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Sotainvalidien ja rintamaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona 
asumista ja kuntoutusta, tuetaan palvelujen ja etuisuuksien avulla. Palveluiden 
järjestämisen tavoitteena ovat kattavat ja nopeasti reagoivat palvelut. Valtiokonttorin 
voimassa olevat ohjeet määrittävät palveluiden ja etuuksien myöntämisen periaatteet 
asiakkaille.   

Rintamaveteraaneille ja sotainvalideille toteutetaan vuosittain tai asiakkaan tilanteen 
muuttuessa palvelutarpeenarviointi. Palvelutarpeenarviointi toteutetaan asiakkaan 
kotiin yhteistyössä omaisten/läheisten kanssa.  Kotikäynnillä tehdään laaja-alainen 
palvelutarpeen selvittäminen ja apuna voidaan käyttää toimintakykymittareita. 
Kotikäynnin voi toteuttaa veteraanineuvoja, fysioterapeutti tai muu sosiaali-
terveydenhuollon ammattihenkilö.   

Veteraanineuvoja laatii ja päivittää yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja 
palvelusuunnitelman. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan elämäntilanne, 
toimintakyky, edellytykset toimia kotona, asuinympäristön muutostarpeet, 
apuvälinetarve ja jokapäiväisen elämän taidot. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan 
toiveet, odotukset, tavoitteet, uhat, tarvittavat palvelut ja tukitoimet sekä niiden 
tavoite, laatu ja määrä.  

Veteraanineuvoja koordinoi palvelujen kokonaisuutta ja seuraa asiakkaan 
suunnitelman toteutumista. Asiakasta avustetaan veteraanipalveluiden, 
kuntoutuspalveluiden ja muiden etuisuuksien ja palveluiden hakemisessa.  

 

1. VALTIOKONTTORIN RAHOITUKSELLA JÄRVESTETTÄVÄT PALVELUT 
SOTAINVALIDEILLE 

Sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31.12.1985 annetun 
asetuksen (1117/1985) 13 §:n nojalla Valtiokonttori antaa ohjeen kunnille ja 
kuntayhtymille sotilasvammalain (404/1948) 6, 6a ja 6b pykälissä tarkoitettujen 
palvelujen ja laitoshoidon korvaamisesta. Valtiokonttori korvaa Ptky Karviaiselle 
sen järjestämät sotilasvammalain (404/1948) mukaiset palvelut. Järjestelyissä 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Valtiokonttorin ohjekirjettä (1.11.2016.)   

Sotilasvammalainsäädännön tarkoituksena on turvata invalidien tarvitsemien 
palvelujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta 
tilanteesta.  

Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 
vähintään 10 %, tehdään veteraanineuvojan toimesta vuosittain palvelutarpeen 
arviointi ja päivitetään palvelusuunnitelma vastaamaan tarpeenmukaista 
palvelukokonaisuutta. Palvelusuunnitelman toteutumista seuraa veteraanineuvoja. 
Avopalveluiden saaminen ei edellytä invalidin tulojen selvittämistä, vaan 
ratkaisevaa on palvelujen tarve  
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Avopalveluiden korvaamisen edellytyksenä on 1.1.2017 alkaen vähintään 10 %:n 
sotilasvammalain mukaisen työkyvyttömyysaste niille henkilöille, jotka ovat 
vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet. Laitoshoidon 
korvaamisen edellytyksenä on 20 %:n työkyvyttömyysaste.  Valtiokonttorin 
korvaamat palvelut ovat invalidille maksuttomia. Korvattavia sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja Karviaiselle ovat esim. kotihoito ja kotihoidon 
tukipalvelut sekä tehostettu palvelusasuminen.    

 

2. VALTIOKONTTORIN RAHOITUKSELLA JÄRJESTETTÄVÄT PALVELUT 
RINTAMAVETERAANEILLE 

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin (1184/1988) ja asetukseen 
(1348/1988) rintamaveteraanien kuntoutuksesta.  Järjestelyissä noudatetaan 
Valtiokonttorin ohjetta (19.12.2016) Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona 
asumista tukevat palvelut - ohjekirje 2017. Valtiokonttori päivittää ohjeita 
tarvittaessa. 

Kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin on oikeutetun Suomessa 
asuva rintamaveteraani, joka on osallistunut vuoden 1939-1945 sotiin ja omaa 
rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen. 

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen rintamaveteraanin 
kuntoutuksen yhteydessä. Yhteisen kuntoutusjakson edellytyksenä on puolisoiden 
vakituinen yhdessä asuminen samassa osoitteessa. Puolison osallistuminen ei 
lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutusjaksoa. 

Valtiokonttori myöntää Ptky Karviaiselle määrärahat kuntoutuksen järjestämiseen 
sekä kotona asumista tukevien palveluiden tuottamiseen. Määrärahat on 
suhteutettu kunnassa asuvien palveluihin oikeutettujen rintamaveteraanien 
lukumäärään. Määrärahojen käytöstä tehdään vuosiselvitys ja käyttämättä jääneet 
varat palautetaan Valtiokonttorille. Valtiokonttorin rahoituksella järjestetyistä 
palveluista ei peritä asiakasmaksuja.  

Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella (Kuntalomake 
6430-U:98). Kuntoutushakemuksen täyttää rintamaveteraani, puoliso, leski, hänen 
valtuuttamansa henkilö tai hoitovastuussa oleva sosiaali- tai terveysviranomainen. 
Kuntoutushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja 
kuntoutustarpeesta, joka saa olla enintään vuoden vanha.  Lausunnossa on 
määriteltävä toimintakykyluokka. Kuntoutuspäätökset tekee johtava ylilääkäri.    

Rintamaveteraaneille voidaan myöntää laitos-, avo- tai päiväkuntoutusta.  
Avokuntoutuksena voidaan myöntää esim. fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja 
jalkahoitoa asiakkaan kotiin.  

Avo- laitos tai päiväkuntoutus toteutetaan Valtiokonttorin hyväksymässä 
kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, Ptky Karvaisen omana toimintana tai hankittuna 
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yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/90) 2 §:ssä tarkoitetulta 
palveluntuottajalta tai itsenäiseltä ammatinharjoittajalta.  

Kuntoutusjakson tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa. Kuntoutusta arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaan 
kuntoutuksen tarve ja tavoite. Rintamaveteraanin puolison osallistuessa 
laitoskuntoutukseen, kuntoutusjakson tavoitteena on lisätä rintamaveteraanin 
kuntoutuksen tuloksellisuutta ja edistää rintamaveteraanin kotona selviytymistä, 
tukemalla häntä hoitavan aviopuolison jaksamista.  Puolisolla ei ole oikeutta 
avokuntoutukseen. 

 

3. Talousarvion puitteissa järjestettävät muut veteraanipalvelut   

Palveluilla tuetaan veteraanin, puolison tai lesken kuntoutusta ja kotona asumista 
palvelutarpeen arviointiin perustuen silloin, kun niihin ei ole saatavissa 
Valtiokonttorin rahoitusta. 

Asiakkaan toimintakyvyn heikentyessä, esimerkiksi sairaalajakson yhteydessä, 
pyritään asiakkaan kotona selviytymistä tukemaan moniammatillisena yhteistyönä 
järjestettävillä palveluilla.  Kuntoutusta järjestetään Ptky Karviaisen omana 
toimintana ja ostotoimintana eri palveluntuottajilta. Kuntoutuksena voidaan 
toteuttaa laitos-, päivä- ja avokuntoutusta sekä jalkahoitoa. Palveluista ei peritä 
asiakasmaksuja.  

Veteraanien lesket Vihdissä  

Vihtiläisten veteraanin leskien kuntoutusta järjestetään talousarvioon varattujen 
varojen puitteissa. Veteraanin lesken kotikunnan on oltava Vihti ja hänen 
edesmenneellä puolisolla on ollut rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai 
rintamatunnus. Veteraanien leskille voidaan myöntää laitoskuntoutusta 
palvelusuunnitelman ja asiakaskohtaisen harkinnan perusteella.  Sotainvalidien 
lesket, joilla ei ole oikeutta muuhun kuntoutukseen, voivat myös hakea 
kuntoutukseen.   

Elämänlaaturaha veteraanipalveluihin Vihdissä 

Vihdin kunnan osoittamalla elämänlaaturahalla järjestetään palveluja ja etuuksia 
tukemaan vihtiläisten veteraanien, heidän puolisoiden ja leskien kotona asumista 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella.  
 
Elämänlaaturahalla voidaan tuottaa, ostaa tai korvata kuluja vuotuiseen mm. 
seuraaviin kohteisiin:   

 Pienimuotoiset kodin muutostyöt vakituiseen asuntoon (ei palvelutaloon) 
 Kuntouttavia intervalleja eli lyhytaikaista hoiva-asumista palvelutalossa 

akuutissa kriisissä, sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai omaishoitajan 
ylimääräisten virkistysvapaiden ajaksi tai omaishoitajan tai -hoidettavan 
kuntoutusjakson ajaksi 
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 Erilaisiin veteraanien tilaisuuksiin ja tapahtumiin kuljetuskustannukset     
 Yhteiskuljetukset taksilla kuntosaliryhmään  
 Jalkahoito 
 Akuuttikuntoutus ja jatkohoito 
 Julkisilla liikennevälineillä tehtyjen asiointimatkojen kustannukset  

 oman kotikunnan alueella  
 

Elämänlaaturahalla järjestettävistä etuuksista tai tuista ei peritä asiakasmaksua. 
Asiakas saa viranhaltijapäätökseen, josta on valitusoikeus yhtymäjaostoon. 
Vammaispalvelulain ja sairausvakuutuslain tai muun vakuutuksen/etuuden kautta 
korvaaviin tukiin tai palveluihin ei voida myöntää Elämänlaaturahan kautta 
avustusta.  

 

  

 

Lisätiedot:  

http://www.valtiokonttori.fi/fi-
FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Sotainvalidien_ja_rintamavet
eraanien_etuudet 
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