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Ohje huomionosoituksista luottamushenkilöille
Hyväksytty: Kaupunginhallitus 4.12.2017, 385 §

Soveltamisala
Äänekosken kaupunki tarjoaa kuntalain (410/2015) 69 §:ssä tarkoitetuille kaupungin luottamushenkilöille
huomionosoitukset tämän ohjeen mukaisesti.
Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää huomionosoituksissa noudatettavat käytänteet sekä edistää avoimuu‐
den toteutumista ja luottamushenkilön toiveiden huomioon ottamista.

Luottamushenkilön syntymäpäivä
Huomionosoitus syntymäpäivän johdosta tarjotaan valtuuston tai muun toimielimen varsinaisena jäsenä ole‐
van luottamushenkilön täyttäessä toimikautensa aikana 50, 60 ja 70 vuotta ja tämän jälkeen viiden vuoden
välein.
Huomionosoitus käsittää onnittelukukat, kaupungin pöytästandaarin ja enintään sadan euron arvoisen lah‐
jan.
Pöytästandaari annetaan vain kerran kullekin luottamushenkilölle.
Lahja annetaan esinelahjana tai määräajan voimassaolevana lahjakorttina Äänekoskella toimivaan yrityk‐
seen. Esinelahjan tai lahjakortin hankkimisessa pyritään ottamaan huomioon luottamushenkilön toive esi‐
neen luonteesta tai lahjakortin käyttöpaikasta ja ‐kohteesta.
Pääsääntönä on, että onnittelukukat, pöytästandaari ja lahja luovutetaan luottamushenkilölle korkeimman
toimielimen, jossa luottamushenkilö on jäsenenä, ensimmäisen kokouksen yhteydessä syntymäpäivän jäl‐
keen. Ennen tätä luottamushenkilöltä tiedustellaan suostumusta huomionosoitukseen.

Luottamushenkilön menehtyminen
Luottamushenkilön menehtyessä toimikautensa aikana postittaa kaupunki surunvalitteluadressin luottamus‐
henkilön kotiosoitteeseen.
Jos kaupunki saa kaupungille osoitetun kutsun toimikautensa aikana tai sen päätyttyä menehtyneen luotta‐
mushenkilön saatto‐ tai muistotilaisuuteen, kaupunginjohtaja päättää tilaisuuteen mahdollisesti osallistu‐
vista kaupungin edustajista ja surukukista tai adressista. Päätöksenteossa otetaan huomioon vainajan hoita‐
mien kaupungin luottamustehtävien luonne ja niissä toimittu aika.
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Arvonimet ja viralliset kunnia‐ ja ansiomerkit
Kaupunki voi yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa ehdottaa luottamushenkilölleen arvonimeä
tai ritarikuntien kunniamerkkeihin lukeutuvaa kunniamerkkiä. Kaupunginjohtaja päättää ehdotuksesta ja
kaupungin osallistumisesta kustannuksiin kaupunginhallituksen jäseniä kuultuaan.
Ennen ehdotuksen tekemistä luottamushenkilöltä tiedustellaan suostumusta arvonimeen tai kunniamerk‐
kiin.
Kaupunki ei ehdota luottamushenkilöilleen muita virallisia kunnia‐ tai ansiomerkkejä eikä osallistu niistä ai‐
heutuviin kustannuksiin.

Muut kunnia‐ ja ansiomerkit
Kaupunki voi yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa ehdottaa luottamushenkilölleen Suomen
Kuntaliitto ry:n kunniamerkkiä. Kaupunginjohtaja päättää ehdotuksesta ja kaupungin osallistumisesta kus‐
tannuksiin kaupunginhallituksen jäseniä kuultuaan.
Kaupunki ehdottaa luottamushenkilöilleen Suomen Kuntaliitto ry:n hopeista ja kultaista ansiomerkkiä ja mak‐
saa niistä aiheutuvat kustannukset. Ehdotus tehdään kerran valtuuston toimikaudessa niin, että ehdotuk‐
sessa otetaan huomioon luottamushenkilöt ja edellisen ehdotuksen jälkeen tehtävänsä jättäneet luottamus‐
henkilöt. Kaupunginjohtaja päättää ehdotuksesta.
Ennen ehdotuksen tekemistä luottamushenkilöltä tiedustellaan suostumusta kunnia‐ tai ansiomerkkiin.
Kaupunki ei ehdota luottamushenkilöilleen muita lailla tai asetuksella sääntelemättömiä kunnia‐ tai ansio‐
merkkejä eikä osallistu niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Voimaantulo
Tämä ohje on voimassa 1.1.2018 lukien toistaiseksi.

