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Johdanto 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanien lesket Kainuussa! 
 
Tämä palveluopas on tarkoitettu auttamaan Teitä, Kainuun maakunnan alueella asuvat so-
tiemme veteraanit ja lesket. Palveluoppaasta löytyy vastauksia veteraaneja ja veteraanien 
leskiä koskeviin kysymyksiin ja tietoa henkilöistä, jotka hoitavat veteraaniasioita Kainuussa. 
 
Te, kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lesket, olette oman ratkaisevan suuren osuutenne jo 
kantaneet tämän maan ja maakunnan hyvinvoinnin eteen. Nyt on meidän nuorempien vuoro 
auttaa ja hoivata teitä. 
 
Tämä ajan tasalle päivitetty opas täydentää kuntayhtymän julkaisemia palveluoppaita. 
 
Aivan kaikkia kunnissa järjestettäviä, veteraaneille ja leskille tarjottavia palveluita, ei kuiten-
kaan ole ollut mahdollista kerätä tähän oppaaseen. Kuntakohtaisista palveluista saatte par-
haiten tietoa jokaisessa kunnassa toimivilta veteraaniyhdyshenkilöiltä. Heidän yhteystietonsa 
löytyvät tämän oppaan alkusivuilta. 
 
Toivon tämän ajan tasalle päivitetyn palveluoppaan auttavan omalta osaltaan tarpeellisten 
yhteystietojen ja palveluiden löytymisessä. 
 
 
 
Seija Salomaa 
palvelupäällikkö 
palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualue   
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
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1. Rintamaveteraanien tunnukset 
 
Rintamasotilastunnus (miehille) 

 
Rintamasotilaalla tarkoitetaan Suomen kansalaista, joka vuosien 1939–1945 sotien aikana 
on osallistunut puolustusvoimien joukoissa varsinaisiin sotatoimiin reserviläisenä, nostomie-
henä, vapaaehtoisena tai vakinaisessa palveluksessa olevana. 
 
Varsinaisiin sotatoimiin osallistuneeksi katsotaan henkilö, joka on todistettavasti osallistunut 
taisteluihin rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän joukoissa tai sen alueella tai ilmator-
junta- tai rannikkojoukoissa, merivoimien alusyksiköissä tai ilmavoimien lentoyksiköissä. 
Myöhemmin tunnuksen saajien joukkoon tuli sotilas, joka ”osallistuessaan Suomen ollessa 
sodassa sen kansalaisena vieraan vallan joukossa sotaan Suomen silloista vihollista vas-
taan”. Lisäys koskee Saksan sotavoimissa vuosina 1941–1944 palvelleita suomalaisia va-
paaehtoisia. 

 
Rintamapalvelutunnus (naisille) 

  
Rintamapalvelutunnus on myönnetty naiselle, joka Suomen kansalaisena on vuosien 1939–
1945 sotien aikana palvellut rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän joukoissa tai ilmator-
junta- tai rannikkojoukoissa, merivoimien alusyksiköissä tai ilmavoimien lentoyksiköissä tai 
muutoin toiminut rintamapalvelukseen rinnastettavissa tehtävissä rintamavastuussa olleen 
sotatoimiyhtymän alueella. 

  
Rintamatunnus  

 
Rintamatunnus on annettu henkilölle, joka on Suomen kansalaisena palvellut ja henkilölle, 
joka nyt on Suomen kansalainen ja on palvellut vuosien 1939–1945 sotien aikana työvelvol-
lisuuslain nojalla linnoitusrakennusjoukoissa rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän alu-
eella. 

 
Veteraanitunnus 

 
Veteraanitunnus on annettu henkilölle, joka Suomen kansalaisena on sotaa käyvissä jou-
koissa osallistunut vuoden 1918 sotaan tai tämän sodan johdosta ollut vankileirillä tai vanki-
lassa. 

 
Ulkomaalaisen rintamasotilastunnus  

 
Ulkomaalaisen rintamasotilastunnus on annettu henkilölle, joka on osallistunut varsinaisiin 
sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa siten kuin rintamasotilastunnuksesta anne-
tun asetuksen 1 §:ssä edellyttäen, ettei hän ole Suomen kansalainen eikä ole ollut Suomen 
kansalainen vuosien 1939–1945 sotien aikana. 

 
Kaikkien edellä mainittujen tunnusten hakuaika on päättynyt 31.12.1994. 
 
 
 
 



 5 

 
Rintamaveteraanien tammenlehvä 
 
Puolustusvoimat ryhtyi vuonna 1986 jakamaan rintamaveteraanien tammenlehvämerkkiä. 
Sen voi saada rintamaveteraani, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus 
tai ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.  
Merkkiä myy Sotainvalidien Veljesliitto ry, Kunniamerkkipalvelu Ratamestarinkatu 9 C, 00520 
HELSINKI, puh.09 4785 0209. Merkkiä haettaessa on esitettävä sotilaspassi tai muu selvitys 
kyseisen tunnuksen saamisesta. 

 
 
2. Kainuun Veteraanityöntekijät 

 
2.1. Kainuun soten veteraaniyhdyshenkilö 

 
Mari Kela Suomussalmen terveysasema 044 797 0310 
  Välskärinkuja 2  fax 08 6156 66195 

  89600 SUOMUSSALMI  mari.j.kela@kainuu.fi 
       

2.2. Veteraaniyhdyshenkilöt 
 

Hyrynsalmi Matti Kemppainen  044 570 5501 
  Lietekyläntie 85  matt.a.kempp@gmail.com 
                     89400 HYRYNSALMI    
 
Kajaani Jyrki Komulainen  044 714 7551 
  Kajaanin kaupunki  jyrki.komulainen@kajaani.fi 
  Pohjolankatu 13   
  87100 KAJAANI   
 
Kuhmo Leena Uhlbäck  040 059 3120 
  Hyvinvointi Sampo  leena.uhlback@kalevalankk.fi 
  88900 KUHMO   
      
Paltamo Timo Toivonen  044 574 8560 

  Likolahdentie 11  ts.toivonen@gmail.com 
  88300 PALTAMO   
 
Puolanka Tuulikki Moilanen  08 751 017 
  Siimeksentie 13  040 063 5662 
  89200 PUOLANKA  moilanen.tuulikki@elisanet.fi 

 
Ristijärvi Martti Romppainen  044 531 0349 

  Vattuniementie 11  kmo.romppa@gmail.com 
                       88400 RISTIJÄRVI   
 
Sotkamo Mika Kilpeläinen  044 750 2003 
  Sotkamon kunta  mika.kilpelainen@sotkamo.fi 
  Markkinatie 1   
  88600 SOTKAMO 
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Antti Lankinen  040 594 5622 

  Salmelantie 1  antti.lankinen@evl.fi 
  88600 SOTKAMO 
 
Suomus- Hannu Leinonen  044 777 3175  
salmi Kauppakatu 20                    hannu.leinonen@suomussalmi.fi
  89600 SUOMUSSALMI  

