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Salon kaupungin liputus- ja huomioimisohje
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1. Suomen lippu
Suomen lipulla liputtamisen osalta Salon kaupunki noudattaa sisäministeriön ohjeistusta.
Liputuskäytännöistä Suomen lipun osalta päättää kaupunginjohtaja poikkeuksena kertaluontoiset
liputuspäivät, jolloin kiinteistökohtaisen päätöksen tekee kiinteistössä tapahtuvasta toiminnasta
vastaava henkilö.
Liputuspäivät huomioidaan asiaan kuuluvalla tavalla myös muussa kaupungin toiminnassa.
1.1. Viralliset liputuspäivät
• 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
• 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
• toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
• 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin
syntymäpäivä
• kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
• marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä
• 6.12. itsenäisyyspäivä
• päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin
edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys
• päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.
Virallisina liputuspäivinä liputetaan kaikissa kaupungin kiinteistössä.

1.2.

Vakiintuneet liputuspäivät

Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan
kuin virallisinakin liputuspäivinä. Muut liputuspäivät ovat:
• 5.2. J. L. Runebergin päivä
• 19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
• 9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin
syntymäpäivä
• 27.4. kansallinen veteraanipäivä
• 9.5. Eurooppa-päivä
• 12.5. J. V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
• toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä
• 6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
• 10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
• 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
• 6.11. Svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
• 20.11. Lapsen oikeuksien päivä
• 8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä
Vakiintuneina liputuspäivinä liputetaan kaupungintalolla, Halikon virastotalolla ja mahdollisuuksien
mukaan muissa kaupungin kiinteistöissä.

1.3.

Suositellut liputuspäivät

Sisäministeriö voi myös antaa liputussuosituksia esimerkiksi viralliseen almanakkaan merkittyjen
merkkipäivien tai vakiintuneiksi nimettävien liputuspäivien osalta. Tällaisia päiviä ovat muun muassa
saamelaisten kansallispäivä (5.2.), romanien kansallispäivä (8.4.), Tove Janssonin ja suomalaisen
taiteen päivä (9.8.) Suomen luonnon päivä (elokuun viimeinen lauantai) sekä Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen päivä (1.10.).
Suositeltuina liputuspäivinä liputetaan kaupungintalolla.
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1.4.

Suruliputus

Salon kaupunki suruliputtaa organisaatiota koskevissa kuolemantapauksissa sen kiinteistön alueella,
jossa menehtynyt on työskennellyt. Luottamushenkilön menehdyttyä suruliputus on
kaupungintalolla. Yleisen käytännön mukaan suruliputus aloitetaan heti kun on saatu tieto
kuolemantapauksesta tai mikäli liputusaika jäisi lyhyeksi, suruliputus suoritetaan seuraavana
päivänä. Hautajaispäivänä ei liputeta. Suruliputukseen pyydetään omaisten suostumus.
Kansallisen merkkihenkilön tai jonkin suuronnettomuuden yhteydessä toimitaan sisäministeriön
suosituksen mukaisesti. Tällöin liputetaan kaupungintalolla.

1.5.

Kertaluontoiset liputuspäivät

Kertaluontoisia liputuspäiviä voivat olla kansalliseen tapahtumaan, kuten esimerkiksi itsenäisyyden
juhlavuoteen, liittyvät päivät tai kaupungin toimintaan liittyvät tapahtumat kuten avajaistilaisuudet,
koulujen päätöstilaisuudet tai lakkiaiset.
Kertaluontoisina liputuspäivinä liputetaan kaupungintalolla ja/tai kiinteistöissä, joihin tapahtumat
olennaisesti liittyvät.

2. EU-lippu ja muiden valtioiden liput
EU-lipun käytöstä ei ole kansallisia säädöksiä tai määräyksiä. Sisäministeriö on kuitenkin eräissä
yhteyksissä suosittanut liputtamista EU-lipulla mahdollisuuksien mukaan kansallislipun rinnalla.
Esimerkiksi toukokuun 9. päivänä vietettävänä Eurooppa-päivänä on suositeltu liputtamista myös
EU-lipulla.
Liputtaminen EU-lipulla on perusteltua erityisesti silloin, kun liputuksen aihe liittyy EU:n toimintaan
tai liputtamisesta annetaan EU:n piirissä yhteinen suositus. Muu EU-lipun käyttö liittyy yleensä
vierailuihin tai kokouksiin, joihin tulee osallistujia EU-instituutioista tai EU-maista.
Muiden valtioiden lipuilla liputetaan virallisten kansainvälisten vierailujen yhteydessä. Kaupungin
virallisia vieraita ovat:
•
•
•

ystävyyskaupunkien viralliset valtuuskunnat
korkea-arvoiset muut kansainväliset valtuuskunnat tai yksittäiset vieraat
eri maiden suurlähettiläät ja konsulit

Tällöin noudatetaan kansainvälisiä liputustapoja eli isäntämaan lippu on arvokkaimmassa asemassa.
EU:n ja muiden valtioiden lipuilla liputetaan kaupungintalolla ja mahdollisuuksien mukaan niissä
kiinteistöissä, joihin vierailu kohdistuu.
Liputuskäytännöistä EU-lipun ja muiden valtioiden lippujen osalta päättää kaupunginjohtaja.

