STATUTER FÖR

FINLANDS VITA ROS´ORDEN
FÖRORDNING ANGÅENDE INSTIFTANDE AV

FINLANDS LEJONS ORDEN
BESTÄMMELSER OM FÖRLÄNANDET AV
FINLANDS VITA ROS´ OCH FINLANDS LEJONS
ORDENS UTMÄRKELSETECKEN

Jag
Carl Gustaf Emil Mannerheim
Finlands Riksföreståndare
gör härmed veterligt, att jag funnit för gott fastställa nedanstående

STATUTER
för Finlands Vita Ros´ Orden.¹)
1§

Finlands Vita Ros´ orden utdelas till vedermäle för förtjänster om fosterlandet. Utländska
undersåtar kunna jämväl hugnas med denna orden.
2§
Ordens stormästare är Finlands statsöverhuvud. Honom allena tillkommer förlänandet av
densamma.
3§
Finlands Vita Ros´ orden består av följande klasser: kommendörer med stora korset, kommendörer
av första klassen, kommendörer, riddare av första klassen samt riddare.
Dessutom har Finlands Vita Ros´ orden ett förtjänstkors samt medalj av första klassen och medalj.
4§
Såsom särskild utmärkelse kan ordenskedja tilldelas kommendörer med stora korset. Samtliga
ordensklasser kunna i samma syftemål förlänas med briljanter samt såsom vedermäle för tapperhet i
fält utdelas med svärd. Ordens stormästare är städse innehavare av storkors med kedja och dennes
gemål innehavare av storkors.
5§
Kommendörer med stora korset bära såsom insignier: ordenskors samt kraschan.
Ordenskorset är förfärdigat av vit emalj och infattat i guld samt mäter såväl i höjd som bredd 54
mm. I mittpartiet är en heraldisk ros anbragt, i korsvinklarna gyllene lejonhuvuden. Korset bäres i
ett 110 mm. brett mörkblått vattrat band över axeln från höger till vänster, som likväl för damer är
56 mm. brett. Kommendörer av andliga ståndet bära korset i ett 110 mm. brett band om halsen.
Kraschanen, som bäres på vänstra sidan av bröstet, består av en femuddig ordensstjärna av silver.
Avståndet från medelpunkten till uddarna är 44 mm. I mittelpunkten är en heraldisk ros i vit emalj
anbragt i blått fält, vilket omgives av inskriptionen ”Isänmaan hyväksi” i guld å svart botten. I
vinklarna mellan stjärnuddarna äro placerade tre gyllene strålar.
Då kedjan, som består av 9 heraldiska rosor, vilka skiftesvis äro genom guldlänkar sammanhäftade
med 9 gyllene kors av grankvistar, förlänats, bäres ordenskorset vid densamma.
6§
Kommendörer av första klassen bära ett ordenskors av samma slag men mätande 49 mm. i längd
och bredd i ett 52 mm. brett band om halsen. Till denna klass hörande kraschan är av samma
utseende som stora korsets, men har en dimension av 41 mm. från mittelpunkten till uddarnas spets
samt saknar de gyllene strålarna.
Kommendörstecken, som förlänats dam, bäres städse i en bandrosett på vänstra sidan av bröstet
ovanför riddartecken och medaljer.

7§
Kommendörer bära samma ordenskors som kommendörer av I klass, men äga ej anlägga kraschan.
8§
Riddare av I klassen bär ett ordenskors, som i längd och bredd mäter 40 mm., i ett 32 mm. brett
band på vänstra sidan av bröstet.
Å bandet till riddartecknet av I klass må anbringas en rund rosett av samma färg med en diameter av
27 millimeter.
9§
Riddare bär på samma sätt ett liknande kors, infattat i silver och försett med silver-lejonhuvuden i
korsvinklarna.
10 §
Vita rosens förtjänstkors, som utgöres av ett ordenskors i silver, bäres på samma sätt.
11 §
Vita Rosens medalj av första klassen utgöres av en silvermedalj mätande 30 mm. i diameter. Å
framsidan är Vita Rosens ordenskors graverat, å baksidan ”Isänmaan hyväksi”. Medaljen utgöres av
en bronsmedalj av samma slag. Vardera medaljen bäres i riddarkorsets band å vänstra sidan av
bröstet. I krig utdelas denna med å bandet anbragt spänne bärande ingraverat namnet av det slag
eller fäktning, där medaljen förvärvats.
Medalj av I klass må även utdelas med det å framsidan graverade korset i guld.
12 §
Vid erhållandet av en högre klass anlägges icke mera den lägre, såvida denne ej förlänats med
briljanter eller med svärd.
Bestämmelsen i 1 momentet avser icke förtjänstkorset och ej heller medaljerna.
13 §
Finlands Vita Ros´ orden bäres efter Finlands frihetskors.