 
2.3. Veteraanikuntoutusasioiden valmistelijat  

 
Hyrynsalmi Tuula Turpeinen  044 797 0561 
  Hyrynsalmen terveysasema tuula.turpeinen@kainuu.fi 

Kiviöntie 11 
  89400 HYRYNSALMI 
 
Kajaani Paula Ålander  08 6156 7261 
  Kajaanin terveysasema  paula.alander@kainuu.fi 
  Satamakatu 2 
  87100 KAJAANI 
 
Kuhmo Pirjo Hurskainen  044 797 5357 
  Kuhmon terveysasema  pirjo.hurskainen@kainuu.fi 
  Kirkkotie 16–20 
  88900 KUHMO 
 
Paltamo Pirjo Ohtonen  044 288 5216 
  Paltamon terveysasema  pirjo.ohtonen@kainuu.fi 
  Sairaalatie 7 

88300 PALTAMO 
 
Puolanka  Saija Räisänen  044 797 4183 
  Puolangan terveyskeskus saija.raisanen@puolanka.fi 
  89200 PUOLANKA 
 
Ristijärvi Pirjo Heikkinen  044 715 9319 
  Perusturvatoimisto  pirjo.ann.heikkinen@kainuu.fi 
  Aholantie 25 
  88400 RISTIJÄRVI 

 
Sotkamo Aira Meriläinen  044 750 2438 
  Sotkamon terveysasema aira.merilainen@kainuu.fi 
  Keskuskatu 9   
  88600 SOTKAMO 
 
Suomus- Mari Kela   044 797 0310 
salmi Suomussalmen terveysasema mari.j.kela@kainuu.fi  
  Välskärinkuja 2  (hakemukset toimitetaan 

89600 SUOMUSSALMI  potilastoimistoon) 
 

mailto:hannu.leinonen@suomussalmi.fi
mailto:hannu.leinonen@suomussalmi.fi
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3. Kainuun Veteraanijärjestöt 
 
3.1. Rintamaveteraanien Kainuun piiri r.y. 
  

Puheenjohtaja Veikko Rusanen  044 031 0842 
 Rauhankatu 8 as 9    

88600 SOTKAMO 
 
Sihteeri Reijo Malinen   08 637 880 
Pohjolankatu 37 B 1   050 303 4119 
87100 KAJAANI 

 
Kajaani 

Puheenjohtaja Mauri Ollitervo    
 

Sihteeri Reijo Malinen   050 303 4119 
Pohjolankatu 37 B 1    
87100 KAJAANI   

 
Ruhtinansalmi 
 

Puheenjohtaja Eero Seppänen  044 285 8925 
Arolantie 5 
89920 RUHTINANSALMI 
 
Sihteeri Pentti Seppänen  040 748 2409 
Hallasenahontie 78 
89920 RUHTINANSALMI 

 
Sotkamo 

 
Puheenjohtaja Veikko Rusanen  044 031 0842 
Rauhantie 8 as 9 
88600 SOTKAMO 
 
Sihteeri Alpo Leinonen   040 026 8054 
Petäjävaarantie 94 
88600 SOTKAMO 

 
Suomussalmi 
 

Puheenjohtaja Ilmari Hekkala  050 919 4174 
 Pussitie 6 

89600 SUOMUSSALMI 
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     Vaala 

 
Puheenjohtaja Lauri Ratava  040 068 0717 
Jylhänniementie 632 
91740 JAALANKA 
 
Sihteeri Urho Qvist   044 556 1970 
Poukamontie 6 
91700 VAALA    
   

3.2.  Kainuun sotaveteraanipiiri ry 
 

Puheenjohtaja Timo Toivonen  044 574 8560 
Likolahdentie 11    
88300 PALTAMO    
 
Sihteeri Jouko Haataja   040 016 6613 
Valtalanniementie 328     
88200 OTANMÄKI      

 
Hyrynsalmen Sotaveteraanit ry 

 
Puheenjohtaja Sakari Hankkila  050 560 8408 
Vanhatie 12     
89400 HYRYNSALMI    
 
Sihteeri Marjatta Huovinen  044 258 1101 
Koskitie 26                   
89400 HYRYNSALMI                  

 
Kajaanin Sotaveteraanit ry 

 
Puheenjohtaja Veli Jääskeläinen  040 045 7699 
Lehtikankaantie 57    
87500 KAJAANI 

 
Sihteeri Jouko Haataja    040 016 6613  
Valtalanniementie 328    
88200 OTANMÄKI 
 

Kuhmon Sotaveteraanit ry 
 
Puheenjohtaja Reijo Inget   040 831 3198 
Seilosentie 464      
88900 KUHMO 
 
Sihteeri Elina Pyykkönen   044 977 2360 
Kannintie 12 
88900 KUHMO 
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Paltamon Sotaveteraanit ry 

 
Puheenjohtaja Seppo Härkönen  044 039 2954 
Melalahdentie 26 
88300 PALTAMO 
 
Sihteeri Ossi Laine   040 0932 403 
Jänönpolku 4 
88300 PALTAMO 

 
Puolangan Sotaveteraanit ry 

 
Puheenjohtaja Heikki Väisänen   040 573 9029 
Hillatie 14 
89200 PUOLANKA 
 
Sihteeri Erkki Moilanen   050 530 9348 
Pesiöntie 12 
89320 PESIÖNKYLÄ 

 
Ristijärven Sotaveteraanit ry 

 
Puheenjohtaja Seppo Tähkäpää  050 376 5897 
Möttölänniementie 20    
88400 RISTIJÄRVI  
 
Sihteeri Martti Romppainen  044 531 0349 

 Vattuniementie 11    
88400 RISTIJÄRVI 

 
Suomussalmen Sotaveteraanit ry 

 
Puheenjohtaja Raimo Halonen   040 525 4707 
Mäntytie 21     
89600 SUOMUSSALMI 
 
Sihteeri Pekka Manninen  040 516 8789 
Mäntytie 1 
89600 SUOMUSSALMI 
 

3.3. Sotainvalidien Veljesliiton Kainuun piiri 
 
 Puheenjohtaja Juhani Hautala  040 0158 835  
 Sarapolku 38            
 87500 KAJAANI 
 

Toiminnanjohtaja Juha Huttunen  050 372 5417 
Kainuun piirin toimisto    
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Seminaarinkatu 5 B 
87100 KAJAANI 
Kajaanin tukihenkilö 
Juhani Hautala   040 0158 835 
Sarapolku 38 
87500 KAJAANI 

 
Hyrynsalmen tukihenkilö 

 Pertti Huovinen   040 023 1026 
 Koskitie 26 
 89400 HYRYNSALMI 
 

Kuhmon tukihenkilö 
Leena Uhlbäck   040 059 3120 

 c/o Hyvinvointi Sampo 
 Väinämöinen 2 

88900 KUHMO 
 

Paltamon tukihenkilö 
Toivo Seppänen   045 344 9611 
Talonpojantie 11 
88300 PALTAMO 
 
