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VETERAANIASIAINNEUVOTTELUKUNTA HEINOLA

Katsaus sotiemme veteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin
palveluihin
1. STM ja Valtiokonttori selvittää marras- joulukuun aikana kuntoutuksen ja
kotipalvelujen määrärahan keskinäistä jakoa. Kunta/ veteraanikohtaiset määrärahat
määritetään Kelan listausten mukaisista määristä joulukuun 2016 tilanteen mukaan.
Tämä ma hd ol li st aa vuode n 20 17 a lust a luki en mää rä ra ha n osoi tt amisen k unni ll e jo
tamm i- helmikuussa.

2. Koska vuodelle 2017 määräraha on selkeästi suurempi kuin vuoden 2016
määräraha, tulee kunnissa ja kuntayhtymissä suunnitella määrärahan käyttö
nykyistä paremmin vastaamaan sotiemme veteraanien tarpeita. Hyvänä apuna ja
pohjana on Valtiokonttorin ohje (VK/00015/08.01.02.2016) Rintamaveteraanien
kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen vuonna 2016
(löytyy sähköisenä Valtiokonttorin sivuilta).
3. Tärkeää on, että määrärahojen käytössä noudatetaan kuntoutuksen ja palvelujen
yleisiä periaatteita, siis ei kaavamaisesti vaan yksilöllisesti määrittäen niin, että
vastataan veteraanien kuntoutus ja palvelujen tarpeisiin. Tämä edellyttää erityisesti
kotona asumista tukevien palveluiden osalta palvelutarpeen arvioinnin ja
palvelusuunnitelman kuten vanhuspalvelulaissa asia ilmaistaan. Kysehän on
vanhuspalvelulain ja veteraanien saaman täydentävien palvelujen
yhteensovittamisesta. Veteraanien korkean iän vuoksi on myös tärkeää ottaa
huomioon määräykset vastuutyöntekijän nimeämisestä (vanhuspalvelulain 17. §).
Mainittu asia on tärkeä mm. palvelujen muutosten myötä syntyvistä tilanteista,
joissa tulee tarkistettavaksi Kelan hoitotuki.
4. Kuntoutuksen osalta mahdollisuus tuetun kotona kuntoutuksen toteuttamiseen on
huomioon otettava mahdollisuutena, jossa kuntoutus ja kotona asumista tukeva
palvelu yhdistyvät.
5. Järjestöjen toim innassa keskeistä on veteraanityön periaate "Kaveria ei jätetä",
yhteyksien ylläpitäminen, tukijäsen apu ja mm. taloudellinen tuki ovat tärkeitä.
Esimerkkinä "Kum mitoiminta", jossa tukijäsen toimii veteraanin rinnalla kulkijana,
juttuseurana, ulkoiluttajana ja joissakin tilanteissa "viestinviejänä".

Piirin sosiaalineuvoja Risto Kajaste
Sotilaankatu 6, 15700 LAHTI

Puh. 045 277 6377

Sp: risto.kajaste (g-)kolumbus.fi

Heinola

Kuulutus
567106.07.01/2016
07.11.2016

Korvaus liukuesteistä ikäihmisille
Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 34 / 2.2.2011
perusteella korvataan liukuesteistä aiheutuneista kuluista 10 euroa yli 70-vuotiaalle, kotona tai palveluasunnossa asuvalle henkilölle. Korvaus m aksetaan n. 2
vk:n kuluessa hakijan tilille. Päätös koskee yhtä liukuesteparia / hlö / vuosi.
Kuitti ja ilmoitus tilinumerosta toimitetaan kaupungintalon sosiaali- ja terveystoimen ha lli ntoon, Ra uha nka tu 3. Varaut uka a e sit tämään he nki löl lisyystod ist us.
Sosiaali- ja terveystoimi
hallinto-osasto

Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puh. (03) 849 30 (vaihde ), kiriaamo(c-pheinola.fi
Ytunnus 1068892-9
w ww.heinola.fi

,j

N ENi

KAUPUNKI,

i s

o

F1A

I

fI

