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KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA
HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVIEN MUISTAMISTA
KOSKEVAT TOIMINTAOHJEET
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2007
_________

Kajaanin kaupunki muistaa luottamushenkilöitään sekä henkilökuntaansa näiden merkkipäivinä seuraavasti:
I

LUOTTAMUSHENKILÖT

1§

Luottamushenkilöt jaetaan kahteen ryhmään:

1. ryhmä

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenet sekä
lautakuntien puheenjohtajat

2. ryhmä

muiden luottamustoimielinten jäsenet

Luottamushenkilön täyttäessä 50, 60, 70, 75, 80 jne. vuotta
kaupungin lahjana annetaan
1) viiri,

jos luottamushenkilö merkkipäivänään on ollut 1. ryhmään kuuluvissa luottamustoimissa vähintään 10 vuotta tai 1. ja 2. ryhmään kuuluvissa luottamustoimissa yhteensä vähintään 20
vuotta.
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2) kaupungin historiat tai muu vastaava lahja,

jos luottamushenkilö merkkipäivänään on ollut 1. ryhmään kuuluvissa luottamustoimissa vähintään 4 vuotta tai 1. ja 2. ryhmään kuuluvissa luottamustoimissa yhteensä vähintään 10
vuotta.
3) kukkia

muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.

II HENKILÖSTÖ
2§

Henkilöstöön kuuluvan täyttäessä 50 vuotta hänelle annetaan
kaupungin lahja, jonka arvo on yhtä monta prosenttia 2.000 eurosta kuin ao. henkilöllä on palveluksessa olovuosia, kuitenkin
vähintään 60 euroa ja enintään 600 euroa.

Samoin menetellään henkilöstöön kuuluvan jäädessä eläkkeelle.

Kaupungin palveluksessa olevan täyttäessä 60 vuotta kaupungin lahjana luovutetaan kukkia.

Palvelusaikaan luetaan ne ajat, jotka henkilö on ollut Kajaanin
kaupungin tai Kajaanin maalaiskunnan palveluksessa sekä ajat
sellaisen työnantajan palveluksessa, josta hän on erillisellä sopimuksella siirtynyt Kajaanin kaupungin palvelukseen ns. vanhana työntekijänä.
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3§

Kajaanin kaupungin palveluksessa 25 vuotta olleita palkitaan 3
päivän ylimääräisellä palkallisella vapaalla, 30 vuotta palveluksessa olleita 5 päivän ylimääräisellä palkallisella vapaalla, 35
vuotta palveluksessa olleita 5 päivän ylimääräisellä palkallisella
vapaalla ja 40 vuotta palveluksessa olleita 10 päivän ylimääräisellä palkallisella vapaalla.

Ylimääräinen palkallinen vapaa tulee käyttää 6 kuukauden kuluessa palveluksessaoloajan täyttymisestä.

Palkitsemismuoto otetaan käyttöön vuoden 2007 alusta.

III ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
4§

1) Näiden toimintaohjeiden tarkoittamalle luottamushenkilölle
ja kaupungin palveluksessa olevalle luovutetaan hänen
merkkipäivänsä, työpaikan vaihtonsa tai eläkkeelle siirtymisensä yhteydessä myös Kuntaliiton asianomainen ansiomerkki, mikäli hänellä Kuntaliiton määräysten mukaan on
siihen oikeus.
2) Kaupungin viiri voidaan luovuttaa henkilöstöön kuuluvalle
samoin perustein kuin yhteisöille ja yksityishenkilöille. Viiri
luovutetaan kunnianosoituksena tai kiitoksena erityisen
merkittävästä toiminnasta Kajaanin kaupungin hyväksi. Viirin
luovuttamisesta päättää kaupunginjohtaja.
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3) Jos kaupungin luottamustoimessa tai palveluksessa oleva
henkilö kuolee luottamustoimessa tai palveluksessa ollessaan, edesmennyttä muistetaan kukkalaitteella.
4) Lahjaa näiden toimintaohjeiden perusteella luovutettaessa
annetaan samalla myös kukkia.
5) Toimialat huolehtivat luottamushenkilöittensä ja henkilöstönsä merkkipäivien muistamisesta näiden toimintaohjeiden
edellyttämällä tavalla.
6) Kuntaliiton ansiomerkit jaetaan vähintään valtuuston vaalikausittain.

Sääntö otetaan käyttöön 1.1.2007 alkaen.
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