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1.11.2019 tuli voimaan lainmuutos, jolla velvoitetaan kunnat järjestämään rin-
tamaveteraaneille kaikki tarvittavat kotona asumista tukevat palvelut. Käytän-
nössä Rintamaveteraanien ja Sotainvalidien oikeudet palveluihin tulivat saman 
sisältöiseksi.  Lain muutoksen yhteydessä myös palveluihin varattu määräraha 
muuttui arviomäärärahaksi taaten siten rahan riittävyyden. 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat lakiin rinta-
maveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien 
kuntoutuksesta (1348/1988). Uudistus ei koskenut rintamaveteraanikuntou-
tusta, vaan se säilyy ennallaan. Laki ei valitettavasti tuonut parannuksia vete-
raanien leskien ja puolisoiden oikeuksiin. 

Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja ovat: 

Rintamaveteraanit ovat Suomessa asuvia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet 
vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalve-
lus- tai rintamatunnus. 

Sotainvalidit eivät voi saada veteraanikuntoutusta, vaan sotainvalidit hakevat 
kuntoutusta suoraan Valtiokonttorista kuten ennenkin. 

 
Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutettuja ovat 1.11.19 lain muu-
toksen jälkeen: 

Rintamaveteraanit ovat Suomessa asuvia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet 
vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalve-
lus- tai rintamatunnus 

ja  

Suomessa asuvat sotainvalidit, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuo-
sien 1939-1945 sotien johdosta, haitta-asteen tulee olla vähintään 10 %. 

 

Veteraanikuntoutus (hakemus ohessa)  

Olkaa ystävällisiä ja rastittakaa hakemuksesta kaikki haluamanne kun-
toutukset ja valitkaa haluamanne kuntoutuksenne toteuttajat. Veteraanikun-
toutusta haettaessa uusi lääkärinlausunto tulisi hankkia, mikäli terveydenti-
lassa on vuoden sisällä tapahtunut selvä muutos. 
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Mikäli haluaisitte lisää kuntoutusta vuoden aikana, ottakaa ystävällisesti ja em-
pimättä yhteyttä terveyspalveluiden sosiaalityöntekijään. Kuntoutustanne 
voidaan vuoden aikana halutessanne lisätä Valtiokonttorin ohjeita noudat-
taen. Veteraanikuntoutusta toteutetaan edelleen määrärahojen puitteissa. 
 

Veteraanien ja Sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut, 

(palveluhakemus ohessa) 
 
Palvelutarve on jokaisella yksilöllinen ja siksi myönnettävät palvelutkaan eivät 
voi olla samanlaisia jokaisen kohdalla. Olkaa ystävällisiä ja ympäröikää ha-
kemuksesta kaikki haluamanne palvelut. Mikäli tarvitsisitte lisää tai koko-
naan uudenlaisia palveluja vuoden aikana, pyydetään Teitä ystävällisesti ja 
empimättä ottamaan yhteyttä kotihoidon avohuollon ohjaajaan tai terveyspal-
veluiden sosiaalityöntekijään.  
 
Palvelujen järjestämisessä noudatetaan Valtiokonttorin ohjeita ja sääntöjä: 
Lain muutoksen yhteydessä myös niihin varattu määräraha muuttuu ar-
viomäärärahaksi taaten siten rahan riittävyyden. 
 
Hakemukset lähetetään vuosittain tunnuksen saaneille veteraaneille (kuntou-
tus- ja palveluhakemus) ja sotainvalidille (palveluhakemus) kotiin. Hakemukset 
on noudettavissa myös terveyskeskuksen neuvonnasta sekä kaikista kaupun-
gin palvelupisteistä. Hakemuksien palautus pyydetään ystävällisesti 
3.2.2020 mennessä. Palautuskuori on kirjeessä mukana ja postimaksu on 
maksettu puolestanne. Hakemuksia vastaanotetaan koko vuoden 2020 
ajan.  
 

Hakemuksien palautus 

 Naantalin terveyskeskuksen neuvontaan (kanttiinia vastapäätä)  

 postitse osoitteeseen Naantalin terveyskeskus/veteraaniasiat, PL 47, 

21101 Naantali 

 hakemukset voi palauttaa kaikkiin Naantalin palvelupisteisiin 

 Hakemuksen voi jättää myös puhelimitse soittamalla terveyspalveluiden 

sosiaalityöntekijälle. 

 
Lisätiedot veteraanikuntoutuksesta ja kotona asumista tukevista palve-
luista: 
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Terveyspalveluiden sosiaalityöntekijä  
Riikka Levoranta 
p. 02 436 2634  
ma – to klo 15.00 – 15.30 
perjantaisin klo 13.30-14.00  
riikka.levoranta@naantali.fi 
-veteraanikuntoutus 
-kotona asumista tukevat palvelut 
-sotainvalidien kuntoutushakemukset Val-
tiokonttoriin, avustaminen hakemisessa 
tarvittaessa 

 
Kotihoidon avohuollon oh-
jaaja 
Kirsi Peijonen  
p. 02 436 2785 
kirsi.peijonen@naantali.fi 
-kotona asumista tukevat palve-
lut 
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