Puolangan tukihenkilö 

 Pertti Kemppainen   040 019 2617 
Halmekatu 14   

 89200 PUOLANKA 
 
 Ristijärven tukihenkilö 
 Jouko Sievänen   050 372 2848 
 Kärkelänniementie 1 
 88400 RISTIJÄRVI 
 
 Sotkamon tukihenkilö 
 Kalevi Valtanen   044 508 6989 
 Urheilukatu 8 A 4 

88600 SOTKAMO 
 

Suomussalmen tukihenkilö 
Pertti Halonen   050 340 4735 
Syväyksenkatu 18 B 
89600 SUOMUSSALMI 

 
Vaalan tukihenkilö 

 Juhani Karppinen   040 512 0837 
 Niskantie 16 
 91700 VAALA 
 

Vuolijoen tukihenkilö 
Timo Hurskainen    040 058 1075 
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Jokiniityntie 8 
88270 VUOLIJOKI 
 

Suomen sotaveteraaniliiton sosiaalineuvoja 
 
Reijo Inget     040 831 3198 
Seilosentie 464      
88900 KUHMO 
 
 

4. Veteraanien kuntoutustoiminta 
 
4.1. Rintamaveteraanien kuntoutus 
 
Rintamaveteraanien kuntoutus toteutetaan Valtiokonttorin vuosittain osoittaman määrärahan 
ja ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 
sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen 
omaava rintamaveteraani. 
 
Veteraanikuntoutukseen ilmoittaudutaan kotipaikkakunnan terveysasemalle. Terveysasemal-
ta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilta saa lomakkeita, joilla ilmoit-
tautuminen tapahtuu. 
  
Veteraanikuntoutus on rintamaveteraaneille ja kuntoutukseen osallistuneille aviopuolisoille 
ilmaista. Lisäksi Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset 
halvinta matkustustapaa käyttäen kokonaan. Matkakorvaushakemuksen liitteenä on esitettä-
vä todistus kuntoutuksessa käynnistä. 
 
Toimintakykyluokat 
 
Veteraanikuntoutusta järjestetään sotiemme veteraaneille toimintakykyluokkien mukaisesti. 
Valtiokonttori määrittelee toimintakykyluokat seuraavasti: 
 
Toimintakykyluokka I 
 
Toimintakykyluokkaan I kuuluvat kuntoutujat, joilla on iälle tunnusomaisen sairauden tai 
vamman aiheuttama vaikea fyysinen ja/tai psyykkinen toimintakyvyn häiriö. Toimintakyvyn 
merkittävä heikkeneminen tarkoittaa liikkumiskyvyn, aistien toiminnan tai sosiaalisen kans-
sakäymisen alenemista ja kroonista monitautisuuden oiretta. Kuntoutuja on osittain tai jatku-
vasti riippuvainen toisen henkilön avusta. 
 
Toimintakykyluokka II 
 
Toimintakykyluokkaan II kuuluvat kuntoutujat, joilla on iälle tunnusomaisen sairauden tai 
vamman aiheuttama fyysinen ja/tai psyykkinen toimintakyvyn lievä tai korkeintaan keskivai-
kea häiriö. Tunnusomaista tähän luokkaan kuuluvalle kuntoutujalle on monitautisuus, lääke-
hoidon ja muun hoidon ongelmat sekä aktiivisuustason asteittainen heikkeneminen. Kuntou-
tuja on pääosin omatoiminen, mutta tarvitsee ainakin jonkin verran apua päivittäisissä toi-
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minnoissa, kuten ruokailussa pukeutumisessa tai/ja henkilökohtaisessa hygieniassa. Ongel-
mia saattaa esiintyä myös omatoimisessa liikkumisessa ja asioimisessa kodin ulkopuolella. 
Toimintakykyluokka III 
 
Toimintakykyluokkaan III kuuluvat kuntoutujat, joiden kuntoutustarpeen taustalla ovat nor-
maalin ikääntymisen tuomat muutokset kuten lihasvoiman, aistien ja lähimuistin yksilöllinen 
heikkeneminen. Kuntoutujat ovat kuitenkin omatoimisia ja selviytyvät itsenäisesti päivittäisis-
tä toiminnoista. Mikäli heillä on sairauksia, ne ovat lääkityksen ja hoidon osalta tasapainos-
sa. Toiminnanvajavuuksia ei ole vielä selvästi havaittavissa tai ne ovat lieviä. 
 
Laitoskuntoutus 
 
Laitoskuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, sairaalan tai terveyskeskuk-
sen osastolla annettua yhtäjaksoista hoitojaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus 
ja täysihoito. 
 
Ensisijaisesti pyritään käyttämään lähimpiä soveltuvia kuntoutuslaitoksia. Erityisestä syystä 
voidaan käyttää myös veteraanille sopivampaa kauempana sijaitsevaa kuntoutuslaitosta. 
 
Laitoskuntoutuksen kesto 
 
Kuntoutuksen kesto laitoskuntoutuksena on pääsääntöisesti enintään 10 vuorokautta. Mikäli 
rintamaveteraanin toimintakyky on sairauden tai vamman aiheuttaman häiriön vuoksi alentu-
nut siten, että hän kuuluu toimintakykyluokkaan I tai II, laitoskuntoutusjakso voi olla 2-4 vii-
kon pituinen silloin, kun se kuntoutuksen tavoitteiden kannalta on perusteltua. 
Kuntoutusjakson voi myös jaksottaa. 
 
Aviopuolison laitoskuntoutus 
 
Toimintakykyluokkaan III kuuluvan rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutuk-
seen samanaikaisesti samassa kuntoutus- tai hoitolaitoksessa rintamaveteraanin kanssa 
enintään 10 vuorokauden ajan. 
 
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti samassa 
kuntoutus- tai hoitolaitoksessa rintamaveteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden ajan, jos 
rintamaveteraani kuuluu toimintakykyluokkaan I tai II. Aviopuolison kuntoutusjakso ei saa 
olla pitempi kuin rintamaveteraanin. 
 
Avokuntoutus 
 
Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian, toimin-
taterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus 
sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös 
pelkkää jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle rintamaveteraanille. 
 
Avokuntoutusta on mahdollista antaa myös rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se 
on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen.  
 
Kotikuntoutuksella tarkoitetaan rintamaveteraanin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, 
kuten palvelutalossa tai vanhainkodissa annettavaa kuntoutusta. Kotikuntoutuksen toiminta-
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muotoja voivat olla yksilöllinen terapiahoitosarja, hieronta, liikehoitojen opetus- ja neuvonta, 
apuvälineiden käytön opetus, uinti- ja vesihoidot, itsehoidon opetus ja siihen liittyvien välinei-
den käytön opetus (käsipainot, kuntopyörä, rollaattori, yms.). 
 
Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusmuotoa, jossa rintamaveteraani tulee kotoaan 
päivittäin kuntoutus- ja hoitolaitokseen, jossa hän saa päivän aikana monipuolisen valikoi-
man kuntoutukseen liittyvää toimintaa, joka voi olla erilaisia tutkimuksia, yksilöllisiä hoitoja, 
ohjausta sekä ryhmässä tapahtuvaa liikuntaa ja viriketoimintaa. Myös kahvi- ja ateriapalvelut 
kuuluvat päivän sisältöön. 
Aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua yhdessä rintamaveteraanin kanssa päiväkuntou-
tukseen. 
 
