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VALTIOKONTTORI ULKOMAALAISEN VAPAAEHTOISEN 
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat RINTAMASOTILAAN RINTAMA- 
 AVUSTUSHAKEMUS 

Suomen valtio on päättänyt maksaa vuonna 2019 kertakaikkisen rintama-avustuksen 2 000 
euroa Venäjällä, Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella asuville vaikeissa 
taloudellisissa olosuhteissa eläville ulkomaalaisen vapaaehtoisen rintamasotilastunnuksen 
saaneille tai niille, jotka olisivat oikeutetut tunnukseen, mutta eivät ole sitä määräajassa 
hakeneet. Suomesta rintamalisää saavalle rintama-avustusta ei voida myöntää.  

Rintama-avustuksen maksaa Valtiokonttori ja avustusta on haettava vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Rintama-avustusta pyydetään hakemaan tällä lomakkeella. 

Haen rintama-avustusta 

ELÄN VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA. KYLLÄ 

Hakijan sukunimi ja etunimet Syntymäaika 

Postiosoite 

Maksuyhteys(pankin nimi ja täydellinen tilinumero) 

Päiväys Hakijan allekirjoitus 

Kaupungin/kunnanhallituksen todistus hakijan elossa olosta ja asuinmaasta 

Vakuutan, että  elää ja asuu 

(hakijan nimi) (maa) 

Todistuksen antajan virka-asema 
leima 

Päiväys ja allekirjoitus 
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VALTIOKONTTORI 
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat VÄLISMAA VABATAHTLIKU 

RINDESÕDURI RINDEABIRAHA 
TAOTLUS 

Soome riik on otsustanud 2019a. maksta ühekordset rinde-abiraha 2 000 euro, Venemaal, Eestis 
või mujal endise Nõukogude Liidu alal asuvatele majanduslikult raskes olukorras olevatele 
välismaa vabatahtliku rindesõduri tunnuse saanutele ja neile, kel õigus seda saada, kuid pole 
õigeaegselt taotlenud. Soomest rindelisa saavale rinde-abiraha ei maksta. 

Rinde abiraha maksab Valtiokonttori (Riigi kontor) ja seda on võimalik taotleda 2019a. lõpuni. 
Rinde-abiraha palatakse taotleda järgnevas vormis 

Taotlen rinde-abiraha 

MUL ON MAJANDUSLIKULT RASKE OLUKORD. JAH 

Taotleja perekonnanimi ja eesnimed Sünniaeg 

Postiaadress 

Maksuühendus(panga nimi, aadress ja täielik arve number) 

Kuupäev Taotleja allkiri 

______________________________________________________________________________ 
Linna/vallavalitsuse tõend taotleja elusolemisest ja elukohast 

Tõendan, et elab ja elukoht 

(taotleja nimi) (riik) 

Tõendaja ametikoht 

pitsat 

Kuupäev ja allkiri 
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