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1. RINTAMAVETERAANIEN TUNNUKSET
Rintamasotilastunnus ( miehille )
Rintamasotilaalla tarkoitetaan Suomen kansalaista, joka vuosien 1939- 1945 sotien aikana on
osallistunut puolustusvoimien joukoissa varsinaisiin sotatoimiin reserviläisenä, vapaaehtoisena tai
vakinaisessa palveluksessa olevana.
Varsinaisiin sotatoimiin osallistuneeksi katsotaan henkilö, joka on todistettavasti osallistunut
taisteluihin rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän joukoissa tai sen alueella tai ilmatorjunta- tai
rannikkojoukoissa, merivoimien alusyksiköissä tai ilmavoimien lentoyksiköissä. Myöhemmin
tunnuksen saajien joukkoon lisättiin Saksan sotavoimissa vuosina 1941- 1944 palvelleet
suomalaiset vapaaehtoiset.
Rintamapalvelustunnus ( naisille )
Rintamapalvelustunnus on myönnetty naiselle, joka Suomen kansalaisena on vuosien 1939- 1945
sotien aikana palvellut rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän joukoissa, tai ilmatorjunta- tai
rannikkojoukoissa, merivoimien alusyksiköissä tai ilmavoimien lentoyksiköissä tai muutoin
toiminut rintamapalvelukseen rinnastettavissa tehtävissä rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän
alueella.
Rintamatunnus
Rintamatunnus on annettu henkilölle, joka on Suomen kansalaisena palvellut ja henkilölle, joka nyt
on Suomen kansalainen ja on palvellut vuosien 1939- 1945 sotien aikana työvelvollisuuslain nojalla
linnoitusrakennusjoukoissa rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän alueella.
Veteraanitunnus
Veteraanitunnus on annettu henkilölle, joka Suomen kansalaisena on sotaa käyvissä joukoissa
osallistunut vuoden 1918 sotaan tai tämän sodan johdosta ollut vankileirillä tai vankilassa.
Ulkomaalaisen rintamasotilastunnus
Ulkomaalaisen rintamasotilastunnus on annettu henkilölle, joka on osallistunut varsinaisiin
sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa siten kuin rintamasotilastunnuksesta annetun
asetuksen 1 §:ssä edellyttäen, ettei hän ole Suomen kansalainen eikä ole ollut Suomen kansalainen
vuosien 1939- 1945 sotien aikana.
Kaikkien näiden tunnusten hakuaika on päättynyt 31.12.1994
Myönnetystä tunnuksesta on merkintä sotilaspassissa ja esim. kuvallisessa Kela- kortissa, jossa on
iso R- kirjain kortin kääntöpuolella. Rintamasotilastunnuksen olemassaolon voi varmistaa
Puolustusvoimien aluetoimistosta ja rintamapalvelustunnuksen veteraanilautakunnasta.
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Rintamaveteraanien tammenlehvä
Puolustusvoimat ryhtyi vuonna 1986 jakamaan rintamaveteraanien tammenlehvämerkkiä. Sen voi
saada rintamaveteraani, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus tai
ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.

2. VETERAANIEN ELÄKETURVAA
Rintamaveteraaneille on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä
erityisetuuksia. Osin niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä
palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945-1952 miinanraivaajat.
Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus sekä
henkilölle, jolle Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen 1945-1952.
Rintamalisän suuruuteen ei vaikuta tulot eikä omaisuus ja se on verotonta tuloa.
Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, joka saa sekä rintamalisää että kansaneläkettä.
Miinanraivaajille ylimääräistä rintamalisää ei makseta. Etuus on verotonta tuloa.
Veteraanilisä
Ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai ylintä eläkkeensaajan hoitotukea saavat henkilöt ovat
oikeutettuja saamaan veteraanilisää ilman hakemusta. Se on verotonta tuloa.

