
MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY    2018 
 
PALKITSEMISET 
 
 
VALTIOLLISET KUNNIAMERKIT 
 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkit 
 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkejä suodaan ansiokkaan kansalaistoimin-
nan palkitsemiseksi. Ne myöntää sanottujen ritarikuntien suurmestari (tasavallan presidentti) ja vakinai-
nen jakopäivä Maanpuolustuskiltojen liitolla on puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6. Kunniamerkin 
ehdottamiseen käytetään erityistä lomaketta, jota voi tilata Maanpuolustuskiltojen liiton toimistosta. Lo-
make on saatavilla myös liiton internetsivuilta. 
 
Kiltojen ehdotukset kulkevat ao. kiltojen hallituksilta Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kautta puo-
lustusministeriöön, joka toimittaa ne ritarikuntien hallituksille. Annettua virkatietä on noudatettava, muu-
toin ministeriö palauttaa ehdotukset lausuntoa varten. Ehdotuksen tekijäksi merkitään aina Maanpuolus-
tuskiltojen liitto ry. Ehdotukset allekirjoittaa liiton puheenjohtaja. 
 
Jäsenkillan hallituksen tulee lähettää kunniamerkkiehdotuksensa Maanpuoluskiltojen liiton hallitukselle 
osoitettuna liiton toimistoon siten, että ne ovat perillä viimeistään 15.1. vuosittain. 
 
KUNNIAMERKKIEHDOTUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE KOHDITTAIN 
(perustuu suoraan ritarikuntien tekemään ohjeistukseen) 
 
Kunniamerkkiehdotukset laaditaan ritarikuntien hallituksen vahvistamaa lomaketta käyttäen, joka on 
saatavilla sähköisessä muodossa osoitteesta www.ritarikunnat.fi 
Ehdotus täytetään tietokoneella ja lähetetään liiton toiminnanjohtajalle sähköpostin liitteenä. 
On suositeltavaa tutustua ensin ohjeeseen. Kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti, puutteellisesti täy-
tettyä ehdotusta ei oteta käsiteltäväksi. 
 
Ehdotukseen ei lisätä liitteitä.  
 
A Ehdottaja 
 
Ehdottaja on aina Maanpuolustuskiltojen liitto ry,joka toimittaa kunniamerkkiehdotuksen puolustusmi-
nisteriöön. Ehdotusten on oltava ministeriöissä tiettyyn ajankohtaan mennessä. 
  
Maksullisten kunniamerkkien osalta alkuperäinen ehdottaja (= ehdotuksen tehnyt kilta) sitoutuu maksa-
maan lunastusmaksun kunniamerkin saajan puolesta. Kunniamerkkiprosessin aikana kunniamerkin taso 
saattaa muuttua ehdotetusta. Sitoumus koskee myös näitä tilanteita.  
 
Lunastusmaksu SVR:n ja SL:n kunniakirjasta (kotelossa kunniamerkki, pienoiskunniamerkki ja kunnia-
merkkinappi) 
 
suurristi (SR)    1.900 €  
I luokan komentajamerkki (K I)  1.700 €  
rintatähti (K I rt)   1.100 €  
komentajamerkki (K)   800 € 
I luokan ritarimerkki (R I)   580 € 
ritarimerkki (R)   480 € 
ansioristi (Ar)  215 € 
 



 
Ehdotuslomakkeen kohta A täytetään seuraavasti: 
 
 

 
 
 
B Ehdotus 
 
Ehdotus merkitään käyttäen kunniamerkin virallista lyhennettä. Luettelo Suomen Valkoisen Ruusun 
(SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikuntien virallisista lyhenteistä on liitetty ohjeiden loppuun. Mikäli 
henkilölle on aiemmin annettu Vapaudenristin (VR) kunniamerkkejä, voi niiden tason suhteessa SVR:n ja 
SL:n kunniamerkkeihin tarkistaa verkkosivujen kohdasta Kunniamerkit – Keskinäinen järjestys. 
 
Ehdotettavan tason arvioimisessa voi käyttää apuna ritarikuntien verkkosivuilla olevaa edellisenä itse-
näisyyspäivänä palkittujen listaa (6.12. annetut kunniamerkit). Ministeriöissä ehdottajien esittämä taso 
tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan. 
 
