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LUKIJALLE 
 
Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa veteraaneja ja heidän omaisiaan löytä-
mään tietoa veteraanien palveluista ja etuuksista. 

 
Veteraanilla tarkoitetaan tässä oppaassa henkilöä, jolla on rintamasotilastunnus, 

rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Miehillä tunnus on lei-
mana sotilaspassissa ja naisilla on vaaleansininen tunnuslautakunnan antama kort-
ti. Tunnuksia ei voi enää hakea. 

 
Opas on laadittu yhdessä Salon kaupungin veteraaniasiain neuvottelukunnan kans-

sa. Veteraanijärjestöjen tiedot on koottu oppaaseen järjestöjen ilmoituksen mu-
kaan.   
 

Salon kaupungin vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainio toimii veteraani-
kuntoutuksen ja kaupungin avustusten yhteyshenkilönä. Palveluohjaajan päivittäi-

nen puhelinaika on ma–to puh. 02 772 6100 klo 9–12. 
 
Ikääntyvien asukkaiden palveluista saa lisätietoa Vanhuspalveluiden oppaasta. Op-

paita saa monipalvelupisteistä, kirjastoista, kotihoidon toimistoista, tehostetun pal-
veluasumisen yksiköistä ja vanhainkodeista.  Ikääntyvien palveluista löytyy tietoa 

myös Salon kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.salo.fi.   
 

 
 

http://www.salo.fi/
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PAIKALLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON SALON SEUDUN  
OSASTO RY 
 

Sotainvalidien Veljesliiton Salon seudun osasto on perustettu v.1942. 
Toimialue Salon kaupunki ja Kemiönsaaren kunta. 

  
Puheenjohtaja Risto Hellström, Komisuonkaari 180 D, 25390 Kiikala, 050 337 8945, 
risto.hellstrom@gmail.com  

 
Varapuheenjohtaja Martti Suomi, Ilolankatu 6 E 9, 24240 Salo, 02 731 3409  

 
Sihteeri/toimistonhoitaja Irma Hiihtola, toimisto; Torikatu 14, 24100 Salo, toimisto 
044 303 5031 salon.sotainvalidit@salo.salonseutu.fi. 

 
Toimistoaika keskiviikkoisin 9.00–15.00. Huom! Päivä voi vaihdella työtilanteesta 

riippuen. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:salon.sotainvalidit@salo.salonseutu.fi
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SALON SEUDUN RINTAMAVETERAANIT RY 
 
Yhdistys on perustettu 1965.  

 
 
Puheenjohtaja Esko Orrenmaa, puh. 050 590 9528, esko.orrenmaa@gmail.com  

   
Puheenjohtajalta saa neuvontaa yhdistyksen toiminnasta ja yhdistykseltä saatavas-

ta tuesta. Rintamaveteraanit kokoontuvat Perinnepajalla, Torikatu 7, talvisin joka 
tiistai ja kesällä (kesä-, heinä- ja elokuu) Lehmijärven Rantapirtillä joka kuukauden 

2. perjantai.  
 
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja veteraanien leskillä on mahdollista saada pientä 

taloudellista tukea mm. silmälaseihin, apuvälineisiin, sairaskuluihin ja lisäksi jalka-
hoitoihin kaksi kertaa vuodessa á 40 euroa. Lisätietoja ja lomakkeita saa ottamalla 

yhteyttä puheenjohtajaan. 
  
 

 
 

PERNIÖN RINTAMAVETERAANIT RY 

 

Yhdistys on perustettu vuonna 1965.  
 

