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Veteraaniliittojen ja Valtiokonttorin koulutuskiertue osoittautui menestykseksi
Keskiviikkona 12.6.2019 Porissa päättyvässä kiertueessa on koulutettu 1100 sosiaali- ja terveysalan
ammattilaista.
Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Valtiokonttori aloittivat helmikuussa 19 paikkakuntaa käsittäneen
koulutuskiertueen, jolla koulutettiin kuntien veteraaniasioista vastaavia henkilöitä sekä veteraaniliittojen
kenttähenkilökuntaa marraskuussa voimaan tulevan uuden veteraanipalvelulain sisällöstä ja edellytyksistä.
Kiertue tulee päätökseensä keskiviikkona 12.6.2019 Porin Länsi-Suomen Diakonialaitoksessa, jonne myös
median edustajat ovat tervetulleita.
Koulutukselle oli tarvetta
Kaikkiaan yli 1100 avainhenkilöä tavoittanut kiertue on Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajan Sakari
Martimon mukaan tullut tarpeeseen.
- Tarvetta koulutusrupeamalle olisi ollut ilman lakipäivitystäkin, kuten Valtiokonttorin tilasto kuntien ja
kuntayhtymien veteraanitukien käytöstä osoitti. Alueelliset erot niin tuen määrässä kuin laadussa ovat olleet
suuria: vaihtelu veteraanien vuoden aikana saamissa palveluissa voi olla kunnasta toiseen jopa 10 000
euroa, hän huomauttaa.
Martimon lisäksi koulutuskiertuetta ovat vetäneet Valtiokonttorin palvelupäällikkö Tiina Kyttälä,
Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu, Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena
Seppälä sekä veteraaniliittojen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtaja Pekka Paatero.
Henkilökohtainen palvelutarpeenkartoitus kaiken avain
Palveluiden järjestäminen ja myöntäminen perustuu jokaiselle veteraanille henkilökohtaisesti tehtävään
palvelutarpeen arviointiin, mutta sen tekeminen ei ole ollut kaikille kunnille itsestään selvyys, pahoittelee
Seppälä.
- Kartoituksen merkitystä ei voi painottaa liikaa. Se on tehtävä kasvotusten ja taiten, sillä kovat ajat
kokeneen sotasukupolven asenne on usein pärjääminen omillaan: ’ei tartte kunnanjauhoja
tulla tarjoomaan!”, Martimo muistuttaa.
Koulutus toi yhteen veteraanityön tekijät liitoista ja kunnista
Veteraaniliitot peräänkuuluttavat kuntien ja paikallisyhdistystensä henkilöstön tiiviimpää yhteistyötä.
- Veteraaniyhteisöjen tukea kuntien suuntaan tarvitaan esimerkiksi niinkin perusasioissa, kuin
veteraanien etsimisessä. Vain järjestöjen ja kuntien aktiivinen yhteistyö mahdollistaa tuen perillemenon.
Itsestään tuki ei kohdettaan löydä, Martimo huomauttaa.
Jo nyt saatujen kokemusten pohjalta liitot suunnittelevat sekä lain jalkautumisen tarkistuspistekokouksia
että mahdollisia lisäkoulutushankkeita vuodelle 2020.

Mikä lakimuutos?
1.11.2019 voimaan tuleva lakimuutos on veteraaniliittojen edunvalvonnan viime vuosien suurin saavutus.
Kyseessä on rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu lain (1184/1988) muutos (54/2019), jolla kunnat
velvoitetaan järjestämään veteraaneille maksuttomasti kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista
tukevat palvelut. Kunnat laskuttavat kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin
osalta.
Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille palveluiden järjestämisen edellyttämän rahamäärän,
jota voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin samana vuonna. Kunnan arvion tulee perustua jokaiselle sen
alueella asuvalle veteraanille tehtävään yksilölliseen palvelutarpeen kartoitukseen.
Koska palveluntarve on yksilöllinen, ovat sitä myös myönnettävä palvelut, joihin
kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset hoiva-, ateria- ja siivouspalvelut. Lisäksi tuetaan veteraanien virkistystä ja
asiointia ja omaishoidon tukea.
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