Kunniamerkkiprosessin esittelyjärjestyksen kunnioittamiseksi ritarikuntien kansliasta ei oteta etukäteen 
kantaa kunniamerkin tasoon. 
 
Komentajamerkki voi tulla kysymykseen ensimmäisenä kunniamerkkinä ainoastaan poikkeuksellisista 
ansioista. Erityisten ansioiden lisäksi komentajamerkki edellyttää pääsääntöisesti 50 vuoden ikää. Rita-
rimerkin tai ansioristin saaminen edellyttää pääsääntöisesti 40 vuoden ikää. SVR:n I:n luokan mitalien 
(SVR M I ja SVR M I kr) kohdalla edellytetään vähintään 15 vuoden ja mitalin (SVR M) osalta 10 vuoden 
palvelusaikaa. Käytännössä nämä määräajat ovat pidempiä. 
 
 
C Ehdokkaan henkilötiedot 
 
C 2 Kutsumanimi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Se valitaan kunniakirjaan, mikäli muut etunimet joudutaan 
jättämään tilanpuutteen vuoksi pois. 
 
C4 Ehdokkaan asuinkunta. Kirjataan sana turvakielto, mikäli turvakieltopäätös on voimassa. 
 
C6 Ehdokkaan nykyinen tehtävä sekä siihen mahdollisesti liittyvä arvo (sulkuihin merkintä: liittyy vir-
kaan). Ehdottajan kohdassa C5 valitsema kieli ratkaisee tässä kohdassa käytettävän kielen. 
 
C7 Eläkkeelle siirtyneille merkitään joko viimeksi hoidettu tehtävä tai oppiarvo. On suotavaa esittää kun-
niamerkkiä, kun henkilö on vielä työelämässä. 
 
C8 Tehtävän vaativuustason ilmentämiseksi merkitään palkkausluokka tai muu selvitys, esimerkiksi 
alaisten määrä. 



 
C9 Jos ehdotus on tullut edellisenä vuonna hylätyksi, eikä uusia, merkittäviä ansioita ole kertynyt, ei ole 
asianmukaista eikä asialle eduksi lähettää ehdotusta uudelleen. 
 
 
D Koulutus, työhistoria, luottamustehtävät 
 
D 1 Kansakoulu, oppikoulu, peruskoulu tai ylioppilas 
 
D 2 Tutkinto / tutkinnot lyhentein ja suoritusvuosi. Korkein suoritettu tutkinto on keskeisin ehdotuksen 
kannalta.  
D 4 Kohdassa saa käyttää lyhenteitä. Tekstiä saa jatkaa kohtaan E. Työhistoriasta kirjataan olennaisin 
alkaen uusimmasta tehtävästä. Luottamustoimista valitaan merkittävimmät. Jos henkilölle on jo annettu 
kunniamerkki, merkitään ansiot ainoastaan kunniamerkin antamisvuodesta eteenpäin. 
 
 
E Tarkka perustelu 
 
Kohdassa perustellaan tiivistäen, miten henkilön ansiot nousevat keskitason yläpuolelle. 
 
 
F Aikaisemmat kotimaiset arvonimet ja kunniamerkit 
 
F 2 Kohtaan merkitään ainoastaan aiemmin saadut SVR:n, SL:n ja VR:n kunniamerkit. Henkilölle 
ehdotetuista ja annetuista kunniamerkeistä sekä mahdollisista arvonimistä tulee pitää luetteloa. Näin väl-
tetään se, että henkilölle ehdotetaan esimerkiksi organisaatiomuutosten jälkeen uudestaan samaa tai 
alempaa kunniamerkkiä kuin hänellä jo on. Ritarikuntien kansliasta voi tiedustella annettuja kunniamerk-
kejä, info@ritarikunnat.fi. Arvonimistä tiedottaa Valtioneuvoston kanslia. 
 
HUOM: tähän kohtaan ei merkitä mitään muuta kuin ritarikuntien myöntämät kunniamerkit! 
 
Ennen kunniamerkkiehdotuksen tekemistä on varmistuttava siitä, ettei kunniamerkin aiemmin saaneella 
ole meneillään seitsemän vuoden mittainen karenssiaika. Arvonimi aiheuttaa myös seitsemän vuoden 
karenssin suhteessa kunniamerkin antamiseen. 
 