3. Teemapäivät, -viikot ja -vuodet
Erilaisten vuosittaisten tai yksittäisten teematapahtumien taustalla ovat usein toimintansa
vakiinnuttaneet kansainväliset, kansalliset tai alueelliset yhteisöt (esimerkiksi Yhdistyneet
kansakunnat, Euroopan unioni, ihmisoikeus-, potilas- ja ympäristöjärjestöt).
Teematapahtumien tavoitteena on tuoda julkiseen keskusteluun keskeisiä yhteiskunnallisia
kysymyksiä ja/tai osoittaa arvostusta sekä tukea jollekin toiminnalle, toimijoille tai ryhmälle.
Salon kaupunki tuo erilaisia teematapahtumia esille omassa toiminnassaan, kun tapahtumien
tavoitteena lisätä yleistä tietoisuutta yhteiskunnan eri osa-alueista ja niiden ajankohtaisista
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kysymyksistä. Teeman itsessään sekä sen huomioimisen tulee olla lain-, hyvien tapojen ja
kaupungin arvojen (asiakaslähtöisyys, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus) mukaisia.
Teemoja voidaan tuoda esille kaupungin verkkopalveluissa, sosiaalisen median kanavissa sekä
muissa viestintäkanavissa ja kaupungin hallinnoimissa ulkomainostiloissa (banderollipaikat,
ulkomainostaulut, Vilhonsillan lipputangot, Turuntien ja Pormestarinkadun valaisinpylväspaikat).
Teemoihin liittyen voidaan järjestää kaupungin omia tai yhdessä sidosryhmien kanssa toteutettuja
tapahtumia sekä muuta toimintaa kunkin toimialan harkinnan mukaan ja talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa. Toimialat tekevät yhteistyötä toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen
liittyen viestintäpäällikön johtamassa viestintätiimissä. Jos teematapahtumiin liittyen tuotetaan
laajoja ohjelmallisia ja viestinnällisiä kokonaisuuksia, kokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Jos ulkopuolinen taho ehdottaa kaupungille teematapahtumaan liittyvää yhteistyötä, toteutuksesta
päättää kaupunginhallitus. Tähän tarkoitukseen tarvittava mahdollinen määräraha katetaan
viestinnän ja suhdetoiminnan palvelujen kustannuspaikalta.

4. Vuotuiset juhlat
Perinteisten kristillisten ja/tai pakanallista alkuperää olevien suomalaisten vuotuisjuhlien
(esimerkiksi laskiainen, pääsiäinen, kekri ja joulu) sekä uudempien suomalaiseen vuodenkiertoon
tulleiden juhlien (esimerkiksi ystävänpäivä ja halloween) huomioinnissa noudatetaan samoja
periaatteita kuin teematapahtumien osalta eli huomioinnin tulee olla lain-, hyvien tapojen ja
kaupungin arvojen mukaista.

5. Muu huomiointi
Kulttuuri- ja urheilusaavutusten sekä yhdistysten merkkipäivien huomioimiseen liittyen noudatetaan
kaupungin voimassa olevaa palkitsemisohjetta.
Kulttuuri- ja urheilusaavutukset huomioidaan myös kaupungin omissa viestintäkanavissa ja
menestystä voidaan juhlistaa vielä erikseen sovittavilla tavoilla esimerkiksi hyödyntämällä
kaupungin ulkomainos- tai julkisia tiloja kuten toria.
Päätöksen kulttuuri- ja urheilusaavutusten lisähuomioinnista tekee kaupunginjohtaja.
Lisähuomioimisen mahdolliset kulut katetaan viestinnän ja suhdetoiminnan palvelujen
määrärahoista.
Muiden kuin kulttuuri- ja urheilusaavutusten sekä yhdistysten merkkipäivien osalta menestyksen
huomiointi valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Huomioimisen kulut katetaan
viestinnän ja suhdetoiminnan palvelujen määrärahoista.
Lähteet:
Sisäministeriö: Suomen lippu ja vaakuna https://intermin.fi/suomen-lippu
Tasa-arvovaltuutetun verkkosivut https://tasa-arvo.fi
Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut https://syrjinta.fi,
https://syrjinta.fi/positiivinen-erityiskohtelu
Yliopiston almanakkatoimisto: https://almanakka.helsinki.fi/fi/

|

Salon kaupunki

|

Tehdaskatu 2, 24100 SALO

|

PL 77, 24101 SALO

|

www.salo.fi

|

kirjaamo@salo.fi

|

Y-tunnus: 0139533-1

|

