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Rahastonhoitaja/sihteeri 

 

 

Ritarikuntien toiminta vuonna 2014 

 

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. 

Toimihenkilöinä on rahastonhoitaja ja kaksi sihteeriä. Ritarikunnilla on oma kansliansa, 

joka sijaitsee Säätytalolla. Kanslian henkilökuntaan kuuluu oman toimensa ohella 

ritarikuntien päätoiminen sihteeri ja kaksi kanslistia. 

 

Hallituksen kokoonpano vuoden 2014 lopussa oli seuraava: kansleri, emeritarehtori 

Aino Sallinen; varakansleri, pääjohtaja Jussi Nuorteva, jäsenet (5): puheenjohtaja Pertti 

Torstila; puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg; valtiosihteeri/UM 

Peter Stenlund; toimitusjohtaja Barbro Teir ja vuorineuvos Kari Jordan. 

Rahastonhoitajana toimi budjettineuvos Jouko Narikka, päätoimisena sihteerinä kontra-

amiraali Antero Karumaa sekä 2. sihteerinä komentaja Kaarle Wikström. Ritarikuntien 

tilintarkastajana toimii tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

 

Ritarikuntien hallitus kokoontui viisi (5) kertaa vuonna 2014. 

 

Ritarikuntien hallitus on keväällä 2014 hyväksynyt ritarikuntien kanslian 

työjärjestyksen ja johtosäännön. Ritarikuntien kanslia on siirtynyt uuteen organisaatioon 

1.8.2014 alkaen.  

 

Ritarikuntien kunniamerkkien toimittamista koskevat sopimukset on uudistettu syksyllä 

2013 kolmivuotisiksi sopimuksiksi vuosille 2014 – 2016 siten, että ne perustuvat 

lähtökohtaisesti kiinteään hopean hintaan. Toimittajina ovat Kultakeskus Oy ja 

Sporrong Oy. Vuonna 2014 on käynnistetty kunniamerkkimateriaalin analysointi- ja 

laadunvalvontatyö sekä mallikansioiden valmistelu. 

 



  

  

Ritarikuntien kunniamerkkien käsittelyjärjestelmän (RIKU) ylläpidosta on sopimus 

Tieto Oyj:n kanssa. Sopimus ritarikuntien kotisivustojen (www.ritarikunnat.fi) 

ylläpidosta Tieto Oyj:n kanssa on purettu. Vuoden 2015 alusta kotisivujen 

kehittämistyöstä ja ylläpidosta vastaa uusi toimittaja.   

 

Ritarikuntien kanslian maksuliikennettä hoitaa OP-Pohjola -ryhmä.  

 

Ritarikuntien palkkapalvelusta ja muista henkilöstöhallinnon tehtävistä on vastannut 

vuoden 2014 loppuun saakka Virvo Oy. Vuoden 2015 alusta kaikki talous- ja 

henkilöstöhallinnon tehtävät keskitetään Ab Accado Oy:n hoidettavaksi. Valtion talous- 

ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet laatii vuoden 2014 tilinpäätösvalmistelut, 

jonka jälkeen tehtävä siirtyy Ab Accado Oy:n hoidettavaksi. 

 

Kansliassa on työskennellyt kaksi (2) kansliatöissä avustanutta henkilöä EilaKaisla 

Oy:n kanssa sovitulla henkilövuokraussopimuksella 1.10. – 31.12.2014 välisenä aikana.  

 

Suurmestari on vuonna 2014 myöntänyt kunniamerkkejä seuraavasti: 

 

Suomen kansalaisille:  Ulkomaan 

kansalaisille: 
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