan rahana, 

on se saajansa veronalaista tuloa.1  

 

Kaupungin viralliset lahjat 
   Arvo (sis. alv) 

Siluetti –taulu  74,40 eur 

Harja valtaa –patsas (kipsi) 60 eur 

Pöytäviiri (kaiverruksineen) 53,80 eur 

Historiikki  

 I osa (2 kirjaa) 69 eur 

 II osa (1 kirja) 61 eur  

Lahjat tulee tilata kaupungin kirjaamon kautta, jossa pidetään kirjaa lahjoista. Lahjat laskutetaan si-

säisesti. 

                                                 
1 kts. verottajan ohje https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Merkkipaiva-

lahja_tai_muu_vahainen_lahja(18455)  

3 kirjaa yhteensä 130eur 