14 §
Ordensinsignierna tillställas jämte ordensdiplom utländska innehavare avgiftsfritt. Inhemska
innehavare erlägga för diplomet av ordenskapitlet fastställd lösen, för såvitt orden ej förlänats med
kedja, briljanter eller svärd.
15 §
Upphävd 11.3.2008
16 §
Orden har ett ordenskapitel, som fattar beslut i frågor, som angå ordens ekonomi, handhar övriga
angelägenheter, som angå orden, bereder ärenden, som skola föredragas, och för namnförteckning
över dem, som erhållit utmärkelsetecken. Närmare anvisningar om ordens medelsförvaltning och
övriga verksamhet fastställas av ordenskapitlet.
17 §
Ordenskapitlets medlemmar utnämnas av stormästaren.

18 §
Stormästaren utser ordenskanslern, som vid förfall för den förstnämnde leder kapitlets
förhandlingar.
19 §
Ordenskapitlet sammanträder på kallelse av stormästaren eller kanslern.
I andra ärenden än sådana, som angå förläning av utmärkelsetecken, är ordenskapitlet beslutfört då
minst fyra ledamöter äro tillstädes. Beslut blir den åsikt, som flertalet understött. Falla rösterna lika,
avgör ordförandens röst.
20 §
Ordens funktionärer äro skattmästaren och två sekreterare, vilka utnämnas av stormästaren, samt
erforderlig kanslipersonal, som ordenskapitlet anställer.
Till ledamöterna av ordenskapitlet må erläggas arvoden för deras uppdrag. Arvodena och
funktionärernas avlöning, som utbetalas av ordens medel, fastställas av ordenskapitlet.
21 §
Ordenskapitlet äger allena avgöra om innehavare av orden skall dömas sina insignier förlustig.
22 §
Ordens sigill innehåller dess insignier.
23 §
Ordens högtidsdag är den 6 december.
Till yttermera visso har jag underskrivit dessa statuter med egen hand och med mitt sköldemärke
bekräfta låtit. Helsingfors den 16 maj 1919.
MANNERHEIM
Expeditionssekreterare: K.V. Holma

¹) Med bibehållande av yttre formen och ingressen har i dessa statuter införts de ändringar och
tillägg, som gjorts av presidenterna Svinhufvud, Ryti, Mannerheim, Kekkonen, Koivisto och
Halonen medels beslut daterade den 20.8.1936, 12.6.1944, 7.9.1945, 23.5.1957, 13.9.1963,
9.11.1984, 25.4.1988, 9.9.1993 och 11.3.2008 samt genom förordningen av den 13.12.1963.

Förordning
angående instiftande av Finlands Lejons orden. ¹)
Given i Helsingors den 11 september 1942.

