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Ohjeistus sotaveteraanien avustus / tukihakemusta varten
Suomen Sotaveteraaniliitto / Rintamaveteraaniliitto/ Sotainvalidien Veljesliitto
Liitot noudattavat yhteisesti sovittua ohjeistusta.
Täsmätukena kohdistettava avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä
rintamalisää saaville, tunnuksen omaaville miehille ja naisille. Myös veteraanien lesket ja puolisot
voivat avustusta saada. Avustuksen myöntämiselle on tulorajat asetettu noin 1200 euroon
kuukaudessa bruttona.
Hakijan täytyy kuulua liiton jäsenyhdistykseen varsinaisena-, leski- tai puolisojäsenenä.
Hakemukset tulee täyttää asianmukaisesti, niin että niissä selviää hakijan henkilötiedot, hakijan
tunnus vai onko hakija veteraanin leski tai puoliso. Hakemuksen liitteenä on oltava tuloselvitys,
joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä tai verotodistus. Hakemuksessa on esitettävä
selvitys avustuksen käytöstä, arvio kokonaiskustannuksista sekä kuitit aiheutuneista kuluista.
Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa.
Hakulomakkeita on saatavissa liitoista ja yhdistyksistä
Lomakkeen asianmukainen täyttäminen liitteineen nopeuttaa käsittelyä sekä ehkäisee epäselvyyksiä
tietojen käsittelyssä. Lomakkeen voi täyttää hakija itse, hänen omaisensa tai
sotaveteraaniyhdistyksen edustaja. Hakemukset lähetetään siihen liittoon, jonka jäsenyhdistyksen
/osastoin jäsen hakija on. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja myönnetty avustus
maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
Samana vuonna ei samalle hakijalle avustusta myönnetä toistamiseen (huomioidaan
enimmäismäärä) ja vain tarveharkintapäätöksellä voidaan avustusta myöntää peräkkäisinä vuosina.
Lääke- ja sairauskulujen osalta tukea voidaan myöntää vain omavastuuosuuksiin. Hakemuksessa
on toivottavaa mainita sairaudesta, Pitkäaikaissairauden ollessa kysymyksessä voidaan tulorajoissa
käyttää harkinnanvaraisuutta. Avustusta myönnetään perustelluin syin myös yksityisesti
suoritettuihin hoitotoimenpiteisiin.

Silmälasien korvauksissa otetaan ensisijaisesti huomioon lasien erityistarve tai silmäsairaudesta
johtuva säännöllinen silmälasien linssien uusiminen.
Avustusta myönnetään apuvälineisiin, joilla turvataan kotona asumista, liikkumista ja
turvallisuutta.

Asuntoremonttien osalta keskeinen tavoite on tukea sellaisia välttämättömiä pienimuotoisia
hankkeita, jotka tukevat itsenäistä ja omatoimista kotona selviämistä kuten kaiteet, pesutilat ja
niiden muutokset, 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.
Yli 7 000 euroa olevista korjauskustannuksista on oltava rahoitussuunnitelma.
Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan täydennettäväksi.
Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä vuodessa on noin 700 euroa, riippuen aiheutuneista
kustannuksista.
Avustusta ei myönnetä
- kuntoutukseen eikä jalkahoitoihin.
- asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan
taloyhtiönlainalla ja maksetaan rahoitusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin
kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
- Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin eikä kotipalvelumaksuihin.
- öljy- eikä sähkölämmityksestä aiheutuviin lämmityskuluihin
- elektronisiin kodinturvalaitteisiin, turvapuhelimiin eikä turvarannekkeisiin
- Yleisiin hautauskustannuksiin
Alle 100 euron avustushakemukset pyydetään käsittelemään paikallistasolla.
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
Anni Grundström / Suomen Sotaveteraaniliitto, puh. (09) 6126 2013 tai 040 822 3998
anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi
osoite PL 600, 00521 Helsinki
Sari Leinonen / Rintamaveteraaniliitto ry, puh. (09) 68 48 770
sari.leinonen@rintamaveteraaniliitto.fi
osoite PL 600, 00521 Helsinki

