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VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄILLE ULKOMAALAISILLE VAPAAEHTOISILLE
RINTAMASOTILAILLE VUONNA 2018 MAKSETTAVASTA RINTAMAAVUSTUKSESTA
Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen momentilla 33.50.54 on 100 000 euron
suuruinen määräraha rintama-avustusten maksamiseen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää
valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan. Valtion talousarviosta annetun
lain (423/1988) 7 c §:n perusteella tällaisen määrärahan käytön ehdoista voidaan
päättää valtioneuvoston asetuksella.
Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen (1033/2016) mukaan rintama-avustus
voidaan myöntää Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneille vapaaehtoisina palvelleille ulkomaalaisille rintamasotilaille, jotka asuvat pysyvästi Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella ja elävät vaikeissa taloudellisissa olosuhteisissa.
Avustus voidaan myöntää myös sellaiselle ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle rintamasotilaalle, joka ei ole hakenut ulkomaalaisen rintamasotilastunnusta mutta joka
täyttää tunnuksen saamisen edellytykset. Ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksen hakuaika päättyi vuoden 1994 lopussa. Myös sotilasvammakorvausta saavalle ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle voidaan myöntää rintama-avustus.
Vuodesta 1999 rintama-avustus on voitu myöntää myös Suomeen muuttaneille ulkomaalaisille, lähinnä virolaisille ja inkeriläisille vapaaehtoisille. Ulkomaalaisia vapaaehtoisia asuu Suomessa tällä hetkellä noin 3. Rintama-avustuksia on myönnetty
vuonna 2017 yhteensä 52 henkilölle.
Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille
rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta. Uusi asetus olisi muuten samansisältöinen kuin voimassa oleva asetus, mutta rintama-avustuksen määrää ehdotetaan korotettavaksi 2 000 euroon.
Valtio myöntää vuosittain määrärahan, jolla kunnat järjestävät rintamaveteraaneille
kotona asumista tukevia palveluita. Vuoden 2017 määräraha ja lisämääräraha olivat
yhteensä 29,6 miljoonaa euroa.
Palveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat rintamaveteraanit. Palvelut voivat olla esimerkiksi kotipalvelua, kotihoitoa, kotipalveluun sisältyviä tukipalveluja tai ateriapalvelua.
Koska rintama-avustusta saavat ulkomaalaiset vapaaehtoiset rintamasotilaat eivät ole
oikeutettuja edellä mainittuihin kotona asumista tukeviin palveluihin, on päätetty ehdottaa rintama-avustuksen korottamista tasokorotuksena 2000 euroon. Korotetulla
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rintama-avustuksella ulkomaalaiset vapaaehtoiset rintamasotilaat voisivat hankkia
vastaavia kotona asumista tukevia palveluja.
Rintama-avustus maksetaan hakemuksesta kertakorvauksena. Avustuksen maksuun
on käytettävissä myös vuodelta 2017 siirtyvää määrärahaa. Rintama-avustus myönnettäisiin yhteensä noin 50 henkilölle vuonna 2018.
Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä Valtiokonttorin kanssa.
Ehdotettujen muutosten vähäisyyden vuoksi asetusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. Viimeksi on tarkastettu tälle vuodelle annettu asetus.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