Arvonimillä tarkoitetaan ainoastaan tasavallan presidentin antamia arvonimiä. Lisätietoa VNK:n verk-
kosivuilta, vnk.fi/ministerio/huomionosoitukset. 
 
 
G Lisätietoja 
 
G 1 Ehdottajan tulee tuntea henkilö niin hyvin, että annetusta kunniamerkistä kieltäytymisen mahdolli-
suus voidaan sulkea pois. Kunniamerkkeihin suhtautumista ei tule tiedustella suoraan henkilöltä. 
 
G 2 Rastittamalla ruudun ehdottaja ilmaisee, ettei hänen tiedossaan ole seikkoja, jotka estävät kunnia-
merkin antamisen. 
 
Ehdottajan vastuun vuoksi kunniamerkkiprosessi tulee keskeyttää, jos ehdottajan tietoon myöhemmin 
tulee seikkoja, jotka kyseenalaistavat kunniamerkin antamisen. 
 
G 4 Reservin upseerin sotilasarvot 
 
Maavoimat: vänrikki, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni, majuri, everstiluutnantti 
 
Merivoimat: aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeniluutnantti, komentajakapteeni, komentaja 
 
 
 



 
 
 
 
H Muutos- ja täydennysmerkinnät 
 
Jos ehdotettua kunniamerkkitasoa muutetaan tai ehdotuksen tietoja täydennetään, käsittelijä täyttää 
kohdan.  
 
SVR:n. SL:n ja Vapaudenristin ritarikuntien kunniamerkkien viralliset lyhenteet arvojärjestyksessä: 
 
 
SVR SR ketj.  Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen 
SVR SR Suomen Valkoisen Ruusun suurristi 
SL SR Suomen Leijonan suurristi 
SVR K I Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki 
SL K I Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki 
VR 1 Vapaudenristin 1. luokka 
SVR K Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki  
SL K Suomen Leijonan komentajamerkki 
VR 2 Vapaudenristin 2. luokka 
VR 3 Vapaudenristin 3. luokka 
SVR R I Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 
SL PF            Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitali  
SL R I Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki 
VR 4 ra Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista 
SVR R Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki  
SL R Suomen Leijonan ritarimerkki 
SVR Ar Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 
SL Ar Suomen Leijonan ansioristi 
SVR M I kr Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein 
SVR M I Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 
SVR M Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
 
 

HUOM! 
 
Ennen kuin kiltalaiselle lähdetään esittämään valtiollista kunniamerkkiä, on syytä ehdottaa hä-
nelle oman liiton korkeinta kunniamerkkiä eli kilta-ansiomitalia.  
 
 



KILTA-ANSIOMITALI JA KILTARISTIT 
 
Maanpuolustuskiltojen liiton ansiomerkkijärjestelmän muodostavat kilta-ansiomitali ja kiltaristit, joiden 
keskeinen järjestys alkaen korkeimmasta on: 
 
kilta-ansiomitali 
hopeinen kiltaristi 
pronssinen kiltaristi 
 
Myöntäminen ja käyttö: 
 
- voidaan myöntää korkeampi merkki, vaikka alempaa ei olisi 
- alempaa merkkiä ei myönnetä, jos on saanut korkeamman. Kilta-ansiomitaleja myönnetään kerran 
vuodessa, kiltaristejä kaksi kertaa vuodessa 
- saaduista merkeistä käytetään vain korkeinta 
- kiltaristeille ja kilta-ansiomitalille on myönnetty virkapuvussa kanto-oikeus 
 
Esittäminen: 
 
Kilta-ansiomitalia ja kiltaristejä voivat esittää killat ja kiltapiirit. Killan paikallisosaston tehdessä esityksen 
tulee esitykseen liittää pääkillan lausunto. 
 
Esitykset tehdään vahvistetulle lomakkeelle, joita on saatavissa liiton toimistosta. 
 

 
 

Asetus kilta-ansiomitalista 
Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 (731/81) 

 
Puolustusministerin esittelystä säädetään: 

1§ 
Tunnustukseksi Maanpuolustuskillat ry nimisen järjestön päätavoitteina olevien maanpuolustustahdon, 
maanpuolustustietouden levittämisen ja maanpuolustusharrastuksen edistämisen hyväksi tehdystä va-
paaehtoisesta maanpuolustustyöstä voidaan antaa kilta-ansiomitali. 
 

