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Sotiemme Veteraanien määrä

Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. 

Veteraaneja

Vuosi



Sotainvalidien Veljesliitto perustettu vuonna 1940 

Suomen sodissa 1939 - 1945 vammautui pysyvästi noin 96 000 ihmistä. Sotainvalidien Veljesliitto on 
sotainvalidien itsensä perustama järjestö. Liitto on sekä veteraani- että vammaisjärjestö.  

Suomen Sotaveteraaniliitto perustettu vuonna 1957

Suomen Sotaveteraaniliitto on viime sotiin osallistuneiden miesten ja naisten etujärjestö. Liitto 
on veteraanijärjestö. 

Rintamaveteraaniliitto perustettu vuonna 1964 

Rintamaveteraaniliitto on vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän 
perheenjäsentensä etujärjestö. Liitto on veteraanijärjestö. 

Kaatuneitten Omaisten liitto perustettu vuonna 1945 

Liitto toimii kaatuneitten omaisten hyväksi ja edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa. 
Kaatuneitten Omaisten Liittoon kuuluu sekä sotaleskiä (tuen piirissä) ja sotaorpoja että muita 
kaatuneiden omaisia (ei tuen piirissä). 

Sotiemme Veteraanit ja varainhankinnassa mukana 
olevat järjestöt



Varsinaiset veteraanijäsenet 1.1.2015 Puoliso- ja lesk ijäsenet 
(keräystuen piirissä) 

Suomen Sotaveteraaniliitto 15 639 13 127
Rintamaveteraaniliitto 4 234 1 655 (arvio)
Sotainvalidien Veljesliitto 3 897 10 500
Kaatuneitten Omaisten Liitto 146 sotaleskeä 9 159 sotaorpoa ja 677 muuta kaatuneiden 

omaista, jotka eivät ole tuen piirissä. 

Liittoihin kuulumattomat sotiemme veteraanit yhteen sä: 4 000
Sotiemme veteraanit, heidän puolisonsa ja lesket (k eräystuen piirissä): 60 000

Sotiemme Veteraanit ja varainhankinnassa mukana 
olevat järjestöt



Järjestöjen taloudellinen tilanne ja omaisuus

Sotainvalidien Veljesliiton taloudellinen tilanne (31.12.2014):

Jos Sotainvalidien Veljesliitto olisi lopettanut 
toimintansa vuoden alussa ja varat olisi jaettu 
sotainvalidijäsenille, niin kukin jäsen olisi 
saanut 1 862 €.

Sotainvalidien Veljesliitto

Tuotot Kulut OPO Jäsenten avustuksiin
käytetty summa

Liiton tuen piirissä ovat 
myös puolisojäsenet.       
Jos liitto lopetettaisiin ja 
varat jaettaisiin sotainvalidi-
ja puolisojäsenille, niin  kukin 
saisi noin 504 €.



Järjestöjen taloudellinen tilanne ja omaisuus

Sotaveteraaniliiton taloudellinen tilanne (31.12.2014):

Jos Suomen Sotaveteraaniliitto ry olisi 
lopettanut toimintansa vuoden alussa ja varat 
olisi jaettu sotaveteraanijäsenille, niin kukin 
jäsen olisi saanut noin 44 €.

Sotaveteraaniliitto



Järjestöjen taloudellinen tilanne ja omaisuus

Rintamaveteraaniliiton taloudellinen tilanne (31.12.2014):

Jos Rintamaveteraaniliitto ry olisi lopettanut toimintansa 
vuoden alussa ja varat olisi jaettu rintamaveteraani-
jäsenille, niin kukin jäsen olisi saanut noin 56 €.

Rintamaveteraaniliitto



Järjestöjen taloudellinen tilanne ja omaisuus

Kaatuneitten Omaisten Liiton taloudellinen tilanne (31.12.2014):

Jos Kaatuneitten Omaisten Liitto ry olisi 
lopettanut toimintansa vuoden alussa ja 
varat olisi jaettu liiton jäsenille, niin kukin 
jäsen olisi saanut noin 95 €.

Sotalesket, joiden keski-ikä on yli 95 vuotta, 
muodostavat noin 1,4 % jäsenistöstä.

Kaatuneitten Omaisten Liitto

(Vain Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n sotalesket saavat varoja Sotiemme Veteraanit -keräyksestä)

OPO

kirjanpitoarvoin

Sotaleskijäsenten 

avustuksiin

Käytetty summa

Sotaleskien osuus

OPO:sta n. 13 800,00



Veteraanien tueksi kerätty ja veteraani, puoliso- ja  
leskijäsenten sekä sotaleskien hyvinvointiin jaettu  
rahamäärä
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2012 2 673 820 572 102 2 101 717 1 382 510 329 476 274 834 10 999 36 122 51 268 49 111 2 134 321 103 008 101 282 18,2 % 21,4 %

2013 2 204 015 446 558 1 757 457 1 223 750 301 564 267 501 10 923 850 643 124 294 1 929 526 253 827 253 492 16,5 % 20,2 %

2014 2 261 392 519 574 1 741 819 1 132 093 288 664 246 609 14 363 0 100 000 39 825 1 821 554 225 425 225 045 20% 23%
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Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

LÄÄKKEET

Lääkekulujen omavastuuosuuden 
hoitaminen on pienituloiselle veteraanille 
suuri kuluerä. Monet pienituloiset 
veteraanit jättävät lääkkeitään ottamatta, 
sillä rahaa ei ole tarpeeksi monien 
lääkkeiden hankintaan. Lääkekulujen 
korvaamisessa käyttöön otettavan 
alkuomavastuun on suunniteltu olevan 
60 € vuonna 2016.



