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KEMIJÄRVEN KAUPUNKI MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ            
Kaupunginhallitus 22.12.2008 § 368   

Kaupunginhallitus 24.5.2010 § 135 lisäys/muutos  

Voimaantulo 1.1.2009 
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 346 
Voimaantulo 1.12.2013 
Voimaantulo 1.1.2017, Kh 21.11.2016 § 424 

 

 
 
Tämän merkkipäiväsäännön tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä käytäntöä Kemijärven 
kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön merkkipäivien muistamisessa. 
 
 

1. HENKILÖSTÖ 

 
Seuraavia sääntöjä sovelletaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa 
palvelussuhteessa olevaan henkilöstöön, kun ehdot täyttyvät.  
 
Syntymäpäivä 
 
Vähintään kaksi vuotta yhdenjaksoisesti kaupungin palveluksessa ollutta henkilöä 
muistetaan 50 ja 60 -vuotispäivänä henkilön mukaan valittavalla lahjalla ja kukkakimpulla. 
Mikäli henkilö juhlii, käydään onnittelukäynnillä. Jos henkilö ei juhli merkkipäiväänsä, lahja 
ja kukkakimppu annetaan henkilölle työpaikalla. Kaupunki ei järjestä kahvitilaisuutta.  
 
50 vuotta täyttävälle lahjan arvo 150 euroa 
60 vuotta täyttävälle lahjan arvo 200 euroa 
 
Työmerkkipäivä 
 
Kemijärven kaupunkia yhdenjaksoisesti palvellutta ja ns. vanhana työntekijänä kaupungin 
palvelukseen tullutta muistetaan seuraavasti: 
 
10 vuoden yhdenjaksoinen 10 kerran sarjalippu Uimahalli POUKAMAAN tai 
palvelusaika   50 euron lahjakortti  
  
20 vuoden yhdenjaksoinen 25 kerran sarjalippu Uimahalli POUKAMAAN tai 
palvelusaika  viikko Pyhän Parkissa hintaryhmän IV aikana tai 
   100 euron lahjakortti  
 
30 vuoden yhdenjaksoinen vuosilippu Uimahalli POUKAMAAN tai 
palvelusaika  viikko Pyhän Parkissa hintaryhmän III aikana tai 
   150 euron lahjakortti  
 
40 vuoden yhdenjaksoinen 200 euron lahjakortti  
palveluaika 

 
Lahjakortti annetaan henkilön valitsemaan paikkakunnalla olevaan liikkeeseen. 
Lahjakorttiin tulee yksilöidä, mitä tavaraa sillä hankintaan. Työmerkkipäivien lahjat jaetaan 
vuosittain palkittavien henkilöiden yhteisessä juhlassa. 
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Eläkkeellelähtöpäivä 
 
Eläkkeelle siirtyvälle järjestetään oman työyksikön toimesta kahvitilaisuus. Henkilön 
eläkkeelle lähteminen huomioidaan antamalla lähtijälle kukkakimppu ja lahja, jonka arvo 
määräytyy palvelusajan mukaan. 
 
2-5 vuoden palvelusaika      50 euroa  
6-15 vuoden palvelusaika 100 euroa   
vähintään 16 vuoden palvelusaika  150 euroa 
 
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. 
 
2-5 vuoden palvelusaika      50 euroa   
6 - 15 vuoden palvelusaika 100 euroa   
vähintään 16 vuoden palvelusaika 150 euroa 
 
Suomen Kuntaliiton ansiomerkit/kunniamerkit 
 
Eläkkeelle lähdettäessä tai pitkäaikaisen palvelussuhteen päättyessä palvelualue anoo 
Suomen Kuntaliitolta kunnallisen palvelun pituuden perusteella määräytyvän korkeimman 
mahdollisen ansio- tai kunniamerkin. Merkki luovutetaan työyksikössä järjestettävässä 
kahvitilaisuudessa.  
 
Itsenäisyyspäivän ansiomerkit/kunniamerkit 
 
Itsenäisyyspäivänä myönnettäviä ansiomerkkejä ja kunniamerkkejä haetaan 
suunnitelmallisesti aina silloin, kun viran- ja toimenhaltijoilla on niiden saamiseen 
edellytykset. Merkki luovutetaan vuosittain Kemijärven kaupunginvaltuuston kokouksessa. 
 
Muistaminen kuolemantapauksessa 
 
Esimies järjestää suruliputuksen saatuaan tiedon viranhaltijan/työntekijän kuolemasta. 
Kaupunki laittaa kuolinilmoituksen lehteen neuvoteltuaan asiasta ensin omaisten kanssa.  
 
Siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite, jos kaupunki on saanut kutsun tilaisuuteen. 
Muussa tapauksessa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi, jos kuolemantapaus on 
sattunut kaupungin palveluksessa ollessa.  
 
Omaisten toivomus tulee aina huomioida osanotossa.  
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2. LUOTTAMUSHENKILÖT  
 
Näitä periaatteita sovelletaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien 
(ei vaalilautakuntien) puheenjohtajistoon sekä varsinaisiin jäseniin. Mikäli henkilö kuuluu 
useampaan toimielimeen, häntä huomioidaan vain merkittävimmässä toimielimessä.  
Kaupungin palveluksessa ololla ei ole vaikutusta luottamushenkilön muistamiseen.  
 
 
2.1. Toiminnassa mukana olevan luottamushenkilön muistaminen 
 
Syntymäpäivä 
 
50 vuotta  lahjan arvo 50 euroa 
60 vuotta  lahjan arvo 80 euroa 
70 vuotta  lahjan arvo 100 euroa 
80 vuotta  lahjan arvo 120 euroa 
 
Lahja viedään luottamushenkilön kotiin/juhlapaikkaan, mikäli hän juhlii merkkipäiväänsä. 
Muussa tapauksessa lahja annetaan toimielimen kokouksessa. Kaupunki ei järjestä 
erillistä kahvitilaisuutta. 
 
Itsenäisyyspäivän ansiomerkit/kunniamerkit 
 
Itsenäisyyspäivänä myönnettäviä ansiomerkkejä ja kunniamerkkejä haetaan 
suunnitelmallisesti aina silloin, kun luottamushenkilöllä on niiden saamisen edellytykset. 
Merkki luovutetaan vuosittain Kemijärven kaupunginvaltuuston kokouksessa. 
 
Muistaminen kuolemantapauksessa 
 
Siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite, jos kaupunki on saanut kutsun tilaisuuteen. 
Muussa tapauksessa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi. 
 
Omaisten toivomus tulee aina huomioida osanotossa. 
 
 

3. KEMIJÄRVI-MITALIN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET  
 
Kemijärvi-mitalit myöntää kaupunginhallitus ja ne luovutetaan saajille itsenäisyyspäivän  
juhlassa. Mitalin saajille annetaan erityinen omistuskirja.  
 
A. Kultainen Kemijärvi-mitali 

 
Kultainen Kemijärvi-mitali myönnetään  
 
- teosta, suorituksesta tai saavutuksesta, joka kemijärveläisen suorittamana on tehnyt 
Kemijärven nimeä tunnetuksi ja jolle annetaan erityistä arvoa Kemijärven kaupungin 
ulkopuolellakin 
 
- kemijärveläiselle ansioituneelle kasvattajalle. Jos hänelle on jo myönnetty korkeampi 
kunniamerkki/ansiomerkki, niin siinä tapauksessa Kemijärvi-mitalia ei myönnetä 
 
- kemijärveläiselle 100 vuotta täyttäneelle 
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B. Hopeinen Kemijärvi-mitali 

 
Hopeinen Kemijärvi-mitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle yleistä tunnustusta 
saadusta toiminnasta, jolla on huomattavalla tavalla edistetty Kemijärven kaupungin 
rakentamista, matkailua, elinkeinoelämää tai kaupungin taloudellista, sosiaalista tai 
sivistyksellistä kehittymistä. 
 

 
C. Pronssinen Kemijärvi-mitali 
 
Pronssinen Kemijärvi-mitali myönnetään  
 
- poikkeuksellisen mittavasta panoksesta Kemijärven kaupungin luottamushenkilönä, 
viranhaltijana tai työntekijänä 
 
- erityisenä huomionosoituksena kotimaiselle tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka 
on merkittävästi toiminut Kemijärven kaupungin hyväksi. 
 
 
 

4. KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN STANDAARIN MYÖNTÄMISEN 
PERIAATTEET  
 
Kemijärven kaupungin standaarin myöntää kaupunginjohtaja alla olevien periaatteiden 
mukaan.  
 
 
Kemijärven kaupungin standaari myönnetään: 
 
 

- merkittävän henkilön tai yhteisön merkkipäivänä 
 

- toiminnassa mukana olevalle luottamushenkilölle 30 vuoden varsinaisen 
jäsenyyden perusteella ja se luovutetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 
 

- kuntavierailujen yhteydessä  
 
- kansainvälisen kanssakäymisen yhteydessä 

 
- yhdistykselle tai yhteisölle merkittävästä teosta tai toiminnasta Kemijärven 

kaupungin tai kuntalaisten hyväksi ja se luovutetaan itsenäisyyspäivän juhlassa. 
 

 


