OHJEISTUS
SOTIEMME VETERAANIT
AVUSTUS- / TUKIHAKEMUS

Veteraanijärjestöihin kuulumattomat veteraanit, heidän puolisot, lesket ja sotalesket voivat
hakea tukea Sotiemme Veteraanit keräysorganisaatiolta.
Sotiemme Veteraanit keräysorganisaatio myöntää avustuksia veteraanijärjestöihin kuulumattomille
sotiemme veteraaneille. Avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä
rintamalisää saaville, rintamatunnuksen omaaville miehille ja naisille, sekä heidän pienituloisille
puolisoille, leskille ja sotaleskille.
Hakemukset pyydetään täyttämään asianmukaisesti, niin että niistä selviää hakija, syntymäaika,
onko veteraanihakijalla rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus (naisilla) ja saako hakija
ylimääräistä rintamalisää.
Hakemukseen liitetään tuloselvitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä tai
verotodistus edelliseltä vuodelta. Puoliso- tai leskihakijan pitää selvittää tulojensa lisäksi
veteraanipuolisonsa oikeus rintamalisään.
Hakemuksessa esitetään selvitys avustuksen käytöstä, arvio kokonaiskustannuksista sekä kuitit.
Lomakkeen asianmukainen täyttäminen liitteineen nopeuttaa käsittelyä sekä ehkäisee
epäselvyyksiä tietojen käsittelyssä. Lomakkeen täyttämisen jälkeen se lähetetään liitteineen
allekirjoitettuna: Sotiemme Veteraanit, PL 600, 00521 Helsinki. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja
myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
Samana vuonna samalle hakijalle ei myönnetä avustusta toistuvasti ja vain tarveharkintapäätöksellä
uudelleen.
Avustusta myönnetään esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin. Myönnettävä avustus kattaa joko kaikki
kulut tai osan niistä.
Lääke- ja sairauskulujen omavastuuosuudet
Kokonaissummissa on otettava huomioon lainsäädäntö. Kelan kautta korvattavat lääke- ja
matkakustannukset sekä terveydenhuollon maksukaton pitäisi estää kohtuuttoman suurien
kustannusten syntyminen. Hakemuksessa on toivottavaa mainita sairaudesta. Avustusta
myönnetään perustelluin syin myös yksityisesti suoritettuihin hoitotoimenpiteisiin.
Silmälasit
Silmälasien korvauksissa otetaan ensisijaisesti huomioon lasien erityistarve, esim. kaihilasit, joiden
kustannukset saattavat olla normaalia suuremmat tai silmäsairaudesta johtuva säännöllinen
silmälasien linssien uusiminen.
Hammashoito
Avustuksia myönnetään hammashoidon omavastuuosuuksiin.
Koti- ja siivousapu
Ulkopuolisen laskuttamat kodin raskaat siivoustyöt kuten mattojen tamppaus, ikkunoiden pesu,
lumen luonti tms.

Liikkumista helpottavien apuvälineiden hankinta
Tukea voidaan myöntää liikkumisen apuvälineisiin kuten rollaattoreihin ja potkukelkkoihin.
Asuntoremontit
Keskeinen tavoite on tukea sellaisia välttämättömiä pienimuotoisia hankkeita, jotka tukevat
itsenäistä ja omatoimista kotona selviytymistä kuten kaiteet, pesutilat, portaikot ja muut vastaavat
remontit.
Avustuksen myöntämisessä edellytetään, että remontti on tehty tai työn käynnistys on varmistettu,
jolloin korvataan vain toteutuneita kustannuksia. Remonttihakemuksessa on tultava esille myös
muut rahoitusmuodot, jos niitä on myönnetty.
Asunnonkorjausneuvojan lausunto tarvitaan kaikissa asuntoja koskevissa hakemuksissa.
Rahoitussuunnitelma pyydetään esittämään yli 7 000 euron korjaushankkeista.
Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan täydennettäväksi.
Avustusta ei myönnetä
- asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan taloyhtiönlainalla
ja maksetaan rahoitusvastikkeessa
- vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita ei korvata
- vanhainkodin tai terveyskeskusten vuodeosastojen hoitomaksuihin eikä
kotipalvelumaksuihin
- öljy- eikä sähkölämmityksestä aiheutuviin lämmityskuluihin
- elektronisiin kodinturvalaitteisiin
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti niiden saapumisjärjestyksessä.
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme, että otatte yhteyttä:
Sotiemme Veteraanit puh.(09) 678 430, tai Suomen Sotaveteraaniliitto / Anni Grundström, puh.
(09) 6126 2013.
Veteraaniliittoihin kuuluvat sotiemme veteraanit
Ne sotiemme veteraanit, jotka kuuluvat johonkin valtakunnalliseen veteraanijärjestöön, hakevat
avustusta oman paikkakunnan veteraaniyhdistyksestä tai - osastosta. Lisätietoa:
Sotainvalidien Veljesliitto puh. 09 - 478 500
Suomen Sotaveteraaniliitto puh. 09 - 612 6200
Rintamaveteraaniliitto puh. 09 - 684 0770
Sotiemme Veteraanit
Sotiemme Veteraanit - nimen alla järjestetään valtakunnallista, veteraanijärjestöjen sekä
Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteistä varainhankintaa ja keräystä. Tuottoa jaetaan
valtakunnallisten veteraanijärjestöjen sekä Kaatuneitten Omaisten Liiton välityksellä.
Sotiemme Veteraanit -keräystä hallinnoi Veteraanivastuu ry. Lisätietoa www.sotiemmeveteraanit.fi