3. MUITA ETUUKSIA JA AVUSTUKSIA
Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona
asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia
erityiskustannuksia.
Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja
valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Hoitotuki on verotonta tuloa.
Vuoden 2010 alusta Kela maksaa hoitotukea jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa oleville.
Eläkettä saavan hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.
Hoitotuki on verotonta tuloa.
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Asumistuki
Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada pienituloiset eläkkeensaajat, jotka asuvat yksin tai
puolison kanssa vuokra- tai omistusasunnossa.
Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat hakijan asumismenot, perhesuhteet sekä hakijan ja
puolison tulot ja omaisuus.
Lääkealennus
Henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus tai Sota-arkiston antama
miinanraivaajatodistus, saa kaikissa apteekeissa 10 prosentin alennuksen lääkkeiden hinnoista.
Alennusta ei anneta
 lääkkeistä, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia,
 merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä
 sairausvakuutuslaissa tarkoitetun vuotuisen omavastuun ylittävältä osalta.
Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä saa esimerkiksi perheenjäsenten lääkkeistä.

Hammashoito
Henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus, sekä henkilö, jolle
Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen 1945 – 1952, on oikeutettu
saamaan Kelalta korvausta maksamistaan suun ja hampaiden hoidon kustannuksista.
Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka ylittävät Kelan vahvistaman taksan mukaisen määrän.
Korvausta on haettava Kelalta 6 kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta.
Kela korvausta ei saa julkisen terveydenhuollon kustannuksista, esim. terveyskeskuksessa
suoritetusta hammashoidosta.
Terveyskeskuksessa rintamasotilastunnuksen omaavilta ei peritä maksua tarkastuksesta,
ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
Kunnan vanhuspalvelut
Tyrnävän kunnan järjestämät vanhusten palvelut esitellään erillisessä Ikäihmisten palveluoppaasta,
jonka saa kunnantalon palvelupiste Sentraalista ja kunnan internet-sivuilta.
Apuvälinepalvelut
Liikkumista, hygienian hoitoa ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä lainataan
Alueellisesta apuvälinekeskuksesta, Kiviharjunlenkki 4, Oulu. Yksilöllisesti sovitettavia
apuvälineitä varten tarvitaan lähete terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidon yksiköstä.
Omaishoidon tuki
Tyrnävän kunta myöntää omaishoidon tukea kriteerit täyttäville Tyrnävällä asuville, tyrnäväläisille
henkilöille. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet löytyvät Tyrnävän kunnan Ikäihmisten
palveluoppaasta ja kunnan internet-sivuilta. Tarkempia tietoja saa vanhustyön johtajalta.
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Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys tarkoittaa kotona teetetyn työn kustannusten osittaista vähennysmahdollisuutta
verotuksessa. Lisätiedot verohallinnosta, www.vero.fi
Asuntojen korjausneuvonta ja avustukset
Vanhustyön keskusliitolla on alueellisia korjausneuvojia, jotka avustavat sotainvalideja, veteraaneja
ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa,
korjausavustusten hakemisessa ja muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä.
Oulun seudulla korjausneuvoja on Tapio Karhu, puh. 040 516 6738.
Korjausneuvoja tekee pyynnöstä kotikäyntejä sekä antaa neuvoja myös puhelimitse asuntojen
hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä. Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaille
maksutonta.
Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa
asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65- vuotias tai vammainen.
Lisäksi avustuksen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot ja varallisuus.
Avustuksen määrä on enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.
Veteraanit voivat saada lisäksi enintään 30 %: veteraanilisän.
Kunnan ja PPSHP.n myöntämät etuudet
Tyrnävän kunnassa ei peritä terveyskeskuksen käyntimaksua eikä sosiaalihuollon mukaisten
kuljetuspalveluiden omavastuuta tyrnäväläisiltä sotaveteraaneilta eikä lotta-tunnuksen omaavilta
henkilöiltä.
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ei peri avohoidon poliklinikkamaksua sotaveteraanilta, joka
osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun jollakin seuraavista:
- tammenlehvätunnus
- sotilaspassi, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta
- erillinen kortti, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai
veteraanitunnuksen myöntämisestä
- kuvallinen Kela-kortti, jonka kääntöpuolella on merkintä R tai MR
Hautausmaksut
Tyrnävän seurakunta ei peri maksua haudan kaivamisesta ja peruskunnostuksesta veteraaneilta,
heidän puolisoiltaan ja lottana palvelleilta.
Valtiokonttori maksaa hautausapua, jos sotainvalidille vahvistettu työkyvyttömyysaste oli vähintään
20 prosenttia.
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4. VETERAANIEN KUNTOUTUS
RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS
Rintamaveteraanien kuntoutus toteutetaan Valtiokonttorin vuosittain osoittaman määrärahan ja
ohjeistuksen mukaisesti. Veteraanikuntoutus on rintamaveteraaneille ja kuntoutukseen
osallistuneille aviopuolisoille maksutonta. Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet
matkakustannukset halvinta matkustustapaa käyttäen kokonaan. Matkakorvaushakemuksen
liitteenä on esitettävä todistus kuntoutuksessa käynnistä.
Kuntoutukseen oikeutetut
Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939- 1945 sotiin
osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava
rintamaveteraani.
Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on sotilasvammalakiin, liikennevakuutuslakiin,
tapaturmavakuutuslakiin, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin
aikaisempiin lakeihin nähden toissijainen. Näin ollen mm. sotainvalidit, joiden sotilasvammalain
mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille
tarkoitettua kuntoutusta.
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti
rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa. Rintamaveteraanin aviopuolisolla
ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa, vaan yhteisen
kuntoutusjakson tulee olla kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen.
Tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta.
Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutusjaksoa. Samanaikaisen
kuntoutusjakson tavoitteena on parantaa rintamaveteraanin kuntoutuksen tuloksellisuutta sekä
edistää hänen kotona selviytymistään muun muassa tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista.
Edellytyksenä yhteiseen kuntoutusjaksoon osallistumiselle on molempien aviopuolisoiden yhteinen
tahto.
Aviopuolisoilla ei ole oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.
Kuntoutukseen hakeminen, valinta ja lähettäminen
Kuntoutusta voidaan hakea Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella
( Kuntalomake 6430-U).
Tyrnävällä hakulomakkeita saa veteraaniasiamieheltä. Hakemukset toimitetaan
veteraaniasiamiehelle ja hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Hakemukset käsitellään
kuukausittain ja kuntoutuspäätöksen tekee terveyskeskuksen johtava lääkäri.
Laitos- ja päiväkuntoutushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja
kuntoutustarpeesta. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha. Avokuntoutukseen ohjatulla
rintamaveteraanilla tulee olla lääkärin antama hoitomääräys, jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja
kuntoutustoimenpiteet sekä näiden kannalta olennaiset rintamaveteraanin terveydentilaa koskevat
tiedot.
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Rintamaveteraanin, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, hyväksyy kuntoutukseen
hakemuksen perusteella Valtiokonttori.