Puheenjohtaja Vilho Lehtiniittu puh. 044 535 7432  
Varapuheenjohtaja Salme Fagerström puh. 044 348 9731 

Sihteeri Ritva Korpinen puh. 040 832 7142 
 
Perniön Rintamaveteraanit r.y. järjestää ja osallistuu veteraanien kuntoa sekä vi-

reyttä ylläpitäviin tapahtumiin. Ohjelmassa on esim. kesäteatteri ja joulujuhla. Lisä-
tietoa antaa taloudenhoitaja Elvi Lähtinen puh. 040 729 6243. 
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SALON SEUDUN SOTAVETERAANIT RY         

HALIKKO KISKO MUURLA SALO KUUSJOKI KIIKALA PERTTELI SUOMUSJÄRVI 

Perinnepaja, Torikatu 7, 24100 Salo. Avoinna: ma ja to klo 11.00–14.00. 
Puh. 02 731 5117, sähköposti: sotaveteraanit@salo.salonseutu.fi 

Kotisivu: www.salonseudunsotaveteraanit.fi  
 

 

Salon Seudun Sotaveteraanit ry on valtakunnallisen Suomen Sotaveteraaniliiton 
jäsenyhdistys. Sen toiminta-alueena on Salon kaupunki lukuun ottamatta Perniön ja 
Särkisalon kaupunginosia. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 21.4.1966. Yh-

distyksemme palvelut kohdistuvat sotiemme jäsenveteraaneille, heidän puolisoil-
leen ja leskilleen. 

 
Yhdistys tuottaa seuraavia palveluja: 
 

Fyysisen kunnon palvelut: 
 Lentopalloa Salon Urheilutalossa elo-huhtikuussa torstaisin klo 10 – 12 

 Kuntovoimistelua Salon Seurakunnan liikuntasalissa syys-toukokuussa  
perjantaisin klo 9–10 
Salon kaupungin tarjoamat ilmaiset uimahallipalvelut Salon uimahallissa 

joka päivä 2 tuntia. Tarvitaan Kelakortti tai Perinnepajalta, Torikatu 7,  
saatava veteraanikortti, jotka esitetään uimahallin kassalla. 

 
Henkisen ja hengellisen vireyden sekä virkistystoiminnan palvelut: 

  Perinnepajassa järjestetään elo–toukokuun aikana maanantaisin ja  
                 torstaisin seuraavia ohjelmia: hengellisiä lauluja, hartaushetki ja virsi 
                 laulua, runonlausuntaa, kerhoiltapäivä, naiskvartettilaulua, yhteislauluja 

                 menneiltä- ja sota-ajoilta, haitarimusiikkia, luentoja, tuolijumppaa ym. 
Tarkemmat tiedot ohjelmista ja ajankohdista ovat yhdistyksen Kenttä-

postissa, Kotisivuilla, Kaupunkitiedotteessa ja sanomalehdissä. 
 
Veteraaniyhdyshenkilön avustustoiminta: 

 Veteraaniyhdyshenkilö suorittaa kotikäyntejä ja auttaa varsinaisia vete- 
                 raanijäseniä tekemään anomuksia terveydenhuollon kuluista Sotavete- 

                 raaniliittoon, -piiriin ja kaupungille. 
 
Yhdistyksen avustukset: 

Yhdistyksemme veteraanijäsenille, heidän puolisoilleen ja leskilleen lä-
hetetään vuosisittain jäsenkirjeen mukana jalkahoito/hieronta/hiusten- 

hoitokortteja sekä mahdollisesti muita lahjakortteja. (Palvelu ei koske 
kaksoisjäseniä, jotka ovat muiden veteraaniyhdistysten jäseniä. Heille 
palvelut tuottaa ao. yhdistys). 

 
Ystäväpalvelu: 

Ystäväpalvelun kautta veteraaniväelle tarjotaan mahdollisuuksien mu-
kaan juttu-, ulkoilu- ja asiointiseuraa. 

 

mailto:sotaveteraanit@salo.salonseutu.fi
http://www.salonseudunsotaveteraanit.fi/
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VETERAANIJÄSENEMME! 
Tervetuloa yhdistyksemme veteraanipalvelujen piiriin! 