Fysioterapiassa asiakkaan tilannetta arvioidaan luotettavilla arviointi- ja mittausmenetelmil-
lä. Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Lisäksi 
hoitoihin kuuluvat esim. hieronta ja erilaiset pintalämmöt sekä erikseen lääkärin lähetteellä 
tehtävät sähkökipuhoidot. 
 
Puheterapia 
Jos rintamaveteraanilla ilmenee vaikeuksia puheen tuottamisessa, puheen ymmärtämisessä, 
äänenkäytön tai kuulon alueilla, saattaa puheterapeuttisesta kuntoutuksesta olla hyötyä. Pu-
heterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kattaa tutkimukset, sekä kuntoutuksen suunnit-
telun ja järjestämisen. Kuntoutustarpeen arvioinnin jälkeen puheterapiaa toteutetaan yksilö- 
tai ryhmäkuntoutuksena. Puheterapeutteja toimii Kainuun keskussairaalassa ja terveysase-
milla. 
 
Toimintaterapia 
Sairauden, vamman tai ikääntymisen tuomien muutosten myötä arkipäivän hallinta heikke-
nee. Toimintaterapialla pyritään lisäämään asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja oman elä-
män hallinnan tunnetta. Terapiamenetelmät voivat olla arkisia, jokapäiväisiä toimintoja kuten 
ruoan valmistusta, pukeutumisen harjoittelua tai harrastukseen liittyviä toimintoja, vaikkapa 
huovutusta tai puutöitä. Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jossa toiminnot vali-
taan pitkälti asiakkaan mielenkiinnon pohjalta ja tukevat hänen itsenäistä selviytymistään. 
Toimintaterapiassa kartoitetaan myös asiakkaan apuvälinetarvetta. 
 
Ryhmäkuntoutusta voidaan toteuttaa erilaisten kuntoutusryhmien muodossa, kuten allas-
ryhminä tai kuntosaliryhminä tai erilaisten sairaustilojen jatkohoitona ja kuntoutuksena käy-
tettävinä ryhminä (esim. halvauspotilaiden ryhmät, Parkinson- ryhmät, tules-ryhmät jne.). 
Ryhmäkuntoutuksena voidaan antaa myös muuttuneista elämätilanteista selviämistä tuke-
vaa kuntoutusta, kuten miesleskitoiminta, kokkikerhot ym. 

 
Päivä- ja avokuntoutuksen määrä 
 
Päiväkuntoutusta voidaan antaa enintään 10 päivää ja muuta avokuntoutusta enintään 20 
käyntikertaa kalenterivuodessa. Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluville voidaan päiväkuntou-
tusta antaa 20 päivää tai muuta avokuntoutusta enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa. 
Aviopuolisolla on oikeus osallistua päiväkuntoutukseen. 
 
Avokuntoutus voidaan toteuttaa esim. 10 hoitokerran sarjoina tai toimintakykyluokkaan I ja II 
kuuluvien osalta 10 tai 15 käyntikerran sarjoina. 
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Rintamaveteraanikuntoutuksen palveluseteli 
 
Rintamaveteraani voi hankkia veteraanikuntoutuspalveluja kuntoutuspäätöksen mukana 
saamallaan palvelusetelillä. Palvelusetelin arvo määritellään uudelleen tarvittaessa. Palvelu-
setelin käytöstä annetaan rintamaveteraanille ohjeet kuntoutuspäätöksen mukana. 
 
4.2. Sotainvalidien kuntoutus 
 
Sotainvalidit, sotainvalidien puolisot ja vaikeavammaisten lesket voivat saada Valtiokonttorin 
kustannuksella kuntoutusta. Kuntoutusvaihtoehtoja ovat laitos-, päivä- tai avokuntoutus. 
 
Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta. Sairas- ja veljeskodeilla on kuitenkin oikeus 
kutsua pitkäaikaisia asiakkaitaan ilman hakemusta kuntoutukseen. 
 
Kuntoutuksen pääsyn perusteet ja kuntoutuksen pituus riippuvat hakijan haitta-
asteprosentista sekä kuntoutuksen tarpeesta. 
 
Laitoskuntoutusta annetaan sotainvalidien sairas- ja veljeskodeissa, kuntoutussairaaloissa 
sekä monissa kylpylöissä. 
 
Päiväkuntoutuksen sotainvalidi voi valita tietyistä kuntoutuslaitoksista. Päiväkuntoutuksessa 
sotainvalidi yöpyy kotona, mutta muuten sisältö on lähes sama kuin laitoskuntoutuksessa. 
 
Avokuntoutusta on mahdollisuus saada yksityisissä fysikaalisissa hoitolaitoksissa, kylpylöis-
sä ja muissa kuntoutuslaitoksissa sekä tietyissä sairas- ja veljeskodeissa. 
 
Kuntoutuksen jakaminen aviopuolison kanssa 
 
Sotainvalidi voi halutessaan antaa osan omasta kuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Tätä 
kuntoutuksen jakamista on etukäteen pyydettävä Valtiokonttorilta. 
 
Erillinen puolisoiden ja leskien kuntoutus 
 
Vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden, sotainvalidia hoitaneiden leskien ja sota-
leskien (kaatuneiden lesket) erillisen kuntoutuksen pääsyedellytykset vahvistetaan joka vuosi 
erikseen. Kuntoutukseen pääsyn perusteet riippuvat ensisijaisesti käytettävissä olevan mää-
rärahan suuruudesta.  
 
Laitoskuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa. Laitoskuntoutuksen vaihtoehtona on 15 hoito-
kertaa sisältävä avokuntoutus tai 15 päivää päiväkuntoutusta. 
 
Kuntoutukseen hakeminen 
 
Valtiokonttori valitsee kuntoutettavat hakemusten perusteella. Hakemukseen tulee liittää lää-
kärintodistus, josta ilmenee kuntoutuksen tarve. Avokuntoutusta koskevaan hakemukseen 
on liitettävä hoitomääräys tai jäljennös siitä. 
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Lisätietoja sotainvalidien kuntoutusasioista: 
 

• Valtiokonttori   
Asiakaspalvelu ma – pe klo 9.00 – 15.30 
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat 0295 50 3070 

 
• Hyvinvointi Sampo 

 Neuvonta/puhelinvaihde 08 655 7111 
 Palveluneuvoja Leena Uhlbäck  040 059 3120  

 
4.3. Lottien ja pikkulottien kuntoutus 
 
Lotta Svärd -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd 
Säätiön kustantamaa kuntoutusta. 
 
Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella, jossa on sel-
vitys lottana toimimisesta (paikallisosasto tai paikkakunta, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät) 
 
Hakemuksen liitteet 
  

• Kopio lääkärinlausunnosta tai muu selvitys terveydentilasta, josta ilmenee hakijan fyy-
sinen ja psyykkinen toimintakyky. Lääkärinlausuntoa ei palauteta. 

