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Yleistä
Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhdistysten, sotaveteraanipiirien ja -yhdistysten keskeisin tehtävä on
sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukeminen sekä edunvalvonta.
Rintamaveteraanien lukumäärä on vuoden 2019 alussa 10 800. Heistä on sotainvalideja noin 1 500.
Veteraanien keski-ikä on 94 vuotta. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu varsinaisia jäseniä 7 500 ja
puoliso- ja leskijäseniä 9 000. Kannattajajäsenten määrä on 28 000.
Elokuussa pidetyssä budjettiriihessä tehtiin päätös siitä, että säädetään laki, jolla toteutetaan kaikille
veteraaneille samanlaiset kunnalliset avopalvelut, kun sotainvalideille on jo korvattu. Laki tulee
voimaan 1.11.2019.
Rintamaveteraanit on pidettävä erityisryhmänä erityisetuineen vanhusväestössä ja erityisesti Sote
uudistukseen liittyvissä muutoksissa.

I Sotaveteraaniyhteisöjen painopistealueet 2019
1. Jokainen veteraani saa tarvitsemansa kuntoutuksen ja palvelut
2. Puoliso- ja leskijäsenten tukitoiminnan laajentaminen yhteistyössä
veteraanijärjestöjen kanssa
3. Liitto tukee piirejä ja yhdistyksiä jäsenistössä sekä erityisesti sosiaali- ja
terveyspalveluissa tapahtuvissa muutoksissa
4. Sotien 1939-1945 alueellinen perinneyhdistysverkosto on kattava
5. Veteraanijärjestöjen yhteistyön laajentaminen kaikille tasoille
1. Jokainen veteraani saa tarvitsemansa kuntoutuksen ja palvelut
1.1. Kenttäverkosto on tietoinen uuden lain mukanaan tuomista eduista veteraaneille
1.2. Veteraanit ovat tietoisia heille kuuluvista eduista
1.3. Lain voimassaoloon valmistauduttu yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa
1.4. Varmistetaan palvelumäärärahojen käyttö ennen lain voimaantuloa
1.5. Yhteistyön tiivistäminen kaikilla tasoilla muiden veteraanijärjestöjen kanssa
2.

Puolisoiden ja leskien tukitoiminnan laajentaminen yhteistyössä
veteraanijärjestöjen kanssa
2.1. Selvitetetään veteraanijärjestöjen yhteisehdotus puolisoiden ja leskien mahdollisiin tukiin
2.2. Varmistetaan, että piirit ja yhdistykset ovat tietoisia vanhuspalvelulain sisällöstä ja sen
mahdollisuuksista auttaa puolisoita ja leskiä

3. Liitto tukee piirien ja yhdistysten tehtäviä jäsenistössä sekä erityisesti
sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvissa muutoksissa
3.1. Liitto suunnittelee piirien ja yhdistysten kanssa yhteistyöneuvottelut kuntien ja
kuntayhtymien kanssa alueellisesti
3.2. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksiin maakunta tai
kuntayhtymäpohjalta
3.3.Korostetaan yhdistysten tarvetta säännöllisiin tapaamisiin kuntien veteraaniasioista
vastaavien kanssa.

4. Sotien 1939-1945 alueellinen perinneyhdistysverkko on kattava
4.1. Sotaveteraanipiirien alueilla on suunnitelma koko maan kattavasta sotien 1939-1945
perinneyhdistysverkostosta
4.2. Liiton piirien ja yhdistysten rakennemuutos on valmisteltu osana perinneaikaan siirtymisen
suunnitelmaa.

5. Veteraanijärjestöjen yhteistyön laajentaminen kaikille tasoille
5.1. Rintamaveteraaniliiton kanssa yhteistyön edelleen syventäminen liitto-, piiri- ja
jäsenyhdistystasolla
5.2. Lisätään veteraanijärjestöjen yhteiskannanottoja veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään
koskeviin etuusasioihin.

II Suomen Sotaveteraaniliiton etuustavoitteet vuodelle 2020
•

Rintamaveteraanien kotipalvelut toimivat samantasoisesti kuin sotainvalideilla.

•

Kuntoutukseen kohdistettu määräraha pidetään vähintään vuoden 2019 tasolla

•

Valmistaudutaan veteraanien tukiasioissa mahdolliseen uuteen Sote-aikaan

•

Varmistetaan vanhuspalvelulain toteutuminen puolisoille ja leskille

III Kuntoutuksen ja palveluiden määrärahat 2015-2019
Eduskunnan hyväksymissä talousarvioissa on rintamaveteraanien kuntoutukseen osoitettu seuraavat
määrärahat:
vuonna 2015
30,6 milj. euroa (sisältää 10,0 milj. euroa kotiin vietäviin palveluihin)
vuonna 2016
29,4 milj. euroa (sisältää 10,0 milj. euroa kotiin vietäviin palveluihin)
vuonna 2017
41,3 milj. euroa (sisältää 25,0 milj. euroa kotipalveluihin)
lisätalousarviossa 2,98 milj. euroa kuntoutukseen ja 8,66 milj. euroa
palveluihin
vuonna 2018
41,7 milj. euroa (sisältää 25,0 milj. euroa kotipalveluihin)
lisätalousarviossa x,xx milj. euroa kuntoutukseen ja xx.xx milj. euroa
palveluihin
vuonna 2019
77,9 milj. euroa (talousarvio 2019)
Kaikki veteraanit pääsevät samantasoisten kunnallisten palveluiden piiriin 1.11.2019 lukien, jotka
on korvattu aiemmin sotainvalideille.