2§ 
Kilta-ansiomitali voidaan myöntää: 
1)  järjestön jäsenelle, joka vähintään viidentoista vuoden ajan on vastuullisissa tehtävissä tai muulla 
merkittävällä tavalla ansiokkaasti työskennellyt 1§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi; 
2)  järjestöön kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut 
maanpuolustuksen sekä järjestön säännöissä ja periaateohjelmassa ilmaistujen tavoitteiden hyväksi se-
kä merkittävällä tavalla tukenut järjestön työtä; sekä 
3)  edellä 2 kohdassa mainituin edellytyksin kotimaiselle yhteisölle. 
 
Ansiomitali voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan osoittanut arvostavansa Suo-
men virallista ulkopolitiikkaa ja joka on ansiokkaasti toiminut järjestöä vastaavassa maanpuolustusjärjes-
tössään maansa ja Suomen välisen järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi. 
 
 

3§ 
Kilta-ansiomitali on tompakkia. Mitalin etupuoli kuvaa heraldista ruusua keskiosassaan tornikuvio syven-
nyksenä. Mitalin läpimitta on 35 millimetriä ja paksuus 3 millimetriä. Mitalin kääntöpuolella on juokseva 
numero. 
Mitaliin kuuluu 31 millimetrin levyinen nauha, jossa on sinisellä pohjalla kaksi pystysuuntaista sakaraku-
vioista valkoista raitaa. 
Kilta-ansiomitali ja siihen kuuluva nauha ovat oheisten kuvien mukaiset. 
 

4§ 



Kilta-ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Virkapuvussa voidaan nauhaa kantaa 
myös nauhalaattana. 
 

5§ 
Kilta-ansiomitalin myöntää puolustusministeri järjestön hallituksen esityksestä. 
Mitalia seuraa omistuskirja. 
Puolustusministeriö pitää luetteloa ansiomitalin saaneista. 
 

6§ 
Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö. 
 

7§ 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1981. 
 
 
Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 
 
 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 
 

Pääministeri 
Mauno Koivisto 

 
Kilta-ansiomitali on maksullinen (75 €) ja sen mukana tulee arkipuvussa pidettävä kilta-ansiomitalipinssi. 
Kilta-ansiomitalin saajat voivat lunastaa kilta-ansiomitalin pienoiskunniamerkin (25 €). Hinnat ovat vuo-
den 2016 hintoja. 
 
 
SÄÄNNÖT MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITON PRONSSISESTA JA HOPEISESTA KILTA-
RISTISTÄ 
 
 
Kiltaristi on tarkoitettu Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenkiltojen kiltaveljille ja -sisarille sekä vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille. 
 
Kiltaristin heraldinen selitys: 
 
- Yrjön ristin muotoinen nelisakarainen risti. Keskuskuviona MPKL:n tornitunnus. 
- kiltaristiä on kaksi lajia: pronssinen ja hopeinen. 
- kiltaristin nauhan keskiosa on vihreä ja reunoilla on tumman siniset, vaalean siniset ja vihreät 4 mm:n 
levyiset raidat. 
- nauhalaatan muodostaa 10 mm korkea osa kiltaristin nauhaa. 
 
Ehdotukset kiltaristien myöntämisestä tekevät killat tai kiltapiirit liiton palkitsemistoimikunnalle, joka käsit-
telee ehdotukset ja esittelee ne liittohallitukselle. Liittohallitus voi myöntää kiltaristin myös yhteistyöjärjes-
töjen tai –yhteisöjen jäsenille. Esityksen asiasta tekee liiton palkitsemistoimikunta. 
 
 
Pronssinen kiltaristi: 
 
- voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 4 täyttä vuotta ollut killan jäsen ja 
toiminut ansiokkaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan tarkoitusperien edistämiseksi. 
 
Hopeinen kiltaristi: 
 
- voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 10 täyttä vuotta ollut killan jäsen ja 
toiminut erityisen ansiokkaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan hyväksi ja tarkoitusperien edistämiseksi. 
 



