ESPOON KAUPUNGIN VETERAANIPALVELUT
PALVELUOPAS

ESPOON VETERAANIPALVELUT 2010

Espoon kaupungin veteraanipalvelujen piiriin kuuluvat seuraavat
asiakasryhmät
1. Rintamaveteraanit
2. Sotainvalidit
3. Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet

Espoon kaupungin veteraanipalvelujen saaminen edellyttää, että
asiakkaan kotikunta on Espoo, ja että asiakas esittää joko tunnuksen, päätöksen tai todistuksen asiakasryhmiin kuulumisesta.

Palveluohjaus ja neuvonta kaikille asiakasryhmille
p. (09) 816 42 380, puhelinaika ma-pe klo 12–15

Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Terveyspalvelut
Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pihatörmä 1 A

www.espoo.fi/veteraanit
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1. VETERAANIPALVELUJEN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKASRYHMÄT

1.1. RINTAMAVETERAANIT
Tässä oppaassa kerrottuja Espoon kaupungin järjestämiä veteraanipalveluja voivat käyttää ne sotiemme veteraanit, joiden kotikunta
on Espoo, ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus. Tunnusten hakuaika päättyi vuonna
1994.
Palvelujen saaminen edellyttää, että henkilö esittää kuvallisen
KELA-kortin, jossa on kääntöpuolella R-tunnus. Vaihtoehtoisesti
henkilö voi esittää todistuksen, jossa on maininta rintamasotilastunnuksesta, rintamatunnuksesta tai rintamapalvelustunnuksesta.

1.2. SOTAINVALIDIT
Tässä oppaassa kerrottuja Espoon kaupungin järjestämiä veteraanipalveluja voivat käyttää ne sotainvalidit, joiden kotikunta on Espoo
ja joiden sotilasvammakorvaukset suoritetaan sotilasvammalain
(404/1948) nojalla.
Ryhmään kuuluvia henkilöitä ovat:
- henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus, ja joiden sotilasvammakorvaukset suoritetaan
sotilasvammalain (404/1948) nojalla.
- henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana joutuivat sotavankeuteen siviileinä.
- henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana pommitusten tai
muun syyn vuoksi vammautuivat ja ovat sotilasvammalain perusteella hyväksytty sotavammaisiksi.
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Palvelujen saaminen edellyttää, että henkilö esittää Valtiokonttorin
myöntämän, sotilasvammalakiin perustuvan elinkorkopäätöksen
(elinkorkopäätöksessä oleva vahingoittumisaika tulee ajoittua vuosille 1939–1945), sekä kuvallisen henkilötodistuksen (esimerkiksi
ajokortti).
1.3. ERÄISSÄ SUOMEN SOTIIN LIITTYNEISSÄ TEHTÄVISSÄ
PALVELLEET

Tässä oppaassa kerrottuja Espoon kaupungin järjestämiä veteraanipalveluja voivat käyttää ne eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt, joiden kotikunta on Espoo, ja joilla on
Puolustusvoimien / Sota-arkiston myöntämä todistus osallistumisesta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetussa laissa 1039/97 ja laissa 984/2004 tarkoitettuun
palveluun:
1) henkilöt, joille olisi annettu jokin rintamaveteraaneille tarkoitetuista tunnuksista (rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus), jos he olisivat hakeneet tunnusta sen hakemiselle
asetetussa määräajassa eli vuoden 1994 loppuun mennessä.
2) henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet
ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin
Suomen puolustusvoimien joukoissa.
3) henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuosina 1945–1952 puolustusvoimien alaisina merimiinojen raivaukseen tai raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä tai maamiinojen raivaukseen
Pohjois-Suomessa.
4) henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet
sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa.
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5) henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet
puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla
määrättyinä.
6) karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet,
joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden.
7) Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt,
joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden.
Espoon kaupungin järjestämien veteraanipalvelujen saaminen edellyttää, että henkilö esittää Sota-arkiston myöntämän todistuksen,
sekä kuvallisen henkilötodistuksen (esimerkiksi ajokortti). Miinanraivaaja voi esittää kuvallisen KELA-kortin, jossa on MR-tunnus.
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2. KUNTOUTUS
2.1. RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS

Rintamaveteraani voi hakea Espoon kaupungin veteraanipalveluiden kautta vuosittain avo- tai laitoskuntoutusta. Kuntoutuspäätökset
tehdään tarveharkintaisesti. Kuntoutukseen pääseminen edellyttää hakumenettelyä. Kuntoutusta myönnetään valtion ja Espoon
kaupungin määrärahojen puitteissa.

2.1.1. KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT

Kuntoutushakemuksessa on esitelty kuntoutusvaihtoehdot: laitoskuntoutus kotimaassa, laitoskuntoutus ulkomailla, avokuntoutus (fysioterapia tai muu terapia) ja päiväkuntoutus. Päivä- tai muu avokuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto silloin, kun avokuntoutus
mahdollistaa tavoitellun hoitotuloksen. Tarvittaessa voidaan yksittäisen rintamaveteraanin osalta käyttää avo- ja laitoskuntoutusta
vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy kuntoutukseen.
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kotimaassa tapahtuvalle laitoskuntoutusjaksolle yhtä aikaa rintamaveteraanipuolisonsa
kanssa. Aviopuolison kuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa rintamaveteraanin toimintakykyluokka. Aviopuolisolla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa, vaan
yhteisen kuntoutusjakson tulee olla kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Myös aviopuolison tulee toimittaa kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto veteraanipalveluihin.
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AVOKUNTOUTUS

Avokuntoutus voi olla fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa,
jalkojenhoitoa tai päiväkuntoutusta.

LAITOSKUNTOUTUS
Laitoskuntoutusta toteutetaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaassa toteutettava laitoskuntoutus tapahtuu Valtiokonttorin rintamaveteraanien kuntoutusta varten hyväksymissä kuntoutumislaitoksissa. Laitoskuntoutusjakson kesto toimintakykyluokka 3 kuuluvien veteraanien osalta on 10 vuorokautta. Mikäli rintamaveteraanilla oleva vamma tai sairaus aiheuttaa toimintakyvyn häiriötä, ja lääkäri on määritellyt veteraanin toimintakykyluokaksi 1 tai 2, voidaan
laitoskuntoutusta antaa 14 vuorokautta, enintään kuitenkin 4 viikkoa
kalenterivuodessa. Ulkomaankuntoutusta toteutetaan Espoon kaupungin määrärahoin. Veteraanipalveluista vastaava ylilääkäri tekee
päätökset henkilöistä, joiden laitoskuntoutusjakso toteutetaan ulkomailla.

KUNTOUTUSHAKEMUS JA LÄÄKÄRINLAUSUNTO

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto tulee lähettää veteraanipalvelujen
toimistoon. Lääkärinlausunto ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Hakija saa kirjallisen päätöksen kuntoutusjakson myöntämisestä.
Myöntäminen tapahtuu määrärahojen puitteissa ja valintaperusteiden mukaisesti.

Lisätiedot kuntoutuspalveluista p. (09) 816 42 380, puhelinaika mape 12–15.
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2.2. SOTAINVALIDIEN JA ERÄISSÄ SUOMEN SOTIIN
LIITTYNEISSÄ TEHTÄVISSÄ PALVELLEIDEN KUNTOUTUS

Kuntoutusta koskevat tiedustelut Valtiokonttori p. (09) 7725 84 00

2.3. SOTAINVALIDIEN KUNNALLISET AVOPALVELUT
ESPOOSSA

Lisätietoja Kotihoidon internetsivun liitteestä: Sotilasvammaiset
http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11884;102938;103630;103634&voucher=CD5C9A2D-9B7D4F9D-97D4-E87C9851F100