KUNTOUTUSMUODOT JA SISÄLTÖ

Avokuntoutus
Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian,
toimintaterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus
sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit.
Fysioterapia
Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Lisäksi hoitoihin
kuuluvat esim. hieronta ja erilaiset pintalämmöt sekä erikseen lääkärin lähetteellä tehtävät
sähkökipuhoidot.
Toimintaterapia
Toimintaterapialla pyritään lisäämään asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja oman elämän hallinnan
tunnetta. Terapiamenetelmät voivat olla arkisia, jokapäiväisiä toimintoja kuten ruoan valmistusta,
pukeutumisen harjoittelua tai harrastukseen liittyviä toimintoja. Toimintaterapiassa kartoitetaan
myös asiakkaan apuvälinetarvetta.
Puheterapia
Mikäli rintamaveteraanilla ilmenee vaikeuksia puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä tai
äänenkäytön tai kuulon alueilla, saattaa puheterapeuttisesta kuntoutuksesta olla hyötyä.
Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle
rintamaveteraanille
Kotikuntoutus
Avokuntoutusta on mahdollista antaa myös rintamaveteraanin kotona
kotikuntoutuksena, jos se on hänen terveydentilan vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan
rintamaveteraanin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten palvelutalossa tai vanhainkodissa
annettavaa kuntoutusta.
Kotikuntoutuksen toimintamuotoja voivat olla yksilöllinen terapiahoitosarja, hieronta, liikehoitojen
opetus- ja neuvonta, apuvälineiden käytön opetus, itsehoidon opetus ja siihen liittyvien välineiden
käytön opetus.
Päiväkuntoutus
Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusmuotoa, jossa rintamaveteraani tulee kotoaan päivittäin
kuntoutus- tai hoitolaitokseen, jossa hän saa päivän aikana monipuolisen valikoiman kuntoutukseen
liittyvää toimintaa, joka voi olla erilaisia tutkimuksia, yksilöllisiä hoitoja, ohjausta sekä ryhmässä
tapahtuvaa liikuntaa ja viriketoimintaa. Myös ateriapalvelut ja kahvi kuuluvat päivän sisältöön
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Päivä- ja avokuntoutuksen määrät
Päiväkuntoutusta voidaan antaa enintään 10 päivää ja muuta avokuntoutusta enintään 20
käyntikertaa kalenterivuodessa. Jos rintamaveteraanilla on toimintakykyä heikentävä vamma tai
sairaus, voidaan päiväkuntoutusta antaa 20 päivää tai muuta avokuntoutusta enintään 30
käyntikertaa kalenterivuodessa.

Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, sairaalan tai terveyskeskuksen
osastolla annettua pääsääntöisesti yhtäjaksoista hoitojaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi
majoitus ja täysihoito.
Rintamaveteraanille voidaan antaa laitoskuntoutusta enintään 10 vuorokautta. Mikäli
rintamaveteraanin toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi alentunut, laitoskuntoutusta
voidaan myöntää 2 – 4 viikkoa kalenterivuodessa silloin, kun se on kuntoutuksen tavoitteiden
kannalta perusteltua.
Aviopuolison laitoskuntoutus
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti, samassa kuntoutus- ja
hoitolaitoksessa rintamaveteraanin kanssa enintään 10 vuorokauden ajan. Jos rintamaveteraanin
toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi alentunut, aviopuoliso voi osallistua
laitoskuntoutukseen rintamaveteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden ajan.
Aviopuolison kuntoutusjakso ei kuitenkaan saa olla pitempi kuin rintamaveteraanin.
Kuntoutuksen kustannusten korvaus
Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia. Kunta maksaa
rintamaveteraanin kuntoutuskustannukset Valtiokonttorin myöntämän määrärahan puitteissa ja
Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut.

SOTAINVALIDIEN KUNTOUTUS

Valtiokonttorin kustannuksella voivat kuntoutusta saada sotainvalidit sekä sotainvalidien puolisot ja
vaikeavammaisten lesket. Vaihtoehtoina ovat joko laitos-, päivä- tai avokuntoutus.

Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutusta annetaan sotainvalidien sairas- ja veljeskodeissa, kuntoutussairaaloissa sekä
monissa kylpylöissä.
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Päivä- ja avokuntoutus
Päiväkuntoutuksen sotainvalidi voi valita tietyissä kuntoutuslaitoksissa. Päiväkuntoutuksessa
sotainvalidi yöpyy kotona, mutta muuten sisältö on lähes sama kuin laitoskuntoutuksessa.
Avokuntoutusta on mahdollisuus saada yksityisissä fysikaalisissa hoitolaitoksissa sekä joidenkin
sairaaloiden kuntoutusosastoilla, terveyskeskuksissa sekä osassa sairas- ja veljeskoteja.
Avokuntoutus voidaan toteuttaa tarvittaessa myös sotainvalidin kotona.
Kuntoutukseen hakeminen
Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus, josta
ilmenee kuntoutuksen tarve. Sairas- ja veljeskodeilla on kuitenkin oikeus kutsua pitkäaikaisia
asiakkaitaan ilman hakemusta kuntoutukseen.
Kuntoutukseen pääsyn perusteet ja sen pituus riippuvat hakijan haitta-asteprosentista sekä
kuntoutuksen tarpeesta.
Avokuntoutusta koskevaan hakemukseen on liitettävä hoitomääräys tai jäljennös siitä.
Sotainvalidin vaihtaessa laitoskuntoutuksen avokuntoutukseen voi siihen fysikaalisen hoidon sijasta
sisältyä myös jalkahoitoa tai hierontaa.
Sotainvalidi voi halutessaan antaa osan omasta kuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Tätä
kuntoutuksen jakamista on etukäteen pyydettävä Valtiokonttorilta.

Erillinen puolisoiden ja leskien kuntoutus
Vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden ja leskien sekä sotaleskien
( kaatuneiden lesket ) erillisen kuntoutuksen pääsyedellytykset vahvistetaan joka vuosi erikseen.