På föredragning av statsministern instiftas härmed Finlands Lejons orden och fastställas för
densamma följande statuter:
1§
Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster.
Utländska medborgare kunna jämväl hugnas med denna orden.
2§
Ordens stormästare är republikens president och honom allena tillkommer att förläna denna orden.
3§
Finlands Lejons orden består av följande klasser:
Kommendörer med stora korset,
Kommendörer av I klassen,
Kommendörer,
Riddare av I klassen och
Riddare.
Härjämte har instiftats Finlands Lejons ordens Pro Finlandia-medalj, som endast kan förlänas
konstnärer och författare, samt Finlands Lejons ordens förtjänstkors.
4§
Såsom vedermäle för militära förtjänster under krigstid kan denna orden, med undantag av Pro
Finlandia-medaljen, förlänas med svärd.
Riddartecknet av I klassen och riddartecknet må förlänas med ett på bandet anbragt spänne, vars
slag och form stormästaren fastställer.
5§
Kommendör med storkors bär såsom insignier ordenskors och kraschan.
Ordenskorset är ett vitt emaljerat kors, infattat i guld och mäter såväl i höjd som bredd 54 mm. I
mittpartiet synes ett gyllene lejon på en i guld infattad röd, emaljerad glob. Korset bäres i ett 110
mm, för damer likväl 56 mm brett, mörkrött band över axeln från höger till vänster. Kommendörer,
vilka tillhöra det andliga ståndet, bära korset i ett 110 mm brett ordensband över axlarna.
Kraschanen, som bäres på vänstra sidan av bröstet, består av en femuddig ordensstjärna av silver.
Avståndet från mittpunkten till uddarnas spets är 44 mm. I mittpartiet synes ett gyllene lejon på en i
guld infattad, röd emaljerad glob.
I vinklarna mellan stjärnuddarna finnas tre gyllene strålar.
6§
Kommendör av I klassen bär såsom insignier likaledes ordenskors och kraschan.
Ordenskorset är av samma utseende som kommendörs med storkors, men mäter i längd och bredd
49 mm och bäres i ett 52 mm brett ordensband om halsen.
Kraschanen är av samma utseende som kommendörs med storkors, men mäter 41 mm från
mittpunkten till uddarnas spets, har djupare vinklar mellan stjärnuddarna och saknar de gyllene
strålarna samt bäres likaledes på vänstra sidan av bröstet.

7§
Kommendör bär samma ordenskors som kommendör av I klassen.
8§
Riddare av I kassen bär ett ordenskors, som är av samma utseende som de högre klassernas, men
som i längd och bredd mäter 40 mm, i ett 32 mm brett ordensband på vänstra sidan av bröstet. På
bandet är en rund rosett av samma färg med en diameter av 27 mm anbragt.
9§
Riddare bär ett liknande ordenskors som riddare av I klassen, men infattat i silver och utan rosett på
bandet.
9a §
Finlands Lejons ordens Pro Finlandia-medalj är en förgylld silvermedalj med en diameter av 30
mm; dess åtsida motsvarar ordenskorsets mittparti och på frånsidan omgiva inskriptionen ”Pro
Finlandia” och ett lagerkransornament ett fält, varå graveras innehavarens namn. Medaljen bäres på
samma sätt som riddartecknet.
10 §
Finlands Lejons ordens förtjänstkors är ett kors utfört i silver av samma storlek som riddarkorset
och bäres på samma sätt som detta. Mittpartiet har samma emaljerade glob med det gyllene lejonet
som ordenskorsen.
11 §
Erhålles orden av en högre klass, anlägges icke den lägre, såvida denna ej förlänats med svärd.
Bestämmelsen i 1 mom. gäller icke Pro Finlandia-medaljen och riddartecknet med spänne ej heller
förtjänstkorset.
12 §
Finlands Lejons orden bäres efter motsvarande klass av Finlands Vita Ros´ orden.
Angående bärandet av Pro Finlandia-medaljen bestämmes särskilt.
13 §
Ordens angelägenheter handhavas av Finlands Vita Ros´ ordenskapitel, som härefter benämnes
ordenskapitlet för Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons orden.
14 §
Sedan orden förlänats, utfärdas därtill hörande diplom, för vilket alla inhemska kommendörer och
riddare äga erlägga av ordenskapitlet fastställd lösen såvida orden ej förlänats med svärd.
Ordensdiplom jämte ordensinsignierna tillställas utländska medborgare utan lösen.
15 §
Ordenskapitlet består av stormästaren jämte ordenskanslern, vicekanslern samt mint fyra ledamöter,
vilka samtliga utses av stormästaren.
16 §
För så vitt ej stormästaren önskar leda kapitlets förhandlingar, föres ordet vid desamma av kanslern
och vid förfall för honom av vicekanslern.
17 §
Ordenskapitlet sammanträder på kallelse av stormästaren eller kanslern och äger fastställa
bestämmelser för sin verksamhet.

18 §
Ordens ämbetsmän äro skattmästaren och tvenne sekreterare, vilka samtliga utses av stormästaren.
Ordenskapitlet äger utfärda närmare instruktioner för deras verksamhet.
19 §
Stormästaren äger avgöra om innehavare av orden förverkat sitt utmärkelsetecken.
20 §
Ordens sigill innehåller dess insignier.
21 §
Ordens högtidsdag är den 6 december.
Helsingfors den 11 september 1942.