 
Yhteyshenkilöt: 
Voitto Laine, puheenjohtaja, 040 054 3241 

voitto.laine@salo.salonseutu.fi 
Pertti Vuorio, sihteeri/tiedotussihteeri, 044 015 1550 

pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi 
Terttu Näremaa-Helin, veteraanityö/naisjaosto/jäsensihteeri, 044 262 1649 
terttu.naremaa-helin@salo.salonseutu.fi 

Heikki Vehosalmi, Perinnepajan isäntä/tukijaosto  
heikki.vehosalmi@luukku.com 

Ritva Mäki, ystäväpalvelu, 050 517 2900 
rjaomaki@gmail.com  

 

 PERNIÖN-SÄRKISALON SOTAVETERAANIT Ry 
 

Yhdistyksen tarjoamat palvelut: 
 

 Sairaskulukorvaukset. Yhdistys korvaa tunnuksen omaavien jäsenten sai-
raskuluja mukaan lukien silmälasit kuitteja vastaan. Korvaustoiminnasta on 

omat säännöt. 
 Hoitokortit. Yhdistys jakaa vuosittain ilmaiset hoitokortit jäseninä oleville 

veteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kortilla saa jalkahoidon tai 

vaihtoehtoisesti hieronnan.  
Virkistäytymistoiminta. Yhdistys järjestää jäsenilleen kesätapahtuman 

rantamökillä ja pikkujoulujuhlan. Lisäksi on muita tapahtumia, joihin jäseniä 
kutsutaan. 

 Tiedotustoiminta. Yhdistys lähettää jäsenilleen jäsenkirjeen kaksi kertaa 

vuodessa. Lisätietoja annetaan Perniönseudun lehden ilmoituksilla.  
 

 
 
Yhteyshenkilöt: 

  
Puheenjohtaja: 

Seppo Nummi, Leskenkuja 21, 25500 Perniö, puh. 050 550 1015 
seppo.nummi@seutuposti.fi 
  

Rahastonhoitaja: 
Marjo Kulmala puh. 050 561 5720 

marjo.kulmala@pernio.salonseutu.fi  
  

 
  
 

mailto:voitto.laine@salo.salonseutu.fi
mailto:pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi
mailto:terttu.naremaa-helin@salo.salonseutu.fi
mailto:heikki.vehosalmi@luukku.com
mailto:rjaomaki@gmail.com
mailto:seppo.nummi@seutuposti.fi
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SALON SEUDUN LOTTAPERINNE RY 

  
 

Puheenjohtaja: Tuula Keskitalo, os: Helsingintie 29 B 12, 24100 SALO,  
puh:044 023 8197  

 
Varapuheenjohtaja: Inga Vainio, os: Insinöörinkatu 19 A 85, 33720 TAMPERE, 
puh:040 022 7747 

 
Tavoitteena on: 

 lujittaa maanpuolustustahtoa ja maanpuolustustietoutta 
 tallentaa paikallisia lottamuistoja ja huolehtia lottaperinteiden säilymisestä 
 järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia (mm. oppilaitokset) sekä jäsenil-

leen tutustumiskäyntejä ja retkiä sotahistoriallisiin ja muihin kulttuurikohtei-
siin 

 huolehtia mahdollisuuksien mukaan entisten lottien ja pikkulottien fyysisestä 
ja henkisestä vireydestä 

  

Tavoitteiden toteutusta: 
 yhteiset kokoontumisemme ovat kuukausittain vaihtelevin ohjelmin 

 osallistumme ja järjestämme eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteisiä ti-
laisuuksia 

 järjestämme lottien ja pikkulottien kuntoutusta päiväkuntoutuksena palvelu-
keskus Ilolansalon kanssa kerran vuodessa sekä Muurlan opiston kanssa fyy-
sisen ja henkisen vireyden kuntoutusta myös kerran vuodessa.  Molemmat 

kuntoutuksen tapahtuvat ryhmissä ja maksajana on Lotta Svärd Säätiö. Ha-
kuajat ilmoitetaan erikseen. Nämä kuntoutukset eivät ole toisiaan pois sulke-

via vaan niihin voi molempiin (jos tilaa on) osallistua samana vuonna  
 osallistumme erilaisiin tapahtumiin tehdäksemme lottaperinnetyötä tunne-

tuksi 

  
Yhdistykseemme voivat kuulua paitsi entiset lotat ja pikkulotat kaikki tällaisesta 

toiminnasta kiinnostuneet, eri-ikäiset naiset ja miehet. 
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KUNTOUTUS 

Veteraanien kuntoutus 
 
Valtion varoilla järjestettävää veteraanien kuntoutusta voi anoa rintamatunnuksen, 
rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava veteraani. 

