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1. Yleistä
Veteraanikentän rakennemuutos alkaa vaikuttaa seuraavalla kaudella konkreettisesti tukitehtävien toteuttamiseen sekä Perinneajan suunnittelu- ja valmistelutehtäviin.
Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhdistysten keskeisin tehtävä on edelleen sotaveteraanien, heidän
puolisoidensa ja leskiensä tukeminen sekä edunvalvonta. Rintamaveteraanien lukumäärä on
vuoden 2020 alussa noin 8000. Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksiin kuuluu varsinaisia jäseniä
noin 5 600 ja puoliso- ja leskijäseniä 7 800. Kannattajajäsenten määrä on noin 27 000.
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/18.1.2019, Veteraanietuudet), astui voimaan 1.11.2019. Lain jalkauttamisen tukeminen on seuravan kauden keskeinen tehtävä. Tämän lisäksi veteraanietuuksia kehitetään yhteistoiminnassa veteraaniliittojen
kesken.
Rintamaveteraanit on pidettävä erityisryhmänä erityisesti SOTE-uudistukseen liittyvissä muutoksissa.
Perinneajan suunnittelu ja konkreettiset valmistelut käynnistyvät seuraavalla kaudella. Tavoite
on antaa tarvittavat Perinneaikaa koskevat ohjeet Sotaveteraaniliiton toimista Liittokokouksessa
2020.
Sotaveteraaniliiton XXIX Liittokokous järjestetään Helsingissä 1. – 2.6.2020.
2. Sotaveteraaniliiton painopistealueet 2020
1. Varmistetaan rintamaveteraanien nykyisten tukien saatavuus ja toteutus
2. Jatketaan veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä etuuksien kehittämistä
yhteistyössä muiden veteraaniliittojen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiokonttorin kanssa
3. Valmistaudutaan veteraanikentän rakennemuutokseen suunnittelemalla Sotaveteraaniliiton toiminta Perinneajan valmisteluille ja toteutukselle
4. Kehitetään veteraanikentän järjestöjen yhteistoimintaa
2.1. Varmistetaan rintamaveteraanien nykyisten tukien saatavuus ja toteutus
2.1.1. Kuntien veteraanipalveluista vastaavat tahot hallitsevat ja toteuttavat ”Veteraanilain”
mahdollistamat palvelut
2.1.2. Kenttäverkosto on tietoinen lakipäivityksen mukanaan tuomista eduista veteraaneille
2.1.3. Veteraanit ja heidän omaisensa ovat tietoisia veteraanietuuksista
2.1.4. Kehitetään kannattajajäsenten mahdollisuuksia käytännön tukityöhön
2.1.5. Seurataan SOTE-valmisteluita veteraanipalveluiden näkökulmasta

2.2. Jatketaan veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä etuuksien kehittämistä
yhteistyössä muiden veteraaniliittojen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiokonttorin
kanssa
2.2.1. Edistetään rintamalisän korotusta nykyisestä 50,19€:sta 200€oon
2.2.2. Varmistetaan jäsenrekisterissä olevien veteraanien puolisoille ja leskille kuuluvat Vanhuspalvelulain mukaiset tukimahdollisuudet
2.2.3. Käynnistetään jäsenrekisterin ulkopuolella olevien veteraanien puolisoiden ja leskien kartoitus ja varmistetaan heille kuuluvat Vanhuspalvelulain mukaiset tukimahdollisuudet
2.2.4. Jatketaan erityisesti veteraanien puolisoiden ja leskien tukemista ulkopuolisten säätiöiden
tuella sekä varainkeruulla ja lahjoitusvaroin
2.2.5. Kartoitetaan Ruotsissa asuvien suomalaisten rintamaveteraanien (vanhuspalvelu)tuet, jotka Ruotsin valtio jo toteuttaa, ja käynnistetään tukien kehittäminen vastaamaan ”veteraanilain”
etuuksia.
2.3. Valmistaudutaan veteraanikentän rakennemuutokseen suunnittelemalla Sotaveteraaniliiton toiminta Perinneajan valmisteluille ja toteutukselle
2.3.1. Määritellään liiton kanta Perinneajan tehtävistä ja organisoinnista kesäkuuhun 2020 mennessä
2.3.2. Annetaan ohjeet Perinneajan valmisteluista Liittokokouksessa 2020
2.3.3. Tuetaan Alueellisten perinneyhdistysten perustamistoimia
2.3.4. Valmistaudutaan ottamaan liiton jäseneksi Sotien 1939 – 1945 perinneyhdistyksiä
2.3.5. Varmistetaan Perinneajan valmisteluiden yhteensopivuus muiden veteraaniliitojen ja
Tammenlehvän Perinneliiton kanssa
2.4. Kehitetään veteraanikentän järjestöjen yhteistoimintaa
2.4.1. Kehitetään Suomen Veteraaniasiain valtuuskunnan toimintaa rakennemuutoksen hallintaan
2.4.2. Syvennetään käytännön yhteistoimintaa erityisesti Rintamaveteraaniliiton kanssa
2.4.3. Jatketaan yhteistoimintaa Valtiokonttorin kanssa veteraanietuuksien jalkauttamisessa ja
kehittämisessä
2.4.4. Osallistutaan Pasilan veteraanitalon järjestöjen päivittäisen yhteistoiminnan kehittämiseen