LOTTA-PALVELUKSESSA OLLEIDEN KUNTOUTUS
Lotta-palveluksessa toimineilla naisilla on mahdollisuus saada kuntoutusta Lotta Svärd- Säätiön
kautta.
Kuntoutuksen saamiseksi tulee säätiölle toimittaa seuraavat asiapaperit:
- Vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksessa tulee ilmetä, minkälaisissa tehtävissä, missä ja
kuinka kauan on toiminut Lottana.
- Jäljennös mahdollisesta rintamapalvelutunnuksesta.
- Jäljennös lääkärintodistuksesta ( B- lausunto )
- Kansalaisuuden osoittaminen ( ellei ole Suomen kansalainen )
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ERÄISSÄ SOTIIN LIITTYVISSÄ TEHTÄVISSÄ OLLEIDEN KUNTOUTUS
Kuntoutusta voivat saada (Laki 1039/97):
1.

Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen
sotiin liittyneissä tehtävissä. Huom! Todistuksen hakuaika on päättynyt 31.12.2004.

2.

Henkilöt, jotka vuosien 1939-1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina
vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien
joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella.

3.

Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet, jotka ovat saaneet
Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.

4.

Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet
Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtiokonttorilta
kuntoutusoikeuden.

HUOM! Karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden ja partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden
kuntoutusoikeutta tuli hakea Valtiokonttorista 31.12.2006 mennessä.
Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison kanssa.

5. MUITA VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMIÄ ETUUKSIA
Sotavammojen hoito
Sodasta johtuvien vammojen ja sairauksien hoidon, tutkimukset, lääkkeet ja apuvälineet
Valtiokonttori korvaa pääsääntöisesti kokonaan. Perusedellytyksenä on, että viranomainen on
hyväksynyt vammat ja sairaudet sotaperäisiksi.
Korvattavien kustannusten tulee olla kohtuullisia ja hoitotavoitteiden kannalta asiallisia.
Valtiokonttori maksaa tällöin myös hoidon hankkimisesta aiheutuneet välttämättömät
matkakustannukset.
Hoitotoimenpiteitä varten on yleensä suositeltavaa etukäteen pyytää maksusitoumusta
Valtiokonttorilta. Vaihtoehtoisesti voidaan jo maksetut kustannukset velkoa myös jälkikäteen.
Tärkeätä on kaikissa tapauksissa pyrkiä esittämään Valtiokonttorille mahdollisimman tarkka
selvitys hoidon perusteista ja kustannuksista.
Sairausapulisä
Muista kuin sotavammoista johtuvien niin sanottujen siviilisairauskulujen perusteella on vähintään
20 prosentin sotainvalidin mahdollisuus hakea korvausta sairausapulisän muodossa. Sotainvalidin
omien kulujen lisäksi voidaan sairausapulisässä ottaa huomioon myös perheenjäsenten sairauskulut.
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Myös kohtuullisten hammashoito-, silmälasi- ja kuulokojekulujen perusteella voi saada
sairausapulisää. Lisäksi kunnallisten ja yksityisten kotipalveluiden aiheuttamista kuluista voi saada
osittaisen korvauksen Valtiokonttorilta sairausapulisän muodossa.
Sairausapulisä on toimeentulosidonnainen. Sairausapulisän muodossa korvattaville kustannuksille
on asetettu yläraja sekä alaraja, jonka alle jääviä vuotuisia kuluja ei korvata.
Sairausapulisää voi hakea vain jo maksettujen kulujen perusteella. Perittävät kustannukset saavat
olla kuitenkin korkeintaan puolitoista vuotta vanhoja.
Osalle jo aiemmin sairausapulisää saaneista sotainvalideista Valtiokonttori maksaa sairausapulisää
ennakkona kuukausittain. Jos ennakkona saatu summa riittää kattamaan sairauskulut, ei
sotainvalidin tarvitse hakea niitä enää erikseen. Mikäli edellisen vuoden todelliset kulut ovat
ennakkoa huomattavasti suuremmat, voi puuttuvaa osaa hakea Valtiokonttorilta jälkikäteen kuittien
perusteella.
Terveydentilan tarkastus
Sotainvalidille, jonka haitta-aste on vähintään 10 prosenttia, on sotavammoja koskevien tutkimusten
lisäksi mahdollisuus valtion kustannuksella käydä myös muuta terveydentilaa koskevissa
tutkimuksissa kerran kalenterivuoden aikana.
Myös lääkärin suosittelemaan erikoistutkimukseen on mahdollista saada maksusitoumus
Valtiokonttorilta. Erikoistutkimuksen kohteena voivat olla myös siviilisairaudet.
Suositeltavaa on yleensä aina hakea etukäteen maksusitoumus Valtiokonttorilta.
Laitoshuolto
Vähintään 25 prosentin sotainvalideilla on mahdollisuus päästä valtion kustannuksella
laitoshuoltoon, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona. Mikäli
pitkäaikaisen laitoshuollon tarve johtuu nimenomaan korvatusta sotavammasta tai sairaudesta, voi
myös 10 - 20 prosentin sotainvalidi saada Valtiokonttorin hyväksymisen laitoshuoltoon.
Vähintään 25 prosentin sotainvalideille on kuntien ja kuntainliittojen sairaaloissa, terveyskeskuksen
vuodeosastoilla sekä vanhainkodeissa ja muissa sosiaalihuollon laitoksissa annettava pitkäaikainen
laitoshuolto maksutonta.
20 % invalideille voidaan myöntää laitoshuoltoa enintään 10 viikkoa tai osa-aikaista laitoshuoltoa
enintään 70 päivää vuodessa.
Jalkahoito
Vähintään 10 prosentin sotainvalidille Valtiokonttori korvaa kolme jalkahoitoa kalenterivuodessa.
Hoidon tarpeen ei tarvitse liittyä sotavammoihin. Jalkahoitoa varten voi hakea etukäteen
maksusitoumuksen Valtiokonttorilta.
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Pienapuvälineet
Valtiokonttori korvaa vähintään 10 prosentin sotainvalidille sotavamman tai –sairauden vuoksi
tarpeelliset pienapuvälineet, joita ei myönnetä kunnan yleisen apuvälinelainaustoiminnan kautta ja
joiden hinta on korkeintaan 110 euroa.