Valtion varoilla järjestetään laitoskuntoutusta ja avokuntoutuksena fysioterapiaa, 
päiväkuntoutusta sekä tuettua kotikuntoutusta. Valtiokonttorin ohjeen mukaan 

puolet kuntoutuspäätöksistä tulee olla omalla paikkakunnalla annettavaa avokun-
toutusta. 

 
Veteraanin tulee varata aika terveyskeskukseen omalääkärin vastaanotolle kuntou-
tussuunnitelman laatimista varten. Kuntoutussuunnitelma toimii veteraanin hake-

muksena kuntoutukseen. Kuntoutussuunnitelma on maksullinen lääkärinlausunto. 
Veteraani voi halutessaan toimittaa myös yksityislääkärin kirjoittaman B-lausunnon 

tai kuntoutussuunnitelman veteraanikuntoutuksen yhteyshenkilölle palveluohjaaja 
Anne Vainiolle, Salon kaupunki, Tehdaskatu 2, 24100 Salo. Jos veteraani jatkaa 
avokuntoutuksessa edellisen vuoden tapaan, ei kuntoutussuunnitelmaa 

tarvita.  
  

Veteraanikuntoutuksessa suosituksena on, että veteraani saisi kuntoutusta 
vuosittain. Veteraanikuntoutuksen jakson pituuteen vaikuttaa veteraanin toimin-
takykyluokka.  Veteraanilla on mahdollisuus 20–30 hoitokerran avokuntoutukseen, 

10–20 päivän päiväkuntoutukseen tai 10–28 vrk:n laitoskuntoutusjaksoon. Vete-
raanin aviopuolisolla on tietyin edellytyksin mahdollisuus osallistua kuntoutukseen 

yhdessä veteraanin kanssa laitoskuntoutukseen tai päiväkuntoutukseen. Aviopuoli-
son kuntoutusjakson perusteena on, että se tulee tukea veteraanin kuntoutuksen 
tavoitteita.  

 
 

Sotainvalidien, sotainvalidien leskien ja sotaleskienkun-
toutus ja etuudet 

 
Sotainvalidi voi anoa laitos-, päivä- tai avokuntoutusta. Myönnettävään kuntoutus-
määrään vaikuttaa sotainvalidin invaliditeettiprosentti. Sotainvalidi voi halutessaan 

jakaa jakson puolisonsa kanssa. Vähintään 40 %:n sotainvalidin leski tai sotaleski 
voi anoa laitos-, päivä- tai avokuntoutusta. Kuntoutuspäätöksiä tehdään määrära-

hojen puitteissa.  Kuntoutushakemukset toimitetaan Valtiokonttorille.  
Sotainvalidien ja sotainvalidien leskien kuntoutus- ja etuusasioissa avustaa Sotain-
validien Veljesliiton Salon seudun osasto ry:n osaston sihteeri Irma Hiihtola, Torika-

tu 14, 24100 Salo, puh. 02 731 3338. Irma Hiihtola on toimistolla ti–pe klo 9–12. 
Osaston sähköposti on salon.sotainvalidit@salo.salonseutu.fi 

 
Palveluneuvoja Irma Ylenius puh. 050 383 7796 
 

Valtiokonttorin neuvontanumerot klo 9.00–15.30. 
Asiakaspalvelu puh. 09 772 58200 

Kuntoutus- ja laitosasiat puh. 09 772 58400 
 

mailto:salon.sotainvalidit@salo.salonseutu.fi
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Eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä toimineet 

 
Kuntoutusta voivat saada (Laki 1039/97): 

 
1. Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen  

    sotiin liittyneissä tehtävissä. 
    Huom! Todistusta ei voi enää hakea sota-arkistosta. 
 

2. Henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina 
    vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien  

    joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella. 
 
3. Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet, jotka ovat  

    saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden. 
 

4. Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saa-  
    neet Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtio- 
    konttorilta kuntoutusoikeuden. 
 
HUOM! Karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden ja partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden 

kuntoutusoikeutta tuli hakea Valtiokonttorista 31.12.2006 mennessä. 

 
Kuntoutusoikeuden saaneet ovat oikeutettuja laitos-, päivä- tai avokuntoutukseen. 

Kuntoutuksen valintaperusteet, sen antamistavat, sisältö ja määrä vastaavat rinta-
maveteraanikuntoutusta (L 1184/1988). 
Kuntoutusoikeuden saaneet voivat hakea kuntoutusta toimittamalla Valtiokonttorille 

oheisen kuntoutushakemuksen. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto. 
Lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei korvata. 

 
Hakemuslomakkeita on saatavissa Valtiokonttorin lisäksi kunnan veteraanikuntou-

tusasioita hoitavalta vanhuspalveluiden palveluohjaajalta Anne Vainiolta,  
Salon kaupunki, Tehdaskatu 2, Salo puh. 02 772 6100, klo 9–12.  
 

Kuntoutusta koskevat tiedustelut: Valtiokonttori puh. 09 7725 8490 
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Lottakuntoutus ja -avustus 

 
Lotta Svärd-järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta 

Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutus voidaan myöntää harkinnan 
mukaan laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena fysikaalisessa hoitolaitoksessa 

tai kuntoutujan kotona koulutetun henkilön antamana kuntoutuksena. 
Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomak-
keella, jossa on selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto, aika, lotta- tai pikku-

lottatehtävät). Lotta Svärd Säätiö voi harkintansa mukaan tarkistaa tiedot sota-
arkistosta. 

 
Laitoskuntoutuksen yhteydessä Lotta Svärd Säätiö maksaa matkan laitokseen ja 
takaisin kotiin halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Mikäli kuntoutuslaitokseen menemi-

nen tai sieltä palaaminen vaatii esim. taksin käyttämistä, on siitä sovittava etukä-
teen säätiön kuntoutussihteerin kanssa. 

 
Hakemuksen liitteet: 
1. Jäljennös lääkärinlausunnosta, josta ilmenee hakijan fyysinen ja psyykkinen 

toimintakyky. Lääkärinlausuntoa ei palauteta. Hakijan tulee säilyttää 
alkuperäinen lääkärinlausunto mahdollisesti myönnettävää kuntoutusta varten. 

2. Jäljennös mahdollisesta rintamapalvelutunnuksesta 
 

Lotta-avustuksen hakeminen 
 

Vähävarainen lotta voi anoa avustusta Lotta Svärd-järjestön kautta terveydenhoi-
toon tai sairauskuluihin. Lotta-avustusta voi anoa esim. suuriin lääkekustannuksiin, 

silmälasien, hammashoidon kustannuksiin. Lotta Svärd-järjestö voi myöntää avus-
tusta vain osalle kustannuksista.  
 

Yhteystiedot: 
Lotta Svärd Säätiö 

Mannerheimintie 93 
00270 Helsinki  
www.lottasaatio.fi 

Puh. 09 4770 2881 
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ASUMISEEN TUKEA 
 

Asumistuki 
 
Eläkkeensaaja voi anoa Kansaneläkelaitokselta asumistukea. Tukea voi saada omis-

tus- tai vuokra-asuntoon. Tuen saaminen ja määrä riippuu asumiskustannuksista, 
perhesuhteista sekä hakijan tulojen ja omaisuuden määrästä. 

Lisätietoja asumistuesta saa Kelan valtakunnallisesta palvelunumerosta puh. 020 
692 201 tai www.kela.fi, josta löytyy laskuri-ohjelma eläkkeensaajan asumistuen 

laskennasta. 
 