• Muut mahdolliset lotta-aikoihin liittyvät liitteet (esim. valokopiot valokuvista, lottakurssi-
todistuksista tai järjestön jäsenkortista). Hakemus voidaan käsitellä myös hakijan ker-
tomuksen perusteella. 

• Selvitys hakijan saamista muista kuntoutuksista 
 
Hakemuksesta tulee täyttää kaikki kohdat ja kaikki liitteet tulee toimittaa hakemuksen tueksi. 
 
Lisätietoja: 

Lotta Svärd Säätiö  09 4770 2881 
 Vanamo Määttä  09 4770 2886 

sähköposti: vanamo.maatta@lottasaatio.fi 
 

Mannerheimintie 93  fax. 09 2413 964 
 00270 HELSINKI  
  
4.4. Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus 

 
Kuntoutusta voivat saada: 
 

1. Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen 
sotiin liittyvissä tehtävissä. Todistusta ei voi enää hakea sota-arkistosta. 

 
2. Henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina 

vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien jou-
koissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella. 
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3. Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet, jotka ovat saa-
neet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden. 

4. Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet 
Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtiokonttoril-
ta kuntoutusoikeuden. 

 
Kuntoutusta voidaan myöntää hakijalle, jonka katsotaan olevan kuntoutuksen tarpeessa. 
Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison 
kanssa. Kuntoutusmaksusitoumuksia annetaan kuitenkin vuosittain tarkoitukseen varatun 
määrärahan rajoissa. 
 
Karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden ja partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden kuntou-
tusoikeuden hakeminen Valtiokonttorista on päättynyt 31.12.2006. 
 
Lisätietoja: 
Valtiokonttori; Sotilasvamma- ja veteraaniasiat 
asiakaspalvelu, puh. 029 550 3070 
 
 
5. Kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut 
 
5.1. Apuvälineet 
 
Valtion talousarviossa on vuosittain määräraha rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnalli-
siin avopalveluihin. Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaan tätä määrärahaa voidaan 
käyttää mm kodinhoitajan apuun, ateria- ja tukipalveluihin, pyykkipalveluun, siivousapuun, 
kuljetuspalveluihin, avosairaanhoitoon (sairaanhoito ja apuvälineet) sekä omaishoidon tu-
keen. Tästä määrärahasta myönnetään Kainuussa veteraanitunnuksen omaaville veteraa-
neille sellaisia kotona selviytymistä tukevia apuvälineitä, joita ei muutoin olisi mahdollista 
hankkia, mutta joista apua tarvitseva veteraani hyötyisi. Tällaisia apuvälineitä ovat mm säh-
kötoiminen kotihoitosänky, sähköinen ylä- ja alaraajojen harjoituslaite, pystyyn nostava noja-
tuoli.  
 
Apuvälineisiin liittyvissä asioissa veteraaneja palvelevat terveysasemien fysioterapia-
osastot sekä keskussairaalan kuntoutusyksikön kuntoutusohjaajat. 
 
5.2. Valtiokonttorin määräraha 
 
Valtiokonttorin myöntämä määräraha jaetaan vuosittain veteraaneille käytettäväksi kotona 
asumista tukeviin palveluihin. Raha myönnetään veteraanitunnuksen omaaville veteraaneil-
le. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi mm. siivouksen, vaatehuollon, asiointipalvelujen, 
piha-alueen välttämättömien töiden (nurmikon leikkaus/lumityöt), halonteko/- kantamispalve-
lujen hankkimiseen. Ostettavat palvelut voivat kohdistua vain vakinaisessa asunnossa asu-
misen avustamiseen. Määrärahaa voi käyttää myös tehostetun palveluasumisen palveluihin 
(hoiva/hoito, siivous, ateria, vaatehuolto). 
 
1.11.2019 tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä kotona asumista tukevat palvelut tulivat rin-
tamaveteraaneille lakisääteisiksi. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvali-
dien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Asiasta voi tiedustella tarvit-
taessa enemmän veteraanijärjestöiltä sekä veteraaniyhdyshenkilöiltä. Palvelut perustuvat 
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palvelutarpeen arvioon ja arvion tekee Kainuun soten vanhuspalveluiden asiakasohjaaja. 
Myös palvelutarpeen muuttuessa otetaan yhteys asiakasohjaajaan. 
 
 
Puolangan kunnassa veteraaniasioita hoitaa Raija Sutinen, puh 08 6156 5248 
 
 
6. Vanhusten palveluja 
 
6.1. Ikäihmisten palvelu-/asiakasohjaus, tukipalvelut 
 
Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askar-
ruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän läheisille 
tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huo-
mioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin palvelut.   
Palvelu-/asiakasohjaajien yhteystietoja: 

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista 
torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00.  

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse 
osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi 

Asiakasohjaajat tavoittaa myös käymällä paikan päällä neuvontapisteissä. Asiakasohjaajat 
ovat neuvontapisteissä parillisina viikkoina Paltamossa, Ristijärvellä, Hyrynsalmella, Suo-
mussalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa.  

Kajaanissa asiakasohjaaja on tavattavissa joka keskiviikko klo 9 -12. 

 
Sotainvalidien lounassetelit 
 
Kajaani-Vuolijoki-Paltamo 044 797 4281 
 
Kuhmo-Sotkamo  044 797 0327 
 
Hyrynsalmi-Ristijärvi-Suomussalmi 044 797 4340 
 
6.2. Omaishoidon tuki 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle järjestettävistä 
tarpeen mukaisista palveluista sekä omaishoitajan valmennuksesta, hoitopalkkioista, va-
paasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palve-
lu- ja kuntoutussuunnitelmassa (myöhemmin asiakassuunnitelma). Omaishoidon tuki on 
määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, joka perustuu kuntayhtymän (kunnan) harkintaan. 
Laki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidontukeen. 
 

mailto:palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi
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Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, jonka terveys ja 
toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuen järjestämisestä 
Kainuun kuntien osalta vastaa Kainuun maakunta- kuntayhtymä. 
 
Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos: 
 

1. Henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaa-
vanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaa-
maan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. 

3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. 
4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. 
5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoi-

dolle sopiva. 
6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

 
Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.  
 
Omaishoidon tuen määrät vuonna 2020: 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: 
 
I Maksuluokka / Lähes jatkuva hoidon tarve  410,59 €/kk 
II Maksuluokka, jatkuva ympärivuokautisen hoidon tarve 546,44 €/kk 
III Maksuluokka, Erityistukea ja palvelua saavat  816,90 €/kk 
Ennaltaehkäisevä luokka   208,96 €/kk 
 
Erityistilanteissa hoitopalkkiota voidaan korottaa. 
III maksuluokan palkkiota voidaan korottaa 30 %:lla enintään 6 kuukauden ajaksi. 
 
