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Ritarikuntien toiminta vuonna 2018 
 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan (SVR) ohjesääntö vahvistettiin 16.5.1919. Sen kunniamerkkejä 
annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille. Asetuksella (747/1942) perustettiin Suomen 
Leijonan (SL) ritarikunta. Sen kunniamerkkejä annetaan tunnustukseksi huomattavista sekä siviili- että 
sotilaallisista ansioista. SVR:n ja SL:n kunniamerkkejä voidaan antaa myös ulkomaalaisille.  
 
SVR:n ja SL:n ritarikuntien suurmestarina on Tasavallan Presidentti, jolla yksin on oikeus kunniamerkkien 
antamiseen. Näillä kahdella ritarikunnalla on yhteinen hallitus, johon suurmestarin lisäksi kuuluu kansleri, 
varakansleri ja vähintään neljä jäsentä. Suurmestarin nimittämiä toimihenkilöitä ovat rahastonhoitaja ja 
kaksi sihteeriä. Ritarikunnilla on oma kansliansa, joka sijaitsee Säätytalolla. Kansliahenkilökuntaan kuuluu 
kaksi (2) kokoaikaista kanslistia sekä osa-aikaiset apulaiskanslisti ja sisällöntuottaja. Lisäksi ritarikuntien 
päätoiminen sihteeri oman tehtävänsä ohella johtaa kansliatoimintoja. 
 
Hallituksen kokoonpano vuoden 2018 lopussa oli seuraava: kansleri, pääjohtaja Jussi Nuorteva; 
varakansleri, vuorineuvos Kari Jordan, jäsenet (5): puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg; 
valtiosihteeri/UM Matti Anttonen; kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio; pääjohtaja Timo Laitinen ja 
hallintojohtaja Ulla Achren. Rahastonhoitajana toimi budjettineuvos Jouko Narikka, päätoimisena 
sihteerinä kontra-amiraali Antero Karumaa sekä 2. sihteerinä everstiluutnantti Pasi Seppälä. Ritarikuntien 
tilintarkastajana toimi tilintarkastuspäällikkö Sami Kummila. 
 
Ritarikuntien hallitus kokoontui viisi (5) kertaa vuonna 2018.        
 
Ritarikuntien hallitus on keväällä 2015 hyväksynyt ritarikuntien kanslian taloussäännön. Vuoden 2018 
aikana toimittiin pääosin talous- ja logistiikkajärjestelmän osalta ICT-pohjaisella (LemonSoft-ohjelma) 
järjestelmällä. Kunniamerkkien lunastusmaksuja koskeva asetusmuutos astui voimaan 1.1.2018. Suomen 
Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:ä muutettiin siten, että toimintavuoden 2018 
alusta myös ansioristien saajien tulee suorittaa lunastus (lunastusmaksu).  
Ritarikuntien kansliassa on käytössä prosessiohjauksen periaatteet pää- ja tukiprosessien hoitamisessa. 
Toukokuun 25. päivänä 2018 alettiin soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Vuoden 2018 
aikana on valmisteltu ja otettu käyttöön asetuksen edellyttämät asiakirjat ja toimintatavat. 
 
Vuoden 2018 aikana on hoidettu tehostetusti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 jälkeen ajoittuneet 
juhlavuottaan viettäneiden organisaatioiden kunniamerkkivalmistelut. Lisäksi on luotu perusteet vuosien 
2019-2022 toiminnalle, joissa on otettu huomioon tulevien juhlavuosien erityistarpeet. 
 
Ritarikuntien kunniamerkkimateriaalin toimittajana vuonna 2018 on toiminut Kultakeskus Oy, 
Hämeenlinna. Uusi kolmivuotinen sopimus Kultakeskus Oy:n kanssa tuli voimaan 1.1.2018 kattaen vuodet 
2018-2020. Sopimukseen sisältyy optio jatkokaudesta. Toimitussopimus Sporrong Oy:n kanssa päättyi 
31.12.2016. Kultakeskus Oy on ostanut kesällä 2018 koko Sporrong Oy:n osakekannan. 
 