- kiltaristitoimikunnan esityksestä voi MPKL:n hallitus myöntää joko pronssisen tai hopeisen kiltaristin 
maanpuolustustyötä tekevän yhteistyöjärjestön jäsenelle tai henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti 
toiminut MPKL:n tai sen jäsenkillan tarkoitusperien hyväksi tai maanpuolustuksellisten päämäärien saa-
vuttamiseksi. 
 
Myönnettyä kiltaristiä seuraa MPKL:n puheenjohtajan allekirjoittama kunniakirja. 
 
Kiltaristi on maksullinen. Hopeinen 51 € ja pronssinen 34 € (hinnat v. 2016). Maksun määrittää liittohalli-
tus. Liittohallitus voi myöntää kiltaristin maksuttomana. 
 
Kiltaristiä kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan maanpuolustus- ja muissa vastaavissa tilaisuuksis-
sa. 
 
Kiltaristin nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana. 
 
 
MUUT PALKITSEMISESINEET 
 
Maanpuolustuskiltojen liiton muita palkitsemisesineitä ovat (korkeimmasta alkaen): 
 
- Pienoislippu 
- Tahtoa ja Tekoja –mitali puualustalla 
- Pöytästandaari 
- Maanpuolustus – yhteinen asiamme –mitali puualustalla 
 
Kiltapiirit ja killat voivat käyttää jäsentensä palkitsemiseen liiton pöytästandaaria sekä Maanpuolustus – 
yhteinen asiamme –mitalia puualustalla. Esitykset tehdään liittohallitukselle. Esityslomakkeen saa säh-
köisesti liiton jäsenrekisteristä tai toimistosta. 
 
 
Maanpuolustuskiltojen liiton pienoislippu 
 
Maanpuolustuskiltojen liiton pienoislipun myöntämisestä voi tehdä esityksen liittohallituksen jäsen tai lii-
ton toiminnanjohtaja. Sen myöntää liittohallitus. Pienoisliput ovat numeroituja ja niiden mukana annetaan 
kunniakirja. 
 
 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n pöytästandaari 
 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n pöytästandaari voidaan myöntää liittohallituksen päätöksellä seuraavas-
ti: 
 
- henkilölle, joka on huomattavasti tukenut liiton, sen piirin tai jäsenkillan toimintaa tai itse aktiivisesti 
osallistunut kiltatyöhön 
 
- jäsenkilloille tai kiltojen paikallisosastoille huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön hyväksi 
 
- onnittelutarkoituksessa sellaiselle yhdistykselle, jonka kanssa harjoitetaan yhteistoimintaa 
 
- tukitoiminnasta järjestöille tai liikelaitoksille 
 
- puolustusvoimille, niiden joukko-osastoille (vast.) sekä muille viranomaisille 
 
- ulkomaiselle henkilölle tai maanpuolustusyhteisölle, joka on edistänyt kiltatoimintaa kansainvälisten 
suhteiden luomisessa tai ylläpitämisessä. 
 



Esityksen pöytästandaarin myöntämisestä voi tehdä myös liiton kiltapiiri tai kilta. Pöytästandaari on mak-
sullinen ja sen lunastushinnan määrää liittohallitus. 
 
 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n Tahtoa ja Tekoja –mitali puualustalla 
 
Voidaan myöntää liiton jäsenyhdistykselle tai sen paikallisosastolle sekä yksityishenkilölle. Esityksen voi 
tehdä liittohallituksen jäsen. Päätöksen myöntämisestä tekee liittohallitus. 
 
 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n Maanpuolustus – yhteinen asiamme –mitali puualustalla 
 
Myöntämisperusteet ovat samat kuin liiton pöytästandaarissa. Esityksen voi tehdä kiltapiiri tai kilta. 
Mitali on maksullinen ja sen lunastushinnan määrää liittohallitus. 
 
 
 
Palkitsemisehdotusten määräpäivät: 
 
Mitali  Liiton toimistossa Myöntämispäivä 
 
Valtiolliset kunniamerkit 15.1.  4.6. 
Kilta-ansiomitalit: 28.2.  4.6. 
Kiltaristit (kevään jako) 15.4.  4.6. 
Kiltaristit (syksyn jako) 15.10.  6.12. 