Puolangan kunta: 
 
I Maksuluokka 410,59 €/kk 
II Maksuluokka 546,44 €/kk 
lll Maksuluokka 816,90 €/kk 
lV Maksuluokka            1052,69 €/kk 
 
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan/kuntayhtymän välille toimeksianto-
sopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksessa sovitaan mm. 
hoitopalkkiosta, hoitajan vapaista ja hoidon keskeytykseen liittyvistä asioista. 
 
Yhteystietoja:  
 
Hyrynsalmi:  044 710 4471 
 
Kajaani:    044 288 5237 
   044 737 9442 
   044 797 4910 
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Kuhmo:   044 797 0339 
 
Paltamo:   044 710 4471, 044 748 4983 
 
Puolanka:   040 740 2471 
 
Ristijärvi:   044 710 4471 
 
Sotkamo:   044 019 0742 
 
Suomussalmi:  044 721 9785  
 
 
 
 
7.  Veteraanien eläketurvaa      
                                
7.1. Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen yhteystiedot 
 
Hyrynsalmi  Kajaani  Kuhmo   
Laskutie 1  Pohjolankatu 28 Koulukatu 12  
89400 HYRYNSALMI 87100 KAJAANI 88900 KUHMO  
 
Paltamo   Puolanka  Ristijärvi 
Puolangantie 10 Kauppakatu 1 Aholantie 25 
88300 PALTAMO 89200 PUOLANKA 88400 RISTIJÄRVI 
 
Sotkamo  Suomussalmi   
Keskuskatu 8 Syväyksenkatu 1  
88600 SOTKAMO 89600 SUOMUSSALMI  
 
Kansaneläkelaitoksen palvelunumeroita: 
 
Asumisen tuet 020 692 201 
Eläkeasiat   020 692 202 
Kela-kortti  020 692 203 
Kuntoutus  020 692 205 
Omaisen kuoltua 020 692 208 
Sairastaminen 020 692 204 
 
7.2. Eläkkeensaajan asumistuki 
 
Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt. 
Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat eläkkeensaajan asumismenot, perhesuhteet, 
vuositulo ja omaisuus. 
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7.3. Eläkettä saavan hoitotuki 
 
Hoitotuen avulla Kela tukee sairaan ja vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä 
tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuk-
sia. 
 
Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki 
on verotonta tuloa. 
 
Hoitotuki on porrastettu hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityis-
kustannusten määrän perusteella perushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen ja ylimpään 
hoitotukeen. 
 
Kela myöntää hoitotuen vain silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden 
ajaksi. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toi-
minnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut. Se ei tarkoita samaa kuin työ-
kyvyn heikentyminen, vaan se on sellaisten hakijan toimintojen heikkenemistä, joita hän tar-
vitsee jokapäiväisessä elämässä. Kela maksaa hoitotukea myös laitoshoidossa oleville hen-
kilöille. 
 
7.4. Rintamalisä 
 
Rintamalisää maksetaan Suomessa asuvalle sotiemme veteraanille, miehelle tai naiselle, 
jolla on rintamatunnus. Tunnuksia ei voi enää hakea, hakuaika on päättynyt vuonna 1994. 
 
Rintamalisä maksetaan rintamasotilaslaineläkelakiin perustuen myös miinanraivaajille, joille 
Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–
1952. Rintamalisän suuruus on 125 euroa/kk. Rintamalisän suuruuteen ei vaikuta tulot eikä 
omaisuus. Rintamalisä on verotonta tuloa. 
 
7.5. Ylimääräinen rintamalisä 
 
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan niille Suomessa asuville eläkkeensaajille, jotka saavat 
rintamalisää ja kansaneläkettä. Kaikki ulkomailta saadut eläkkeet vähentävät ylimääräistä 
rintamalisää. Miinanraivaajille ylimääräistä rintamalisää ei makseta. 
 
Ylimääräisen rintamalisän määrä 
 
Ylimääräinen rintamalisä on 25–45 prosenttia siitä eläkkeensaajan kansaneläkkeestä, joka 
on suurempi kuin 91,33 euroa/kk.  
 
Jos hakijalla ei ole lainkaan sellaisia eläkkeitä, jotka vähentäisivät ylimääräistä rintamalisää, 
hänelle maksetaan suurin mahdollinen rintamalisä, joka on vuonna 2020 yksin asuvalle 
257,19 euroa/kk ja parisuhteessa asuvalle 225,21 euroa/kk 
 
Ylimääräinen rintamalisä on verotonta tuloa ja se maksetaan samaan aikaan muun kansan-
eläkkeen kanssa kansaneläkkeen maksupäivinä. 
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7.6. Veteraanilisä  
 
Ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai ylintä eläkkeen saajan hoitotukea saavat henkilöt 
saavat veteraanilisää. Sen määrä on 107,49 euroa/kk. Siitä ei mene veroa. 
 
 
8. Muita etuuksia 
 
8.1. Hammashoito 
 
Suun ja hampaiden tutkimus voidaan korvata useamman kerran kalenterivuoden aikana rin-
tamaveteraaneille ja miinanraivaajille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, 
rintamatunnus, veteraanitunnus tai Sota-arkiston tunnus. Lisäksi he voivat saada korvausta 
pidempikestoisesta tutkimuksesta. 
 
Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat korvausta muun hammashoidon lisäksi: 

• protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä 
• erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on teh-

nyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen. 
 
Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka ylittävät Kelan vahvistaman taksan mu-
kaisen määrän. Tästä syystä omavastuuosuus kannattaa selvittää etukäteen etenkin ennen 
suuria hoitotoimenpiteitä. 
 
Korvausta on haettava Kelalta kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. 
 
Kelan korvauksia ei saa terveysasemalla suoritetusta hammashoidosta. 
 
8.2. Lääkealennus 
 
Henkilö, olla on rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintamatunnus tai Sota-arkiston antama 
miinanraivaajatodistus, saa kaikissa apteekeissa 10 % alennuksen lääkkeiden hinnoista. 
 
Ei kuitenkaan lääkkeistä,  
 

• jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia 
• merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä 
• sairausvakuutuslaissa tarkoitetun vuotuisen omavastuun ylittävältä osalta. 

 
Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä saa esimerkiksi perheenjäsenten lääkkeistä. 
 
8.3. Asuntojen korjausneuvonta ja avustukset 
 
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta 
 
Vanhustyön Keskusliitolla on 14 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat sotainvalideja, 
veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, 
suunnittelussa, korjausavustusten hakemisesta ja muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytä-
misessä.  
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Korjausneuvoja tulee yhteydenoton perusteella kotikäynnille, suorittaa tarvittavat tutkimukset 
ja esittää asiakkaalle muutostöiden vaihtoehdot ja niihin mahdollisesti saatavat avustuk-
set/korvaukset. Korjausneuvojat antavat neuvoja myös puhelimitse asuntojen hoitoa ja kun-
nossapitoa koskevissa kysymyksissä. 
 
Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaalle maksutonta. 
 