Republikens President
RISTO RYTI
Statsminister J. W. Rangell
¹) Paragraferna 3, 4, 5,11,12 och 14 har rättats och paragraf 9 a tillagts i enlighet med de ändringar
och tillägg, som gjorts i förordningarna av den 10.12.1943, 17.7.1957, 17.11.1967 och 29.2.2008 .

Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons Ordens
Stormästare
har på framställning av ordenskapitlet den 7 september 1945 funnit för gott upphäva de den 1 juni
1940 fastställda bestämmelserna angående förlänandet av Finlands Vita Ros´ ordens
utmärkelsetecken samt fastställa följande

BESTÄMMELSER
om förlänandet av Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons ordens utmärkelsetecken. 1)
1§
Finlands Vita Ros´ och Finlands lejons ordens utmärkelsetecken förlänas i enlighet med de för
desamma fastställda statuterna, stadgad kutym och internationell praxis.
2§
Framställning om förläning av utmärkelsetecken gör oberoende av den föreslagnes nationalitet
vederbörande medlem av statsrådet eller justitiekansler, som sänder den, riktad till ordenskapitlet
och grundligt motiverad, till ordenskansliet. Riksdagens talman riktar sina framställningar om
förlänandet av utmärkelsetecken direkt till ordenskapitlet. Framställning om förlänandet av
utmärkelsetecken åt till försvarsmakten hörande person eller utländsk militärperson kan
kommendören för försvarsmakten likaledes rikta direkt till ordenskapitlet.
Ordenskapitlet kan taga initiativ till förlänande av utmärkelsetecken.
3§
Vid framställning eller initiativ av ordenskapitlet, som avser förlänandet av utmärkelsetecken åt
utlännig, inhämtar ordenskapitlet utrikesministerns utlåtande.
4§
Framställning eller initiativ om förlänande av utmärkelsetecken föredrages för stormästaren av
kanslern eller vid förfall för honom av vicekanslern.
5§
Meddelande om förläning av utmärkelsetecken lämnas av ordenskapitlet till vederbörande person,
som gjort framställning i saken, till vilken även utmärkelsetecknet jämte därtill hörande diplom
översändes från ordenskansliet för vidare befordran till den dekorerade, för såvitt ej stormästaren
själv överlämnar det till vederbörande eller därom annorlunda förordnar. Åt utlänning förlänat
utmärkelsetecken översändes genom förmedling av utrikesministeriet.
6§
Utmärkelsetecken förlänas medborgare i Finland årligen den 6 december. De som tjänstgör vid
försvarsmakten, gränsbevakningen och försvarsministeriet, erhålla dem tillkommande
utmärkelsetecken den 4 juni. I särskilda fall kan utmärkelsetecken förlänas under annan tid.
7§
Framställning, som avser förläning av utmärkelsetecken den 6 december, bör inlämnas till
ordenskapitlets kansli årligen före den 1 oktober, för vilket ändamål högsta domstolens och högsta
förvaltningsdomstolens presidenter, ärkebiskopen, kanslern för Helsingfors universitet, hovrätternas
presidenter, landshövdingarna, biskoparna och cheferna för de centrala ämbetsverken samt
myndigheter i motsvarande ställning ävensom särskilda inrättningar och organisationer insända sina

framställningar om förläning av utmärkelsetecken, varvid av ordenskapitlet fastställda formulär
böra användas, jämte motivering till vederbörande ministerium eller till övriga personer, som enligt
2 § äro berättigade att göra framställning om förläning av utmärkelsetecken, årligen före den 1
augusti.
Då framställning avser förläning av utmärkelsetecken den 4 juni, motsvara den 15 april och 15 mars
de i 1 momentet fastställda terminerna.
8§
Om ordningen för handläggning av förläningar av utmärkelsetecken under krigstid utfärdar
stormästaren särskilda bestämmelser.
Helsingfors den 7 september 1945.
Stormästare

Mannerheim

Kansler Antti Tulenheimo

¹) Paragraferna 6 och 7 har rättats i enlighet därmed, att förlänandet av utmärkelsetecken den 24
juni bortfallit samt att militärpersoner enligt stormästarens beslut erhållit dem tillkommande
utmärkelsetecken årligen den 4 juni, dagen för försvarsmaktens flaggfest (från och med år 1961).
Genom stormästarens beslut 9.9.1993 har 2 mom. i § 1 utelämnats samt genom besluten
23.5.1985 och 10.3.1994 terminerna i § 7 ändrats.

