
MÄÄRÄYKSET SUOMEN VALKOISEN RUUSUN 

JA SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNTAIN 

KUNNIAMERKKIEN ANTAMISESTA 



Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntain  
Suurmestari 

on ritarikuntain hallituksen esityksestä syyskuun 7 päivänä 1945 nähnyt hyväksi kumota kesäkuun 
1 päivänä 1940 vahvistetut määräykset Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkkien 
antamisesta sekä vahvistaa seuraavat 

MÄÄRÄYKSET 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntain kunniamerkkien 
antamisesta ¹) 

1 § 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntain kunniamerkkejä annetaan niistä 
vahvistettujen sääntöjen, vakiintuneen tavan ja kansainvälisen käytännön mukaisesti. 

2 § 
Esityksen kunniamerkin antamisesta tekee ehdokkaan kansalaisuudesta riippumatta asianomainen 
valtioneuvoston jäsen tai oikeuskansleri lähettäen sen ritarikuntain hallitukselle osoitettuna ja 
tarkoin perusteltuna ritarikuntain kansliaan. 
Eduskunnan puhemies osoittaa kunniamerkkiesityksensä suoraan ritarikuntain hallitukselle. 
Esityksen kunniamerkin antamisesta puolustusvoimiin kuuluvalle tai ulkomaalaiselle 
sotilashenkilölle voi niinikään puolustusvoimain komentaja osoittaa suoraan ritarikuntain 
hallitukselle. 
Ritarikuntain hallitus voi tehdä aloitteen kunniamerkin antamisesta. 

3 § 
Esityksestä tai ritarikuntain hallituksen aloitteesta, joka tarkoittaa kunniamerkin antamista 
ulkomaalaiselle, ritarikuntain hallitus hankkii ulkoasiainministerin lausunnon. 

4 § 
Suurmestarille esittelee kunniamerkin antamista koskevan esityksen tai aloitteen ritarikuntain 
kansleri tai hänen estyessään varakansleri. 

5 § 
Kunniamerkin antamisesta ritarikuntain hallitus ilmoittaa asianomaisen esityksen tekijälle, jolle 
myös kunniamerkki siihen kuuluvine omistuskirjoineen, ellei suurmestari sitä itse asianomaiselle 
ojenna tai siitä toisin määrää, ritarikuntain kansliasta lähetetään kunniamerkin saajalle 
toimitettavaksi. Ulkomaalaiselle annettu kunniamerkki lähetetään ulkoasiainministeriön 
välityksellä. 

6 § 
Kunniamerkkejä annetaan Suomen kansalaisille vuosittain joulukuun 6 päivänä. Puolustusvoimissa, 
rajavartiolaitoksessa ja puolustusministeriössä palvelevat saavat heille tulevat kunniamerkit 
kesäkuun 4 päivänä. Erikoistapauksissa voidaan kunniamerkki antaa muunakin aikana. 



    

   7 § 
Esitys, joka tarkoittaa kunniamerkin antamista joulukuun 6 päivänä, on toimitettava ritarikuntain 
kansliaan kunakin vuonna ennen lokakuun 1 päivää, jota varten korkeimman oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden presidentit, arkkipiispa, Helsingin yliopiston kansleri, 
hovioikeuksien presidentit, maaherrat, piispat ja keskusvirastojen päälliköt sekä heitä vastaavat 
viranomaiset samoin kuin eri laitokset ja järjestöt toimittavat kunniamerkin antamista tarkoittavat, 
ritarikuntain hallituksen vahvistamia kaavakkeita käyttämällä laaditut ehdotuksensa perusteluineen 
asianomaiseen ministeriöön tai muille 2 §:n mukaan kunniamerkkiesitysten tekemiseen 
oikeutetuille kunakin vuonna ennen elokuun 1 päivää. 
Esityksen tarkoittaessa kunniamerkin antamista kesäkuun 4 päivänä vastaavat 1 momentissa 
vahvistettuja määräaikoja huhtikuun 15 ja maaliskuun 15 päivä. 
 
   8 § 
Sodan aikana annettavia kunniamerkkejä koskevien asiain käsittelyjärjestyksestä suurmestari 
määrää erikseen. 
 
Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1945. 
 

Suurmestari  
Mannerheim 

    
 
 

    Kansleri Antti Tulenheimo 
 
 

¹ ) Koska kunniamerkkien antaminen kesäkuun 24 päivänä on lopetettu ja sotilashenkilöille 
suurmestarin päätöksen mukaan annetaan (vuodesta 1961 lähtien) kunniamerkkejä vuosittain 
kesäkuun 4 päivänä, puolustusvoimain lippujuhlan päivänä, on pykälät 6 ja 7 korjattu tämän 
mukaisesti. Suurmestarin päätöksellä 9.9.1993 on 1 §:n 2 mom. poistettu. Päätöksillä 23.5.1985 ja 
10.3.1994 on 7 §:n määräaikoja muutettu. 

 

 