Korjausavustus 
 

Korjausavustus on ensisijaisesti tarkoitettu niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen 
ikääntyneen henkilön kotioloissa selviytymisen kannalta. Avustuksen enimmäis-
määrä on 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksena voidaan 

myöntää enintään 70 % hyväksytyistä korjauskustannuksista silloin, kun ruokakun-
taan kuuluva ikääntynyt joutuisi ilman korjaustoimenpiteitä välittömästi pysyvästi 

muuttamaan pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi tai sen vuoksi, ettei asunnos-
sa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kor-
jaustoimenpiteitä voivat tällöin olla esim. liikkumisesteitten poistaminen, asunnon 

varustaminen saniteetti- ja/tai peseytymistiloilla ja em. yhteydessä tarvittavien ve-
si- ja viemärijohtojen asentaminen.   

Avustus on haettava ennen korjaustöiden aloittamista. Hakemus tehdään suoraan 
ARA:lle, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus.  
Lisätietoja veteraanien korjausavustuksista antaa tarkastusinsinööri Timo Tammi, 

puh. 02 778 2304, timo.tammi@salo.fi 
 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja avustaa sotainvalideja ja veteraaneja 
asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoituksessa, suunnittelussa, korjausavus-

tusten hakemisessa ja muutostyön suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Palvelu 
on maksutonta. 

  
Sotainvalidien ja veteraanien korjausneuvojana toimii Jani Malminen, puh. 050 090 
8660, jani.malminen@vtkl.fi 

 
 

 

       

http://www.kela.fi/
mailto:timo.tammi@salo.fi
mailto:jani.malminen@vtkl.fi
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MUITA PALVELUITA JA TUKIMUOTOJA 

Salon kaupungin tukimuodot veteraaneille 
 

Näyttölippu kaupungin linja-autovuoroihin ja palveluliiken-
teeseen 
 

Veteraanit matkustavat ilmaiseksi Salon kaupungin ostamissa linja-autovuoroissa. 
Miesveteraanien tulee esittää sotilaspassinsa ja naisveteraanien palvelutunnuksen-

sa kaupungin vanhuspalveluiden palveluohjaajalle, minkä jälkeen kaupungin liiken-
nepalveluista postitetaan matkustukseen oikeuttava näyttölippu ja linja-autoaika-

taulut suoraan kotiin. Näyttölippu oikeuttaa myös maksuttomaan matkustukseen 
kaupungin palveluliikenteessä. 

 

Palveluliikenne 
 

Palveluliikenne on käytettävissä kaksi kertaa viikossa asiointimatkoille. Palvelulii-

kenne on veteraaneille maksutonta. Matka tilataan puh. 02 778 7716 edellisenä 
arkipäivänä klo 12–15 välillä.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään hakijalle, joka ei tervey-

dentilansa vuoksi kykene käyttämään palveluliikennettä, mutta pystyy kuitenkin 
hoitamaan asioitaan ja tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja taksil-
la pääsääntöisesti ilman saattajaa. Matkoja myönnetään tarveharkinnan mukaan 2-

10 yhdensuuntaista matkaa/kk. Tunnuksen omaaville veteraaneille ja sotainvalideil-
le on sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu maksutonta eli kuljetuspalvelusta 

ei peritä omavastuuta.  
Lisätietoja antaa vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainio,  
puh. 02 772 6100 klo 9–12.   
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Terveyskeskuksen käyntimaksu 

  
Veteraanit on vapautettu terveyskeskuksen kolmen käyntimaksun maksamisesta.  

  

Poliklinikkamaksun vapautus erikoissairaanhoidossa 
 
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, veteraani-

tunnuksen sekä miinanraivaustehtävissä toimineet veteraanit ovat vapautettuja 
erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksun maksusta 1.9.2010 alkaen.  