6. RINTAMAVETERAANEILLE KOTIIN VIETÄVÄT KUNNALLISET
AVOPALVELUT
Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 –
1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen
omaava rintamaveteraani.
Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia,
ei voida antaa tämän määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia
avopalveluja.
Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa
oleville veteraaneille sekä esim. kotona selviytymistä tukevien apuvälineiden hankintaan.
Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että
veteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

7. KORVAUKSET KUNNILLE SOTAINVALIDIEN PALVELUISTA
Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain nojalla kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvalideille
järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat:
- kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut
- omaishoidontuki
- asumispalvelut ( esim. palvelutalossa )
- kuntouttava lyhytaikainen laitoshuolto
- pitkäaikainen laitoshuolto esim. vanhainkodeissa
Korvattavia terveydenhuollon palveluja ovat:
- kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen
kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet
- terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja
siihen sisältyvät apuvälineet
- sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena
tarkoituksena on kuntouttaminen
- pitkäaikainen laitoshuolto (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan
maksukyvyn mukainen maksu )
Avopalveluiden saaminen ei edellytä invalidin tulojen selvittämistä, vaan ratkaisevaa on palvelujen
tarve. Avopalveluiden korvaamisen edellytyksenä on invalidin 20 % :n työkyvyttömyysaste.
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8. YHTEYSTIETOJA
Sotainvalidien veljesliiton Tyrnävän osasto
Puheenjohtaja Leino Saarela, puh. 0400 405698
Sihteeri Esko Keränen , puh. 040 5451988
Tyrnävän Rintamaveteraanit ry
Puheenjohtaja Paavo Turunen, puh. 0400 436831
Sihteeri Toivo Snellman, puh. 050 4094902
Limingan – Temmeksen Rintamaveteraanit ry
Puheenjohtaja Seppo Päätalo, puh. 040 5840 634
Sihteeri Eeva Halmesmäki, puh. 044 0984 780
Vanhustyönjohtaja
p. 050-5148673
Veteraaniasiamies
Eila Maalismaa, puh. 050 9177 360
Terveyskeskus
p. 08 55871323
Kirkkoherranvirasto
p. 08 5640600
Alueellinen apuvälinekeskus
Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1 90220 Oulu
p. 0400-242 993
avoinna:
ma klo 8.15-17.00
ti klo 8.15.-15.45
ke suljettu
to klo 8.15.-17.00
pe klo 8.15-15.00
Valtiokonttori
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
asiakaspalvelu klo 9.00 – 15.30 puh. 09 7725 8200
Lotta Svärd – Säätiö
Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki
puh. 09 4770 2881
sähköposti: vanamo.maatta@lottasaatio.fi

