
Stadsfullmäktige godkänt 19.9.2022 § 45 

1 
 

Grankulla stads riktlinjer för flaggning 

 

Flaggning med Finlands flagga 

Grankulla stad följer inrikesministeriets riktlinjer för flaggning med Finlands flagga. Staden flaggar på 

officiella flaggdagar och så kallade övriga flaggdagar. De officiella flaggdagarna finns listade i 2 § i 

förordningen om flaggning med Finlands flagga (383/1978). De övriga flaggdagarna finns angivna i Finlands 

statskalender som redigeras av Helsingfors universitet. 

Dessutom flaggar staden på Grani-dagen. 

På officiella och övriga flaggdagar flaggar staden vid stadshuset och vid stadens fastigheter. I mån av 

möjlighet flaggar staden vid sina lokaler också på dagar då inrikesministeriet rekommenderar flaggning. 

De officiella flaggdagarna är 

• 28.2 Kalevaladagen, den finländska kulturens dag 

• 1.5 första maj d.v.s. det finländska arbetets dag 

• den andra söndagen i maj d.v.s. morsdagen 

• 4.6 försvarets fanfest d.v.s. Finlands marskalk C.G.E. Mannerheims födelsedag 

• lördagen mellan den 20 och den 26 juni d.v.s. midsommardagen, Finlands flaggas dag 

• den andra söndagen i november, farsdagen 

• 6.12 självständighetsdagen 

• den dag då statliga val, kommunalval, val av företrädare i Europaparlamentet eller 

rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas 

• den dag då republikens president tillträder sitt ämbete. 

 

De övriga vedertagna flaggdagarna är 

• 5.2 Runebergsdagen 

• 19.3 Minna Canth-dagen d.v.s. jämställdhetsdagen 

• 9.4 Mikael Agricola-dagen d.v.s. finska språkets dag som också är Elias Lönnrots 

födelsedag 

• 27.4 nationella veterandagen 

• 9.5 Europadagen 

• 12.5 Snellmansdagen d.v.s. finskhetens dag 

• den tredje söndagen i maj, de stupades dag 

• 6.7 Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag 

• 10.10 Aleksis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag 

• 24.10 FN-dagen 

• 6.11 svenska dagen 

• 20.11 barnkonventionens dag 

• 8.12 Sibeliusdagen, den finländska musikens dag 

 

Ytterligare rekommenderade flaggdagar (år 2022) är 

• 3.2 Alvar och Aino Aaltos och den finska arkitekturens och formgivningens dag  

• 6.2 samiska nationaldagen  

• 8.4 romernas nationaldag 

• 9.8 Tove Jansson-dagen och dagen för finländsk konst 

• 27.8 den finska naturens dag 

• 1.10 Miina Sillanpää-dagen och medborgarinflytandets dag 
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Flaggdagar som förekommer bara en gång  

Flaggdagar som förekommer bara en gång kan till exempel vara nationella evenemang såsom jubileumsår 

för självständigheten eller evenemang som anknyter till stadens verksamhet såsom öppningsceremonier, 

skolornas avslutningsfester eller studentdimissioner. 

På flaggdagar som förekommer bara en gång flaggar staden vid stadshuset och/eller vid fastigheten som 

anknyter till evenemanget. 

Flaggning på halv stång 

Vid dödsfall som berör organisationen flaggar staden på halv stång vid den fastighet där den avlidna har 

arbetat. Om en förtroendevald avlidit flaggar staden vid stadshuset. I enlighet med allmän praxis flaggar 

staden på halvstång genast då informationen om dödsfallet har nått fram eller om flaggningstiden skulle bli 

kort flaggar staden följande dag. Den avlidna personens närmaste chef och lokalcentralen ansvarar för att 

ordna med flaggning på halv stång. 

När det gäller offentlig flaggning på halv stång följer staden inrikesministeriets rekommendationer. 

 

Flaggning med EU-flaggan eller andra staters flaggor 

Staden följer inrikesministeriets rekommendationer när det gäller flaggning med EU-flaggan. 

I anslutning till officiella internationella besök flaggar staden såvitt möjligt med den stats flagga som det 

gäller vid stadshuset och vid den fastighet som besöket gäller. Stadsdirektören beslutar om sådan flaggning. 

Staden följer internationell flaggpraxis vid rangordning av flaggorna. 

 

Övriga allmänna riktlinjer för flaggning  

Förutom vid stadshuset kan staden avstå från flaggning vid en fastighet som inte har någon egentlig 

verksamhet eller om flaggningen skulle förutsätta orimliga specialarrangemang. 

Staden kan ändå inte avstå från offentlig flaggning på halv stång. 

Stadsdirektören beslutar om flaggning med övriga flaggor i enlighet med lagen, goda seder och stadens 

värderingar. Med sådan flaggning avses närmast internationella eller nationella temadagar och flaggdagar 

där aktören har en etablerad flagga. I sådana fall flaggar staden vid stadshuset och såvitt möjligt även vid 

andra fastigheter som staden äger. 

I enlighet med den linje som fullmäktige fastställt (20.9.2021 § 66) flaggar staden årligen under Helsinki 

Pride-veckan. 

 

Lokalcentralen ansvarar för flaggningen vid fastigheterna. Förvaltningstjänsterna och lokalcentralen ger 

mer information om flaggning. 