 

Liikuntapalvelut 

 
Veteraanit, veteraanien puolisot ja lesket ovat vapautettuja uimahallin sisään-

pääsymaksusta, kuntosalimaksusta sekä ohjatun liikunnan maksuista. Oikeus etuu-
teen tulee osoittaa esim. Kela-kortin R- tai MR-merkinnällä. Veteraanien lesket voi-
vat noutaa veteraanipajalta veteraanikortin ja näin osoittaa oikeutensa maksutto-

maan palveluun. 
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Valtion ohjeistukseen liittyvät etuudet 
 

Lääkekorvaus 

 

Veteraanit saavat kaikista apteekeista 10 %:n alennuksen tavanomaisista perus-

korvattavista lääkkeistä sekä kaikista itsehoitolääkkeistä. Alennusta ei anneta lääk-
keistä, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia, merkittävistä ja 

kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä sairausvakuutuslaissa tarkoitetun vuo-
tuisen omavastuun ylittävältä osalta. Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä 

saa esim. perheenjäsenten lääkkeistä. Oikeus alennukseen edellyttää Kela-kortin R- 
tai MR-tunnusta, sotilaspassin tai palvelutunnuksen esittämistä. 
 

Hammashuollon korvaus 
 
Terveyskeskuksen hammashoitolassa veteraanit saavat hampaiden tarkastuksen ja 
proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta.  

 
Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on 

rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. 
Korvauksen saavat myös miinanraivaajat, joilla on Sota-arkiston tunnus. Kela kor-
vaa rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidosta vahvistetun korvaus-

taksan määrän. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perit-
ty palkkion määrä. 

 
Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat korvausta muun hammashoidon lisäk-
si: 

 protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä- erikoishammasteknikon 
antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen 

ja antanut hoitomääräyksen. (www.kela.fi). 
 

Passi puoleen hintaan 

Rintamaveteraaneilta ja miinanraivaukseen osallistuneilta peritään yli vuoden pas-

sista puolet normaalista hinnasta.  

 



 16 

 

SALON KAUPUNGIN AVUSTUKSET VETERAANEILLE 

 
Jalkahoito 

Jalkahoito yhden kerran vuodessa riippumatta siitä, onko saanut jo jotain muuta 
avustusta samana vuonna. Korvaus on enintään 40 euroa/kerta. 

 
Avustusta voi hakea johonkin seuraavista kohteista. Avustusta myönnetään vain 
yhteen kohteeseen vuodessa. Avustuskohteita ovat: 

 
1. Avokuntoutus 

Maksimikorvaus on 15 hoitokertaa/vuosi. Hoitokerran pituus on 45 min. 
Ylittävät hoitokerrat veteraani maksaa itse. 
Avokuntoutusta voi hakea, mikäli ei ole samana vuonna saanut/saamassa kuntou-

tusta joltakin muulta taholta (esim. veteraanikuntoutus, lottakuntoutus, Valtiokont-
tori). Avustusta ei myönnetä kuntoutuksesta aiheutuneisiin matkakustannuksiin. 

 
2. Hammashuolto 
Korvaus on enintään 300 euroa/henkilö. 

 
3. Silmälasit 

Korvaus on enintään 300 euroa/henkilö. 
 
4. Reseptilääkkeiden omavastuuosuus 

Korvaus on enintään 300 euroa/henkilö reseptilääkkeiden kustannuksista. 
 

 
ERI AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYT: 
Avustusanomukset jätetään vanhuspalveluiden palveluohjaajalle. 

Avustushakemuksen jättämisen yhteydessä on veteraanin esitettävä sotilaspassi, 
kuvallinen KELA –kortti, rintamapalvelutunnuskortti (naisilla) tai muu todistus. 

Kuluvan vuoden avustukset on haettava 30.11. mennessä. 
 

 

1. AVOKUNTOUTUS 
 

Ennen avokuntoutukseen menoa tulee veteraanin hakea vanhuspalveluiden palve-
luohjaajalta maksusitoumus, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärin antama lähete avo-

kuntoutukseen. Veteraani maksaa avokuntoutuksen käynnit ensin itse. Tämän jäl-
keen veteraani hakee korvausta syntyneistä kuluista KELA:lta ja KELAn päätöksen 
perusteella veteraani voi hakea palveluohjaajalta korvausta kustannuksista. Hake-

muksen liitteeksi tarvitaan todistus KELA:n maksamasta korvauksesta, josta selviää 
veteraanin maksama omavastuuosuus. 