Kainuun alueella korjausneuvontaa suorittavat Vanhusliiton korjausneuvojat: 
 
Kajaani   Pakkanen Timo 
      040 0371 586 
              timo.pakkanen@vtkl.fi 
 
Kuhmo-Sotkamo  Saarelainen Raimo 
         050 540 7035 
                 raimo.saarelainen@vtkl.fi 
 
Hyrynsalmi, Paltamo,  Karhu Tapio 
Puolanka, Ristijärvi, 040 516 6738 
Suomussalmi tapio.karhu@vtkl.fi 
Korjausavustukset 
 
Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan uuden korjausavustuslain myötä siirtyy korjausavus-
tusten myöntäminen kunnista ARAan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään 
ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. 
 
Korjausavustukset vanhusväestön asuntojen korjaustoimintaan:   
 
Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa 
asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias 
tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruoka-
kunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman 
avustusta. 
 
Avustus myönnetään sosiaalisin perustein, jolloin varallisuus ja tulot vaikuttavat avustuksen 
saamiseen. Veteraanitunnuksen omaaville hakijoille on hieman korkeammat tulorajat. 
 
Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjaus-
kustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamave-
teraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi 
muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa 
voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 
 
Avustettavissa korjaustoimenpiteistä etusijalla ovat toimenpiteet, joilla edistetään vanhuksen 
selviytymistä asumisen päivittäisistä toiminnoista, mm pesutilojen rakentaminen ja liikkumi-
sesteiden poistaminen. 
 
 
 

mailto:tapio.karhu@vtkl.fi
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Tulorajat  
 
Asunnossa asuvan ruokakunnan (mukana rintamaveteraani) pysyvät bruttotulot kuukaudes-
sa eivät yhteenlaskettuna saa ylittää tiettyjä henkilöluvusta riippuvia tulorajoja. 
 
Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, 
rintama- tai veteraanitunnus. 
   
Sotavahinkosäätiö ja sotiemme veteraanit keräysorganisaatio 
 
Sotavahinkosäätiö myöntää taloudellista tukea Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamavete-
raaniliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Täsmätukena kohdistettava avustus on tarkoitettu pie-
nituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, tunnuksen omaaville miehille ja 
naisille. 
Myös veteraanien lesket ja puolisot voivat saada avustusta. Avustuksen myöntämiselle on 
asetettu 1200 euroa/kuukausi tuloraja. 
Hakemukset tulee toimittaa oman paikallisyhdistyksen puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja 
lähetettäväksi edelleen piirin puheenjohtajan allekirjoitettavaksi. Piirin puheenjohtaja lähettää 
hakemuksen omaan Liittoonsa. Lisätietoja antavat paikalliset veteraaniyhdistykset, veteraa-
niasiamies ja veteraaniyhdyshenkilöt. 
 
Sotiemme veteraanit keräysorganisaatio myöntää avustuksia veteraanijärjestöihin kuulu-
mattomille sotiemme veteraaneille. Avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimää-
räistä rintamalisää saaville, rintamatunnuksen omaaville miehille ja naisille. 
 
Lisätietoja antavat veteraaniyhdyshenkilöt. 
 
Avustuksia myönnetään mm seuraaviin tarkoituksiin: 

 
Asuntoremontit 
 
Asuntoremonttien keskeisenä tavoitteena on tukea sellaisia välttämättömiä pienimuotoisia 
hankkeita, jotka tukevat itsenäistä ja omatoimista kotona selviämistä, kuten kaiteiden, pesuti-
lojen, portaikkojen yms. remontit. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että remontti 
on tehty tai työn käynnistys on varmistettu, toisin sanoen korvaus koskee vain toteutuneita 
kustannuksia. Remonttiavustushakemuksessa on tultava esille myös muut rahoitusmuodot, 
mikäli niitä on myönnetty. 
 
Asunnonkorjausneuvojan lausunto tarvitaan kaikissa asuntoremonttia koskevissa hakemuk-
sissa. Asuntojen korjauksiin myönnetään enintään 700 euroa. Mikäli koko remontin kustan-
nusarvio ylittää 7000 euroa, korjauskustannuksista tulee esittää rahoitussuunnitelma. 
 
Lääke- ja sairauskulujen omavastuuosuudet 
 
Lääke- ja sairauskulujen omavastuuosuuksien avustamisessa otetaan huomioon lainsäädän-
tö (mm. maksukatto). Hakemukseen pyydetään selvitys kustannuksia aiheuttavista sairauk-
sista. Avustusta myönnetään perustelluin syin myös yksityisesti suoritettuihin hoitotoimenpi-
teisiin. 
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Silmälasit 
 
Silmälasien korvauksissa otetaan ensisijaisesti huomioon lasien erityistarve, esim. kaihilasit, 
joiden kustannukset saattavat olla normaalia suuremmat tai silmäsairaudesta johtuva sään-
nöllinen silmälasien linssien uusiminen. 
 
 
Apuvälineet 
 
Avustusta myönnetään apuvälineisiin, joilla turvataan kotona asumista sekä liikkumista. 
 
8.4. Kotitalousvähennys 

  
Kotitalousvähennys tarkoittaa kotona teetetyn työn kustannusten osittaista vähennysmahdol-
lisuutta verotuksessa. 
 
Kotitalousvähennyksen voi saada henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomai-
sesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuk-
sesta palkkaa tai työkorvausta. 
 
Kotitalousvähennyksen saa myös työstä, joka on tehty omien, puolison tai edesmenneen 
puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä 
polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa. vähennysoikeus koskee myös edellä 
mainittujen sukulaisten puolisoiden käyttämässä asunnossa tehtyä työtä. 
 
Vähennystä ei myönnetä yhteisölle tai yritykselle. Vähennystä ei siten myönnetä esimerkiksi 
asunto- osakeyhtiölle. Sen sijaan osakas tai hänen vuokralaisensa saa vähennyksen käyt-
tämässään asunnossa tehdyistä korjaustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyk-
sen mukaan ovat osakkaan vastuulla.  
 
Puolisoista täyden vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Vähennys jaetaan puolisoille 
siten kuin he ovat sitä ennen verotuksen päättymistä vaatineet. Jos vähennystä tai osaa siitä 
ei voi vähentää sitä vaatineen puolison veroista, loppuosa vähennetään toisen puolison tu-
loista. 
 
Vähennykseen oikeuttavat kustannukset 
 
Jos työn on suorittanut ennakkoperintärekisteriin merkitty yrittäjä tai yritys, voi kotitalousvä-
hennyksenä vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. 
 
Yleishyödylliselle yhteisölle, esim. urheilu- tai nuorisoseuralle tavanomaisesta kotitaloustyös-
tä tai hoiva- ja hoitotyöstä maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 50 %. 
 
Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, vähentää saa 20 % palkasta ja palk-
kaan liittyvät työnantajan sivukulut. 
 
Palkansaajan osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen. 
Laskuun sisältyvistä tavaroista ja matkakuluista ei myöskään saa vähennystä. Vähennystä ei 
myöskään saa työhön käytetyn koneen osuudesta. 
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Vähennyksen enimmäismäärä 
 
Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. 
Vähennys on henkilökohtainen. 
 
