SEINÄJOEN KAUPUNKI

Seinäjoen kaupungin vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset / periaatteet
Kh 26.6.2017, § 277
Konsernipalvelujen toimesta on valmisteltu periaatteet koskien Seinäjoen kaupungin vieraanvaraisuutta ja huomionosoituksia. Edellisen kerran edellä mainitut asiat
on päivitetty vuonna 2011 ja niiden ajanmukaistaminen on tarpeellista. Valmisteluun ovat osallistuneet myös ko. tehtäviä käytännössä hoitavat henkilöt.
Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luvun 26 §:n mukaan kaupunginjohtajan
tehtävänä on olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä edustustilaisuuksissa. Lisäksi kaupunginjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat kaupungin edustustilaisuuksien järjestämistä kaupungin kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaan samoin kuin niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi
hyväksymisestä.
Kaupunki myöntää vieraanvaraisuutta seuraavin perustein:
Tasavallan Presidentin ja hänen puolisonsa, valtioneuvoston jäsenten sekä muiden maiden valtiopäämiesten kutsuminen kaupungin tilaisuuksiin tapahtuu aina
kaupunginjohtajan toimesta.
Muiden valtiovallan edustajien, suurlähettiläiden ja merkittävien vieraiden vierailusta on aina ilmoitettava konsernipalvelujen harkittavaksi, edellyttääkö vieraille osoitettava vieraanvaraisuus kaupunginhallituksen edustajan läsnäoloa.
Vieraanvaraisuus liittyy Seinäjoella järjestettävään tapahtumaan tai tilaisuuteen,
joka tukee Seinäjoen kaupungin strategisia tavoitteita.
Tällaisia ovat:
- valtakunnallisesti merkittävän liiton, yhdistyksen, yhteisön tai säätiön
sääntömääräinen kokous
- valtakunnallisesti merkittävä kansallinen tapahtuma
Kaupunki osoittaa vieraanvaraisuutta merkittävän seinäjokelaisen tai valtakun-nallisen yhteisön tai säätiön täyttäessä vähintään 50 vuotta. Tämän jälkeen seuraavat
yhteisön tai säätiön täyttämät tasavuodet voidaan huomioida kaupunginjohtajan
harkinnan mukaan.
Kaupunki järjestää seuraavat juhlatilaisuudet ilman hakemusta:
- valtuustoillallinen
- kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden ansiomitalien jako
- Olympia, MM, EM, PM ja SM -palkittujen seinäjokelaisten yksittäislajeja
edustavien urheilijoiden ja seinäjokelaisten joukkueiden palkitseminen
- kaupungin anomien ja Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien ja
arvonimien luovutustilaisuus kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille
- valtiovallan edustajien ja muiden arvovieraiden vierailun yhteydessä
vierailun luonteeseen sopiva tilaisuus edellyttäen, että vierailukutsun
esittäjänä on Seinäjoen kaupunki.
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Toimialan myöntämä vieraanvaraisuus:
Kaupungin oman toimialan osoittamasta vieraanvaraisuudesta päättää tulosyksikön johtaja ottaen huomioon voimassaolevat ohjeet seuraavasti:
- vieraanvaraisuus liittyy selkeästi toimialan toimintaan
- toimialan osoittama vieraanvaraisuus on tarkoitettu tilaisuuksiin,
joissa vieraana on muita kuin Seinäjoen kaupungin palveluksessa
olevia henkilöitä tai luottamushenkilöitä
- toimialakohtaista vieraanvaraisuutta ei toteuteta Törnävän
kartanossa
Vieraanvaraisuuden anominen
Vieraanvaraisuushakemukset osoitetaan kaupunginjohtajalle. Vieraanvaraisuutta
haetaan lomakkeella, joka löytyy sähköisenä kaupungin internet-sivuilta valitsemalla Organisaatio ja hallinto -valikosta Kaupunginjohtaja. Hakija kirjaa lomakkeeseen toiveen vieraanvaraisuudesta ja arvioidun osallistujamäärän. Kirjallinen hakemus on tehtävä 2 kk (huomioiden kesälomakauden) ennen tilaisuutta.
Vieraanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon edellä mainittujen perusteiden
lisäksi, miten tapahtuma tukee Seinäjoen kaupungin strategisia tavoitteita.
Kaupunginjohtaja voi siirtää vieraanvaraisuushakemuksen toimialalle päätettäväksi, mikäli katsoo hakemuksen selkeästi sinne kuuluvan.
Kaupunki myöntää yhtä tapahtumaa kohden vain yhden kustantamansa vieraanvaraisuuteen liittyvän tilaisuuden.
Kaupunki ei myönnä vieraanvaraisuutta maksullisten ja voittoa tuottavien tilaisuuksien yhteydessä.