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

SILMÄLASIT

Silmälasien hankintaan veteraani 
ei saa julkista tukea.  

Monitehosilmälasien hinnat 
ovat useissa sadoissa euroissa. 
Pienituloinen veteraani 
sinnittelee usein liian 
pitkään väärän vahvuisilla  
silmälaseilla. 



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

AVUSTAJATOIMINTA

Avustajatoiminta tarjoaa sotainvalidille ja 
veteraanille apua kotiin sekä työtä 
pitkäaikaistyöttömille. Avustaja viipyy 
veteraanin luona 2,5 tuntia kerrallaan. 
Avustajan kanssa veteraani voi käydä 
kaupassa tai apteekissa, pestä pyykkiä, 
siivota tai vaikka vain istahtaa 
kahvikupposen ääreen.

Avustajatoiminnan tuntihinta veteraanille 
on huomattavasti alhaisempi kuin 
markkinahintainen kotiapu. 



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

KOTIAPU, YKSITYISEN 
PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMA 

Monelle pienituloiselle veteraanille 
yksityisen palveluntarjoajan kotiapu on 
liian kallista. Kuntakohtaisesti jaetaan 
avustusseteleitä, joilla voidaan maksaa 
osa kotiavusta. Keräystuottoa käytetään 
alentamaan pienituloisen veteraanin 
kotiavusta maksamaa kertahintaa, kun 
kysymyksessä on esimerkiksi 
suursiivous tai ikkunoiden pesu. 



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

TOIMINTAA, VIRKISTYMISTÄ JA 
YKSINÄISYYDEN TORJUNTAA

Vireä yhdistystoiminta tarjoaa veteraaneille 
mahdollisuuden tavata veteraaniveljiä ja -siskoja. 
Vapaaehtoiset toimijat yhdistyksissä auttavat 
veteraaneja kuntoutus- ja KELA -hakemusten 
teossa. Yhdistyksissä käytetään jatkossa 
enemmän aikaa siihen, että paikannetaan ne 
veteraanit, jotka eivät enää jaksa osallistua 
toimintaan. 



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

MATKA- TAI KULJETUSAPU

Matkakorvaukset ovat iäkkäille veteraaneille, jotka asuvat haja-asutusalueilla, tärkeä 
apu arkeen. Lääkäri- ja apteekkikäynnit tehdään taksilla, sillä monella veteraanilla ei 
ole enää omaa ajokorttia. Kelan matkakorvauksen omavastuu on tänä vuonna 16 
€ / matka ja ensi vuonna omavastuuosuus on jo 25 € eli edestakainen matka 
terveyskeskukseen voi maksaa 50 €.  

HAMMASHOITO

Hammashoidon veteraani joutuu suurelta osin maksamaan itse. Kelan korvaukset 
hammashoidon omakustannuksista on tarkastettu viimeksi 90-luvulla. Veteraanin 
tarvitseman hammashoidon omavastuuosuus voi nousta hyvin suureksi. 



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

KUULOLAITTEET

Kunnat tarjoavat veteraanille peruskuulolaitteen veloituksetta. Niissä tapauksissa, 
kun veteraani tarvitsee paremman kuulolaitteen ja omat tulot ovat pienet, niin 
keräystuottoa voidaan myöntää kuulolaitteen hankintaan. 

ROLLAATTORI

Kunnat luovuttavat veteraanille rollaattorin, joka voi olla jo hyvinkin käytetty. 
Jos veteraani tarvitsee liikkuakseen paremman rollaattorin, niin hän joutuu 
kustantamaan sen itse. 



Mihin Sotiemme Veteraanit tarvitsevat tukea?

ASUNTOJEN PIENET MUUTOSTYÖT

Sotiemme Veteraanit ovat Vanhustyön Keskusliiton hallinnoiman korjaus-
neuvonnan piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että veteraani voi saada veloituksetonta 
suunnitteluapua kodinmuutostyöhön. Keräysvaroista voidaan tukea hyvin pientä 
remonttia kuten esimerkiksi kynnysten poistoa ja tukikaiteiden asentamista. 

JALKAHOITO

Keräysvaroilla tuetaan sotiemme veteraanien jalkahoitoa silloin, kun se on 
terveydellisistä syistä perusteltua. 



Pienituloiset 
Sotiemme Veteraanit

Sotiemme Veteraaneista yli puolet saa erittäin pientä 
eläkettä. Heidän bruttokuukausitulonsa on pienimmillään 
1004 € / kuukaudessa. Lääkekulujen nousu, apuvälineiden 
hankinta tai liikkumista helpottavien kodin kunnostusten 
tarve horjuttaa pienituloisen veteraanin arjen.

Sotiemme Veteraanit -keräystuottoa tarvitaan  helpotta-
maan veteraanien korkean iän tuomia yllätyksellisiä 
rahallisia tarpeita, jotta rauhaisa elämän ilta omassa 
kodissa voisi jatkua.


