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Rahastonhoitaja/sihteeri

Ritarikuntien toiminta vuonna 2016
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 2016 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. sihteereinä komentaja Kaarle Wikström (31.9.2016 asti) sekä everstiluutnantti Petri
Toivonen (1.10.2016 alkaen). Ritarikuntien tilintarkastajana toimi tilintarkastuspäällikkö Sami
Kummila.
Ritarikuntien hallitus kokoontui neljä (4) kertaa vuonna 2016. Toimintavuoden aikana
käynnistettiin hallituksen jäsenten vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet siten, että uusi hallitus
voi aloittaa työskentelyn 1.1.2017.
Ritarikuntien hallitus on keväällä 2015 hyväksynyt ritarikuntien kanslian taloussäännön.
Vuoden 2016 aikana jatkettiin talous- ja logistiikkajärjestelmän siirtämistä atk-pohjaiseksi
(LemonSoft-ohjelma).
Ritarikuntien kanslia on siirtynyt uuteen organisaatioon 1.8.2014 alkaen.
Vuonna 2016 valmisteltiin ja toteutettiin laaja palvelussuhdeasioiden päivitys. Uusittu
järjestelmä otettiin käyttöön 1.4.2016 (HR-kansio 2016).
Vuoden 2016 aikana on käynnistetty itsenäisyyden juhlavuoden 2017 valmistelut sekä luotu
perusteet vuosien 2018-2020 toiminnalle.

Ritarikuntien kunniamerkkien toimittamista koskevat sopimukset on tehty kolmivuotisiksi
kattaen vuodet 2014-2016. Sopimuksiin sisältynyt optio jatkokaudesta on allekirjoitettu
Kultakeskus Oy:n kanssa. Toimitussopimus Sporrong Oy:n kanssa on päättynyt.
Kunniamerkkimateriaalin analysointi- ja laadunvalvontatyötä sekä mallikansioiden
valmistelua on jatkettu edelleen. Erityisteemoja vuonna 2016 ovat olleet kotelo- ja
rasiahankinta sekä kunniakirjojen painotyön tekninen kehittäminen.
Ritarikuntien kunniamerkkien käsittelyjärjestelmän (RIKU) ylläpidosta on sopimus Tieto
Oyj:n kanssa. Sopimusjärjestelmä on päivitetty ja ajantasaistettu.
Ritarikuntien kotisivustoja (www.ritarikunnat.fi) on vuoden 2016 aikana monipuolistettu.
Ritarikunnille on otettu käyttöön graafinen ohjeistus. Uusittu ”Kunniamerkkiopas –
Ordenshandbok” saatiin jakovalmiiksi itsenäisyyspäivänä 6.12.2016.
SVR/SL -ritarikuntien historian selvitys- ja kirjoitustyötä on jatkettu. Kustannussopimus on
allekirjoitettu Edita Publishing Oy:n kanssa.
Ritarikuntien kanslian maksuliikennettä hoitaa OP-Pohjola -ryhmä. Maksuliikenne on siirretty
vuoden 2016 aikana verkkolaskutuspohjaiseksi, jolloin pääosa maksuliikenteestä tapahtuu
sähköisesti.
Ritarikuntien palkkapalvelusta ja muista henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä
tilinpäätösvalmisteluista vastaa Ab Accado Oy. Edita Publishing Oy hoitaa keskitetysti
painotuotteiden valmistuksen. Työterveyshuollon palveluista vastaa Terveystalo Oy:n Kampin
toimipiste.
Suurmestari on vuonna 2016 antanut kunniamerkkejä seuraavasti:
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x) Vuonna 2016 annettiin sotiemme veteraaneille yhteensä 3.616 kappaletta
veteraanimerkkejä (SVR M I); äitienpäivänä jaettiin 29 kpl mitaleita (SVR M I kr); määrät
sisältyvät annettujen mitalien kokonaislukuun (6.062 kpl).
xx) Vuonna 2016 toteutettiin kolme (3) valtiovierailua, joissa oli laaja kunniamerkkivaihto.