Kunniamerkkimateriaalin analysointi- ja laadunvalvontatyötä sekä mallikansioiden valmistelua on jatkettu 
edelleen. Erityisteemoja vuonna 2018 ovat olleet kotelo- ja rasiahankinta, kunniakirjojen painotyön 
tekninen kehittäminen sekä laadunvalvonta- ja logistiikkaprosessien kehittäminen.  
 



  

 

Sopimusjärjestelmää on päivitetty ja ajantasaistettu. Ritarikuntien internet-sivustojen ylläpito- ja 
kehitystyöstä vastannut toimitusjohtaja Aarno Unkila (Nero&Progress Oy) menehtyi yllättäen 
lyhytaikaisen sairauden uuvuttamana kesällä 2018. Verkkosivujen ylläpitoa ja kehittämistyötä jatkoi 
vuoden 2018 loppuun toimitusjohtaja Nikolai Ylirotu (Sarvikuono Design, Riihimäki). Sopimusta on 
jatkettu vuoden 2019 alussa. 
Ritarikuntien kotisivustoja (www.ritarikunnat.fi) on vuoden 2018 aikana monipuolistettu. Ritarikunnille on 
valmistettu painotöitä koskeva graafinen ohjeistus. Kieliversiot (ruotsi, englanti) on otettu käyttöön. 
  
”Kunniamerkkiopas – Ordenshandbok, 2.painos” saatiin jakovalmiiksi itsenäisyyspäivänä 6.12.2017. 
Vuonna 2018 käynnistettiin 3. painoksen suunnittelutyö. 
 
SVR:n ja SL:n ritarikuntien historiateos julkaistiin 14.12.2017. Teoksen kirjoittaja on PhD Antti Matikkala 
ja kustantajana on toiminut Edita Publishing Oy. Historiaprojektiin on saatu merkittävä ulkopuolinen 
rahoitustuki Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä, Wihurin rahastolta sekä Suomen Marsalkka 
Mannerheimin sotatieteelliseltä rahastolta. Vuoden 2018 alulla toteutettiin teoksen kirjastojakelu (yhteensä 
600 kpl), jolloin kaikkiin Suomessa toimiviin kirjastoihin toimitettiin käsikirjastokappale veloituksetta.     
 
Ritarikuntien kanslian maksuliikennettä hoitaa OP-Pohjola -ryhmä. Maksuliikenne on siirretty vuoden 
2016 aikana verkkolaskutuspohjaiseksi, jolloin pääosa maksuliikenteestä tapahtuu sähköisesti. 
Toimintavuoden 2018 aikana valmisteltiin ansioristien laajennetun maksullisuuden vaativat järjestelyt 
syynä laskutuksen merkittävä kasvu.  
 
Ritarikuntien palkkahallinnosta ja muista henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä tilinpäätösvalmisteluista 
vastaa Ab Accado Oy. Edita Publishing Oy hoitaa keskitetysti painotuotteiden valmistuksen. 
Työterveyshuollon palveluista vastaa Terveystalo Oy. 
 
Suurmestari on vuonna 2018 antanut kunniamerkkejä seuraavasti: 
 
Suomen kansalaisille:  Ulkomaan kansalaisille: 
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x)   Vuonna 2018 annettiin sotiemme veteraaneille yhteensä 851 kappaletta veteraanimerkkejä (SVR M I); 
äitienpäivänä jaettiin 30 kpl mitaleita (SVR M I kr); määrät sisältyvät annettujen mitalien kokonaislukuun 
(3.183 kpl). 
 
xx) Vuonna 2018 toteutettiin kolme (3) valtiovierailua, joissa oli kunniamerkkivaihto (Islanti, Ranska, 
Saksan Liittotasavalta). 