 
Puolisoiden vähennysoikeus 
 
Puolisot voivat vähentää yhteensä 4800 euroa. Puolisoille vähennys myönnetään siten kuin 
he ovat sitä verotuksessa pyytäneet. Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 
2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu 
tulee vähennetyksi vain kertaalleen. 
 
Millainen työ oikeuttaa vähennykseen 
 
Kotitaloustyö 
 
Vähennykseen oikeuttavaa kotitaloustyötä on kodin ja pihan hoito, kuten ruuanlaitto, siivous, 
pyykinpesu, silitys, muu vaatteiden huolto, kaupassa käynti, nurmikon ja pensasaidan leik-
kaus, piha-alueen auraus sekä muu pihan puhtaanapito. 
 
Vähennykseen oikeuttavaa kotitaloustyötä ei ole esim. suunnittelutyö tai huonekalujen ver-
hoilu. Vähennykseen eivät oikeuta myöskään jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys ja muut-
topalvelut. 
 
Hoiva- ja hoitotyö 
 
Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen 
hoidettavan kotona. Työ voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä sekä autta-
mista ulkoilussa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa. 
 
Vähennykseen oikeuttavaa hoiva- ja hoitotyötä ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettu valvottu 
terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, esim. lääkärin, hierojan, fysioterapeutin tai sairaanhoitajan 
tekemä työ. Kampaajan tai parturin palvelut eivät myöskään oikeuta vähennykseen. 
 
Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö 
 
Vähennykseen oikeuttaa omassa, vanhempien, isovanhempien ja appivanhempien sekä 
näiden puolisoiden käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja pe-
rusparannustyö. Vähennysoikeus ei koske sijoitusasuntoa, jossa verovelvollinen ei samanai-
kaisesti asu. Vuokralainen saa kotitalousvähennyksen vuokraamansa asunnon kunnossapi-
don perusteella. 
Perusparannus- ja kunnossapitotyötä on esim. keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden 
sekä sauna- ja kellaritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt. Myös rakennusten 
maalaus ja muu ulkokunnostus sekä pihan laatoitus oikeuttavat vähennykseen. 
 
Vähennykseen oikeuttavaa asunnon kunnossapitotyötä ei ole kodin koneiden ja laitteiden 
asennus, korjaus- ja huoltotyö. Jos kodin koneiden asennus esimerkiksi keittiöremontin yh-
teydessä on osa suurta korjausurakkaa, se voidaan katsoa osaksi korjaustyötä. 
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Vuoden 2009 alusta alkaen voi kuitenkin vähentää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien lait-
teiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä aiheutuneet kustannukset, kuten television, 
tietokoneen, digilaitteen ja niiden oheislaitteiden asennus- ja kunnossapitotyöt 
 
Uudisrakentaminen, jota on myös mm. asunnon laajentaminen, ei oikeuta vähennykseen. 

 
 
Vähennystä ei saa 
 
Vähennystä ei saa, jos työn suorittava yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. 
Yleishyödylliselle yhteisölle tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai hoiva- ja hoitotyöstä makset-
tu korvaus oikeuttaa vähennykseen, vaikka yhteisöä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin 
eikä se harjoita veronalaista toimintaa. 
Vähennystä ei saa, jos vähennykseen oikeutettu henkilö on saanut samaa työsuoritusta var-
ten: 

 
 omaishoidon tukea 
 lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea (hoitorahaa, -lisää tai kunnallista 

korotusta) 
 työnantajalle maksettavaa palkkatukea 
 kunnan myöntämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin 
 matalapalkkatukea 
 korjausavustusta valtion tai muun julkisyhteisön varoista 

 
Vähennystä ei kuitenkaan estä pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnetty avustus. 
 
Selvitä etukäteen 
 
Maksajan on selvitettävä etukäteen, kuuluuko työn tekevä yritys tai yrittäjä ennakkoperintä-
rekisteriin. Rekisteröinti voidaan tarkistaa esim. verotoimistosta. 
 
Vähennyksen tekeminen 
 
Verohallinto tekee vähennyksen valtion tuloverosta. Jos vähennys ylittää valtion tuloveron 
määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja 
kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. 
 
Vähennyksen vaatiminen 
 
Vähennystä vaaditaan esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulevan täyttöohjeen liitteenä ole-
valla lomakkeella no 14. Tositteita ei panna mukaan, vaan ne säilytetään kotona ja esitetään 
verotoimistolle pyydettäessä. 
 
Jos työn suoritus perustuu pitkäaikaiseen sopimukseen (esim. siivoussopimus), vähennys 
voidaan myöntää jo alkuvuodesta koko vuodelle. Tästäkin toimitetaan tositteet verohallinnol-
le vain pyydettäessä. 
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Vuosi-ilmoitus 
 
Jos kotitalous on maksanut palkkaa työsuhteessa olevalle henkilölle, on työntekijälle makse-
tusta palkasta ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä annettava vuosi-ilmoitus. 
Vuosi-ilmoitus voidaan tehdä heti työsuhteen päättyessä tai viimeistään seuraavan vuoden 
tammikuussa.  
 
Jos suoritus on maksettu ennakkoperintärekisteriin merkitylle yrittäjälle tai yritykselle taikka 
yleishyödylliselle yhteisölle, vuosi-ilmoitusta ei tarvitse antaa.  
 
 
Ennakonpidätys 
 
Jos kotitalouden maksamat palkat alle 1500 euroa vuodessa, ei kotitalouden tarvitse suorit-
taa ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua. 
Vuosi-ilmoitus pitää kuitenkin tehdä, jos palkka on vähintään 200 euroa vuodessa. 
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VETERAANIN ILTAHUUTO 
 
 
Rannalle himmeän lahden 
aurinko laskenut on. 
Kutsu jo soi iltahuudon 
taakka jo laskettu on. 
 
Taattoa muista sa silloin, 
askel jo uupunut on, 
lapset ja lastemme lapset, 
teidän nyt vuoronne on. 
 
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet 
muistakaa, heille kallis ol´ maa. 
Kertokaa lasten lapsille lauluin, 
himmetä ei muistot koskaan saa! 
 
Hymni soi holvissa hiljaa, 
tummana kaipuuta soi. 
Aika on korjannut viljaa, 
sarka jo kynnetty on. 
 
Ammoin me marssimme kahden 
tulta löi taivas ja maa. 
Rannoilta Äänisen lahden, 
kelle nyt kertoa saa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,  
muistakaa, heille kallis ol´ maa. 
Kertokaa lasten lapsille lauluin, 
himmetä ei muistot koskaan saa! 
 
Laineissa Laatokan mahti, 
kahlita kenkään ei voi. 
Veljet sen rantoja vahti, 
 konsa on koittava koi. 
 
Ylväänä Karjalan heimo 
tuskansa kantanut on. 
Maaäiti suojaansa sulkee, 
 vartija poissa jo on. 
 
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, 
muistakaa, heille kallis ol´maa 
Kertokaa lasten lapsille lauluin, 
himmetä ei muistot koskaan saa!
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