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Heinolan kaupunki 
PL 1001, 18101 Heinola, asiakaspalvelupiste Spotti, Torikatu 8 
Puh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi 
Y-tunnus 1068892-9 
www.heinola.fi 

 
 
 
Asiatunnus 360/00.02.05/2022 
 
Veteraaniasian neuvottelukunnan kokous 
 
 Aika 29.11.2022 klo 9 -10.30  
 Paikka Kaupunginhallituksen huone 
 Läsnä Pohjola Pertti, puheenjohtaja / kaupunginhallituksen valitsema edustaja  

Punakallio Veikko / Heinolan Sotainvalidit ry 
Iivonen Heimo / Heinolan Sotaveteraanit ry 
Sormunen Seppo / Heinolan Rintamaveteraanit ry 

  Nurminen Raimo / Sotiemme veteraanit Heinolan perinnehuone 
Nurminen-Ekholm Helga, Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Virtanen Kirsi, Sosiaali- ja terveystoimi / palvelupäällikkö 
Launia Eija, sihteeri 

  Hietaranta Tiina/Phhyky  
 Poissa Kasurinen Seija, varapj / kaupunginhallituksen valitsema edustaja 

Viitanen Eija, kaupunginhallituksen valitsema edustaja 
    
 
Käsiteltävät asiat 
 
 

1. Kokouksen avaus 
  puheenjohtaja avasi kokouksen 

 
2. Todetaan läsnäolijat 

  todettiin läsnäolijat 
 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 
4. Kuntoutusasiat 

 
  Kirsi Virtasen selvitys veteraanien kuntoutusmäärärahasta ja 

avopalvelumäärärahatilanteesta toimikunnalle 
o merkittiin tiedoksi, selvitys liitteenä 

 
  Tiina Hietaranta / Phhyky veteraanien kuntoutusmäärärahat 

o selvitys liitteenä 
o Hyvinvointialueelle perustetaan alueellinen veteraaniasian 

neuvottelukunta, johon Heinolastakin kutsutaan edustaja. 
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o Kutsutaan seuraavaan kokoukseen Marika Ventomäki / Avopalvelut 
 

5. Tiedoksi saatettavat asiat 
 

  Maakunnallisen veteraanipäivän järjestelyjen tilanne / Helga 
  varattu WPK-talo 27.4.2023, kulttuuritoimisto hoitaa lippujen 

painatuksen ja somemainonnan, poliisikuoro, kirkkoherra Janne 
Hatakka, Vappu ja Ilkka Taipale yms. Helga jatkaa järjestelyjä  

  Päävastuu kaupungilla – Helga ottaa yhteyttä Pirjo Hepo-ojaan 
  juhlapuhuja kontra-amiraali Timo Junttila 
  järjestelytoimikuntaan aluksi nimetään Helga, Raimo ja Erkki 

Heiskanen 
 

6. Yhdistysten esittämät asiat 
  Veteraanien hauta-asia  

  seurakunnan vastaus: Heinolan hautausmaan, Vanhan ja Uuden 
hautausmaan muistolehtojen yhteismuistomerkit on tarkoitettu vain 
muistolehtoihin haudatuille vainajille ja näiden nimilaatoille, jotka on 
seurakunnan toimesta määritelty (nimilaatan materiaali, mitat, 
tekstifontti ja korkeus). Nimilaattaan ei saa veteraanimerkkiä. Edellä 
mainittu perustuu muistolehtojen käyttösuunnitelmiin, jotka on 
vahvistettu eri aikoina Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa, 
esimerkiksi Heinolan hautausmaan muistolehdon käyttösuunnitelma on 
vahvistettu pvm 29.5.1992. 

  jatketaan selvittelyä korvaavasta paikasta 
 

  Tammenlehväpuiston perustaminen Heinolan kaupunkiin /Sotiemme 
veteraanien Heinolan perinnehuone ry – kuntalaisaloite on tehty 

  kirje liitteenä  
 

7. Muut käsiteltävät asiat 
  kenttäposti -lehden näkyvyys  

  selvitetään missä Heinolassa nähtävillä 
 

8. Seuraava kokous  
  päätettiin pitää seuraava kokous 14.2.2023 

 
9. Kokouksen päättäminen 

  puheenjohtaja päätti kokouksen 10.30 
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VETERAANIEN AVOPALVELUMÄÄRÄRAHA KÄYTTÖ 1.1. -22.11.2022

KOTIHOIDON KÄYNNIT +ateriat yhteensä 79 994,54 €
 kotihoidon asiakaskäynnit 68 087,76 € puuttuu 10/22
 kotihoidon lääkäripalvelut 381,98 € (lääkärin kotikäynti 190,99€)
ateriat 11 524,80 €

ASUMISPALVELUT yhteensä 85 461,39 €
 kaupungin omat yksiköt 44 301,39 €
ostopalvelu (yksityiset) 41 160,00 €

YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT  yhteensä 60 968,22 €

Siivouspalvelut 11 491,63 €
Liikkumista tukevat palvelut 272,03 €
Vaatehuolto (esim. pesula) 1 867,43 €
Kotipalvelu 43,00 €
Ateriapalvelu (ei kulj.) 3 602,50 €
Ateriapalvelu (kuljetukset) 4 921,10 €
Asiointipalvelu 476,55 €
Apteekin annosjakelu 759,00 €
Turvapuhelin vuokra 1 188,01 €
Palveluasumisen hoivamaksut 11 128,86 €
Palveluasumisen peruspalvelumaksut 3 122,00 €
Palveluasumisen ateriapaketit 9 067,90 €
Palveluasumisen tukipalvelut (siivous, pyykki) 248,00 €
Tehostettu palveluasuminen 12 780,21 €
1.1. -22.11.2022 käytetty  yhteensä 41 160,00 €

vuodelle 2022 on annettu 495.000€:n AVOPALVELU määräraha

KUNTOUTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 

Fysikaaliset hoidot maksusitoumukset 7 hlö 20 krt 1 500 € 3 853 €
 
Jalkahoidot maksusitoumukset 12 hlö 5 krt 735,00 €

Päiväkuntoutukset 0 hlö

Kotikuntoutus 7 hlö veteraanitukihenkilö

Laitoskuntotus  0 hlö
Laskutettu 21.11.22 4 587,50 €  
KUNTOUTUKSEN määräraha. V. 2022 59.405,94 (3.300,33€/veteraani). 
Lisämäärärahaa ei haettu v.2022 

Maksusitoumuksissa kirjanpito (ja laskutus) tapahtuu jälkikäteen, kun maksusitoumus on 
kokonaisuuudessaan käytetty

 
 



Rintamaveteraanien
kuntoutus

Veteraaniasiainneuvottelukunta
29.11.2022 Heinola

Tiina Hietaranta



Asikkala 4

Hartola 1

Hollola 7

Iitti 7

Kärkölä 1

Lahti 57

Orimattila 17

Padasjoki 2 YHT: 96 henkilöä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
rintamaveteraanien määrä 10/2022



Kuntoutusmääräraha 425 742, 57€ ( 3300, 33 € / hlö)

Myönnetyt kuntoutukset:
Avokuntoutus: fysio- ja toimintaterapia

35 x 60min (+ lisäkerrat 10-20) (96 henk.)
Jalkahoito 4 x 60min (+lisäkerrat 1-2) (104 henk.)
Laitoskuntoutus 10 - 14 vrk toimintakyvystä riippuen (9 henk.)

(+ jalkahoito / fysioterapia)
Tuettu kotona kuntoutuminen 30 x 60min (+ lisäkerrat 10-20) (15 henk.)

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
vuosi 2022



• Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
pelastustoimen palvelut alueen asukkaille 1.1.2023 alkaen.

• Rintamaveteraanien kuntoutuksen osalta muutos koskee Heinolan ja Sysmän aluetta, joista
palveluiden järjestäminen siirtyy kuntoutuksia koordinoivalle Asiakas- ja ostopalvelutiimille.
Asiakkuuksien siirtyminen varmistetaan loppuvuodesta.

• Pukkila ja Myrskylä siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Alueilla ei ole ollut
rintamaveteraaneja.

• Pyritään siihen, että taustalla olevat organisaatio muutokset eivät näkyisi veteraanien arjessa ja
palveluiden saatavuudessa. Palvelut ja palveluntuottajat pyritään pitämään ennallaan.
Huomioidaan palveluiden alueelliset saatavuudet.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 2023



• Käytössä on parastapalvelua.fi (PSOP) palvelusetelijärjestelmä

• Valtiokonttorin ohjekirja kunnille sekä myönnetyn kuntoutusmäärärahan suuruus määrittelevät
kuntoutusjakson enimmäispituuden

• Selvitetään veteraanin kuntoutustarve (potilastiedot, nykytilanne, aiemmat kuntoutuspäätökset,
edellisen jakson kuntoutuspalaute, soitto veteraanille/omaiselle tai tarpeen mukaan fysioterapeutin
arviokäynti kotiin)

• Varmistetaan että veteraanilla on kuntoutukseen palveluntuottaja (mahdollisuuksien mukaan sama
kuin aiemmin)

• Myönnetään kuntoutuspalvelut (palveluseteli sähköisesti palveluntuottajalle, joka sovitusti ottaa
veteraaniin yhteyttä ja sopii ajankohdan)

Kuntoutuksen järjestäminen 2023



• Valtiokonttori maksaa kuntoutusmäärärahan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle
• Kuntoutuksen myönnetään ajalle 1.1.-31.12.2023.
• Lisäkertoja myönnetään tarpeen / määrärahan mukaan
• Kuntoutusmäärärahalla on pystytty turvamaan erinomaisesti rintamaveteraanien

kuntoutuspalvelut
• Yhteistyö Ikääntyneiden asiakasohjauksen kanssa on toimivaa. Informointi palvelu- tai

kuntoutustarpeen selvittelyistä molemminpuolista.
• Huolehditaan veteraanien säännölliset yhteydenotot. Yhteistyö palveluntuottajien kanssa

on jouhevaa ja tiedonkulku tilanteen muutoksissa on hyvää.
• Panostetaan edelleen Jalmarista kotiutumisen seurantaan ja siihen mahdollisesti liittyviin

palveluntarpeen muutoksiin

Kuntoutuksen järjestäminen 2023



• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuntoutusmääräraha
saadaan kokonaan käytettyä

• vuoden 2022 kuntoutusmäärärahan selvitys palautetaan
Valtiokonttorille 30.4.2023 mennessä

• Phhyky palauttaa vielä oman selvityksensä ja Heinola / Sysmä
omansa

Rintamaveteraanien kuntoutus 2022






