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Veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämistä selvittävä työryhmä
Valtioneuvoston kanslia on tänään eduskuntaryhmien pyynnöstä asettanut työryhmän
selvittämään ja laatimaan ehdotuksen siitä, miten Suomen 1939 – 1945 käymien sotien ja
niiden veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan
keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa.
Toimikausi

1.5.2022 – 31.1.2023

Tausta
Veteraanijärjestöjen ja muiden veteraanityöhön liittyvän vapaan yhdistystoiminnan työ on
muuttumassa edunvalvonta- ja perinnetyöstä perinnetyöksi, koska sotasukupolvi on
poistumassa keskuudestamme. Veteraanijärjestöt ovat valmistelleet tätä muutosta, ja
tarkoituksena on, että veteraanijärjestöjen vastuu perinnetyöstä siirtyy Tammenlehvän
perinneyhdistykselle. Valtio on osoittanut arvostuksensa ja kantanut vastuuta veteraaneja
kohtaan pitämällä huolta heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Edunvalvontaa ja
perinnetyötä ovat toteuttaneet veteraanijärjestöt ja useat muut järjestöt.
Tämä sotasukupolven perintö on olennainen osa kulttuuriperintöämme ja kansallista
identiteettiämme. Veteraanityön sisällön ja painopisteen muuttuessa on tärkeä yhdessä eri
toimijoiden kanssa arvioida ja luoda lähtökohdat ja periaatteet yhteiskuntamme
veteraaniperinnetyön toteuttamiselle.

Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus
-

miten Suomen 1939 – 1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinnettä
tulevaisuudessa säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan siten, että veteraaniperinne
tulevaisuudessa säilyy keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa
miten eri toimijoiden (valtion, kuntien kuin muiden julkisten toimijoiden sekä
järjestökentän) yhteistyö perinnetyössä järjestetään sekä mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja
vastuut
miten perinnetyö tulisi organisoida, toteuttaa ja rahoittaa
mikä on valtion rooli ja tehtävät veteraanien perinnetyössä.
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Työryhmän kokoonpano

Timo Laitinen, pääjohtaja, Valtiokonttori, työryhmän puheenjohtaja
Pekka Holopainen, toiminnanjohtaja, Tammenlehvän Perinneliitto
Satu Huttunen, Helsingin piispan erityisavustaja, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
Kristina Kaihari, opetusneuvos, Opetushallitus
Harri Kainulainen, vakuutusneuvos, puheenjohtaja, Turvallisuuden tukisäätiö
Laura Kolbe, Euroopan historian professori, Helsingin yliopisto
Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia
Markku Mantila, päätoimittaja, Ilkka-Pohjalainen
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Anne Nurminen, toiminnanjohtaja, Lotta Svärd -säätiö
Teemu Tallberg, professori, Maanpuolustuskorkeakoulu
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia, työryhmän
sihteeri

Työryhmä voi kuulla työssään asiantuntijoita ja keskeisiä sidosryhmiä.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän mahdolliset kustannukset maksetaan valtioneuvoston kanslian
toimintamenoista 23.01.01.

Työryhmälle ei makseta kokouspalkkioita. Mahdollisista matka- ja
majoituskustannuksista huolehtii kukin taho jäsenensä osalta.
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Pääministeri

Sanna Marin

Valtiosihteeri

Henrik Haapajärvi

Jakelu

Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Veteraanijärjestöt
VNK kirjaamo
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