Vieraanvaraisuuden osoittaminen
Kaupunki osoittaa vieraanvaraisuutta hakijan toiveen huomioon ottaen tarjoamalla
tapahtuman aikana vastaanoton tai osallistuu muulla tavoin tapahtuman järjestelyihin (esim. tilat). Törnävän kartanossa tilaisuus voidaan järjestää vain kaupunginjohtajan päätöksellä.
Osanottajamääriltään laajoissa tapahtumissa vastaanotto pyritään järjestämään
vain rajatulle kutsuvierasjoukolle. Kutsujen lähettämisestä ja ilmoittautumisten vastaanottamisesta vastaa vieraanvaraisuuden hakija.
Vastaanotolle tulevien vieraiden lukumäärä ja ruoka-aineallergiat on vahvistettava
viimeistään 2 viikko ennen vastaanottoa.
Mikäli vastaanotolle osallistuneiden vieraiden määrä poikkeaa ylös- tai alaspäin
oleellisesti etukäteen ilmoitetusta määrästä, kaupungilla on oikeus laskuttaa järjestäjältä ylimääräisestä kestityksestä ja henkilöstöstä aiheutuneet kustannukset.
Huomionosoitukset
Seinäjoen kaupunki huomioi:
- merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden eri juhlatilaisuudet
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- luottamushenkilöiden ja kaupungin yhteistyökumppaneiden merkkipäivät
Virallisien kotimaan ja ulkomaan vierailujen yhteydessä Seinäjoen kaupungin delegaatio antaa kaupungin lahjan.
Huomionosoituksissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Kun kutsu osoitettu kaupungille tai kaupunginhallitukselle, kaupunginhallitus tai
kaupungin johtoryhmä määrittää kaupungin virallisen edustajan. Jos kutsu tilaisuuteen on lähetetty vain toimialalle, toimiala huolehtii itse onnitteluista.
Mikäli kaupunginhallitus huomioi henkilön tai yhteisön merkkipäivän, eri lautakunnat ja toimialat eivät vie lahjaa erikseen.
Kaupunginvaltuutetun viettäessä merkkipäiväänsä, kaupungin virallisen lahjan vie
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat.
Huomionosoituksiin liittyvistä lahjoista pidetään kirjaa konsernipalveluissa.
Lahjat
Lahjan valinnassa ja paketoinnissa on huomioitava lahjan saaja, kohtuullisuus ja
kansalliset erot. Kaupungin antamat lahjat on hyvä liittyä Seinäjokeen, esim. Seinäjoki-kuosilla tehdyt tuotteet, Alvar Aalto -tuotteet, Amfora-tuotteet, kirjat/kuvateokset jne.
Jos merkkipäivän viettäjä on toivonut, ettei juhlaan tuoda lahjoja tai kukkia eikä puheita pidetä, toivetta on noudatettava. Mikäli henkilö on ilmoittanut, ettei vietä
merkkipäiväänsä tai on matkoilla, kaupunki ei huomioi merkkipäivää jälkikäteenkään.
Valtakunnallisen liiton, yhteisön, yrityksen tmv. vuosijuhlaan tai vihkimisjuhlaan
viedään lahja vain silloin, kun tilaisuuden kutsussa on maininta onnittelujen vastaanotosta eikä tilaisuuden kutsussa ole erikseen merkitty puheenvuoroa kaupungin edustajalle.
Merkkipäivien yhteydessä kaupunki voi antaa lahjatuotteen sijasta myös rahalahjoituksen (50 euroa) tilille tai Kirkon Ulkomaanavun toisenlaisen lahjan kaupunginjohtajan harkinnan mukaan.
Muotokuvat
Seinäjoen kaupunginhallitus teettää muotokuvan kaupunginjohtajasta tämän toimikauden päätyttyä saatuaan ao. henkilön luvan. Muiden muotokuvien teettämiskustannuksiin osallistumisesta päättää aina kaupunginjohtaja.
Siunaustilaisuus
Kaupunginhallitus tai kaupungin johtoryhmä nimeää kaupungin edustajan merkittävän julkisen ja yksityisen sektorin henkilön sekä luottamushenkilön siunaustilaisuuteen. Siunaustilaisuudessa kaupungin edustaja laskee kaupungin puolesta kukkalaitteen. Jos kaupunki ei lähetä edustajaa siunaustilaisuuteen, kaupunginhallitus
lähettää omaisille surunvalitteluadressin tai surunvalittelukukat. Omaisten pyynnöstä vietettäviä hiljaisia hautajaisia ei huomioida.
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Mahdollisista poikkeuksista on oltava aina kaupunginjohtajan päätös.
Valmistelija:

hallintojohtaja Jari Jokinen

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Seinäjoen kaupungin vieraanvaraisuutta ja
huomionosoituksia koskevat periaatteet edellä asiaselostuksen mukaisina.
Päätös:
Lisätietoja:

hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 06 416 2117, jari.jokinen(at)seinajoki.fi

