
 
 
YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KIINTEISTÖJEN LIPUTUSOHJE 
 
 Iso ja pieni liputus 
 Kaupungilla on käytössä ns. iso liputus ja pieni liputus. 
 - isossa liputuksessa liputetaan kaikissa kiinteistöissä 
 - pienessä liputuksessa liputetaan seuraavissa kiinteistöissä: 

Ylöjärven kaupungintalo, Viljakkalan kirjasto, Kurun kirjasto 
 
 Viralliset liputuspäivät, joita ovat liputusohjeen hyväksymishetkellä 

seuraavat päivät: 
 
 Iso liputus kaikissa kiinteistöissä: 
 - helmikuun 28. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä 
 - toukokuun 1. Vappu, suomalaisen työn päivä 
 - toukokuun toinen sunnuntai, äitienpäivä 
 - toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneiden muistopäivä 
 - kesäkuun 4. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 
 - kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, 

Suomen lipun päivä 
 - joulukuun 6. Itsenäisyyspäivä 
 - päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa. 
 
 Pieni liputus: Ylöjärven kaupungintalo, Viljakkalan kirjasto, Kurun kirjasto 
 - päivä, jolloin suoritetaan yleiset valtakunnalliset vaalit tai neuvoa-

antava kansanäänestys koko maassa. Vaalipaikkoina toimivilla 
kiinteistöillä liputetaan vaalipäivänä. 

 
 Muut liputuspäivät eli ns. vakiintuneet liputuspäivät 
 Muina liputuspäivinä eli ns. vakiintuneina liputuspäivinä sekä niinä 

päivinä, joina sisäministeriö on useana vuonna suositellut liputusta: 
 Iso liputus arkisin ja pieni liputus viikonloppuisin ja muina päivinä, jolloin 

virastot ovat kiinni. Näitä päiviä ovat ohjeen hyväksymishetkellä mm. 
seuraavat: 

 
 - helmikuun 5. J. L. Runebergin päivä 
 - maaliskuun 19. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 
 - huhtikuun 9. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä 
 - huhtikuun 27. kansallinen veteraanipäivä 
 - toukokuun 9. Eurooppa-päivä 
 - toukokuun 12. J. V Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä 
 - heinäkuun 6. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä 
 - lokakuun 10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 
 - lokakuun 24. YK:n päivä 
 - marraskuun 6. Ruotsalaisuuden päivä, Svenska dagen 
 - marraskuun toinen sunnuntai, isänpäivä. 
 - marraskuun 20. Lapsen oikeuksien päivä 
 - joulukuun 8. Jean Sibeliuksen syntymäpäivä 
 
 Myös Ylöjärven kaupungin merkkipäivänä 24. tammikuuta liputetaan 

tämän käytännön mukaisesti.  
 
 
 Muut liputukset 

- yksittäiset valtakunnalliset kertaluontoiset liputuspäivät (esim. Suomi 



 
 

100 -juhlavuoteen kuuluvat kertaluontoiset liputuspäivät): Iso liputus 
arkisin ja pieni liputus viikonloppuisin ja muina päivinä, jolloin virastot 
ovat kiinni. 

- Kaupungin tietyssä kiinteistössä järjestämät juhlatilaisuudet, 
harjannostajaiset, vihkiäiset ym.: tilaisuudesta kaupungin osalta 
vastaava henkilö huolehtii tarvittavasta liputuksesta kiinteistön 
vastuuhenkilön hyväksymällä tavalla 

 
 Suruliputus 

- Suruliputus suoritetaan myös sisäministeriön antamien ohjeiden 
mukaan mm. laajojen katastrofien yhteydessä siten, että iso liputus 
järjestetään arkisin ja pieni liputus viikonloppuisin ja muina päivinä, 
jolloin virastot ovat kiinni. 
 

- Suruliputuksen suorittamisesta organisaatiota koskevissa 
kuolemantapauksissa yksittäisen kiinteistön osalta päätöksen tekee 
ao. kiinteistön vastuuhenkilö. Liputus suoritetaan lähtökohtaisesti sinä 
päivänä, kun tieto kaupungin palveluksessa olevan henkilön 
kuolemasta saapuu kiinteistölle. 
 

Liputukseen liittyvien muiden ratkaisujen tekeminen 
- Normaalina työaikana liputukseen liittyvät mahdollisesti muut 

tarvittavat tarkemmat ohjeet antaa kulttuurisihteeri tai hänen 
sijaisensa. 

- Normaalin työajan ulkopuolella, tai jos edellä mainittuja henkilöitä ei 
tavoiteta muusta syystä johtuen, ohjeistuksesta vastaa tekniikka- ja 
ympäristöosaston esimiespäivystysvuorossa oleva henkilö. 

 
 Liputuksen suorittaminen 
 Tilapalvelut/ kiinteistönhoito vastaa liputusten suorittamisesta 

hoitamissaan kiinteistöissä. 
 
 
 