 
2. HAMMASHUOLTO 
 

Hammashuoltoon veteraani voi mennä oma-aloitteisesti. Hammaslääkärissä käyn-
nin jälkeen veteraani maksaa koko laskun ensin itse. Tämän jälkeen haetaan kor-

vaus (jos kyseessä on yksityinen hammashoito) syntyneistä kuluista KELA:lta ja 
mikäli tästä jää omavastuuosuutta, voi tähän hakea kaupungin avustusta. Hake-
muksen liitteeksi tarvitaan Kelan korvauspäätös tai kuitti julkisen hammashuollon 

asiakasmaksuista. 
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3. SILMÄLASIT 

 
Silmälasit veteraani hankkii oma-aloitteisesti ja hän maksaa silmälasit ensin itse. 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan silmälasien ostokuitti. 

 
4. RESEPTILÄÄKKEIDEN OMAVASTUUOSUUDET 

 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan apteekista saatava ko. vuoden aikana ostettujen 
lääkkeiden sv -omavastuiden yhteenvetolista. Apteekkikuitit tai ns. miinuskirja ei-

vät yksinään riitä. 
 

 
 

AVUSTUKSIIN OIKEUTETTUJA: 
 

Avustusta myönnetään niille SALOLAISILLE veteraaneille, jotka täyttävät seuraavat 

kriteerit: 
 

1. Rintamasotilastunnus (sotilaat) 
2. Rintamapalvelutunnus (naiset) 
3. Rintamatunnus (työvelvolliset) 

4. Miinanraivaajat (miinanraivaajat) 
5. Henkilö, joka vuosien 1939 – 1945 sotien aikana on osallistunut karjan evaku- 

    ointiin rintamapalveluksesta annetussa asetuksessa tarkoitetussa tehtävässä. 
6. Henkilö, joka on saanut valtion kertakorvauksen erille Neuvostoliiton partisaani- 
    iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille annetun lain (697/2003) nojalla. 

7. Henkilö, joka olisi oikeutettu edellisessä kohdassa tarkoitettuun korvaukseen, jos  
    hän olisi hakenut korvausta lailla säädettynä määräaikana. 

(Perusturvalautakunnan päätös § 60 23.5.2006) 
 

Avustuksen ehtona lisäksi, että veteraani on ollut kirjoilla Salossa vähintään kuu-

kauden. 
 

Kaupungin avustukset veteraaneille yhteyshenkilö: 
 
Anne Vainio 

vanhuspalveluiden palveluohjaaja 
Salon kaupunki, Tehdaskatu 2 

24100 SALO 
puh. 02 772 6100 klo 9-12 
annemaarit.vainio@salo.fi 

 
 

 
 

mailto:annemaarit.vainio@salo.fi
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RINTAMAVETERAANEILLE KOTIIN VIETÄVÄT 

KUNNALLISET AVOPALVELUT 
 
  

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva 

vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelus-
tunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. 

  
Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintama-

veteraanien kotona selviytymistä. Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoi-
tukseen.  
 

Rintamaveteraanien kotona asumista voidaan tukea seuraavilla palveluilla: 
 

- kotihoidon palvelut 
- tuettua kotikuntoutusta 
- kuljetuspalvelu 

- ateriapalvelu 
- vaatehuollon palvelut 

- siivouspalvelut 
- päivätoiminta 
- apuvälineet, joita terveyskeskuksen apuvälinelainaamo ei järjestä 

- pihatyöt 
- omaishoidon vapaiden korvaaminen 

 
 
Määrärahojen rajoissa voidaan tukea tehostetussa palveluasumisessa asuvaa vete-

raania myöntämällä maksuton ateriapalvelu sekä kuljetuspalvelu.  
 

Lisätietoja kotiin vietävistä avopalveluista antaa tarvittaessa vanhuspalveluiden 
palveluohjaaja puh. 02 772 6100 ma-to klo 9-12. 
 

 
 