2.4. SOTAINVALIDIEN NEUVONTAPALVELU

Länsi-Uudenmaan Sotainvalidien Neuvontapalvelu:
Neuvontapalvelu pyrkii tukemaan sotainvalidien ja heidän omaistensa selviytymistä kotona.
Lisätiedot:
Kaunialan Sotavammasairaala
Kylpyläntie 19
02700 Kauniainen
puh. (09) 505 921
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3. JALKOJENHOITO- JA SILMÄLASIAVUSTUKSET

Rintamaveteraaneille ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille sekä sotainvalideille, joiden haitta-aste on alle 10 %
myönnetään:
- jalkojenhoitoavustusta 3 hoitokertaa vuodessa, 35 euroa/kerta.
Rintamaveteraaneille ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille sekä sotainvalideille, joiden haitta-aste on alle 20 %
myönnetään:
- silmälasiavustusta vuosittain enintään 100 euroa

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN:
Avustusta varten asiakkaan tulee toimittaa Espoon kaupungin veteraanipalveluihin:
- alkuperäinen, asiakkaan nimellä varustettu kuitti
- henkilötiedot: nimi, syntymäaika, puhelinnumero sekä pankkitilin
numero
Kuitit tulee toimittaa kuluvan kalenterivuoden aikana osoitteeseen:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 ESPOON KAUPUNKI
Huom! Avustuksen maksaminen edellyttää, että jokaisen alkuperäisen kuitin liitteenä on aina pankkitilin numero.

Sotainvalidit voivat tiedustella jalkojenhoitoavustusta ja sairausapulisää Valtiokonttorista p. (09) 77 251
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4. MAKSUVAPAUTUKSET

Veteraaniryhmiin kuuluminen todistetaan rintamaveteraanitunnuksella, elinkorkopäätöksellä, Sota-arkiston todistuksella tai Kelakortilla, jossa on R-tunnus.
4.1. Terveyden- ja sairaanhoidon maksuvapautukset
- maksuvapautus terveyskeskusmaksusta. Lisätiedot oman asuinalueen terveyskeskuksesta.
- maksuvapautus terveyskeskuspäivystyksen päivystysmaksusta
- maksuton hammashoito terveyskeskuksessa, sisältäen irtoprotetiikan. Lisätiedot oman asuinalueen terveyskeskuksen hammashoitolasta.
- maksuvapautus terveyskeskuksen lääkärintodistus ja – lausuntomaksuista. Lisätiedot oman asuinalueen terveyskeskuksesta.
- maksuvapautus tilapäisen kotihoidon kertakäyntimaksusta. Lisätiedot oman asuinalueen kotihoidosta.
- maksuvapautus HUS:n poliklinikkakäynneistä
- maksuvapautus Espoon terveyskeskuksen korvalääkärikäynneistä
4.2. Espoon kaupungin liikuntatoimen palvelut
- kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö
- kaupungin ryhmäliikuntatilojen maksuton käyttö veteraaniryhmille, jotka itse järjestävät ohjelman ja ohjauksen.
Lisätiedot liikuntatoimesta p. (09) 8165 2114
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4.3. Espoon kaupungin teknisen toimen palvelut
– maksuton pysäköinti Espoon kaupungin hallinnoimilla sekä Jorvin
sairaalan maksullisilla pysäköintialueilla, sekä sopimuksen mukaan
tietyillä yksityisillä pysäköintialueilla
Lisätiedot ja lupa yhteispalvelupisteistä p. (09) 8165 7070

4.4. HSL:n palvelut
- maksuton joukkoliikenne Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen, Keravan ja Vantaan alueilla.
Lisätiedot yhteispalvelupisteistä p. (09) 8165 7070 tai HSL:n asiakaspalvelusta p. (09) 4766 4444.

4.5. Espoon seurakuntayhtymän hautatoimisto
– hautapaikka
Lisätiedot seurakuntayhtymän hautatoimisto p. (09) 8050 2200

5. APUVÄLINEET
Liikkumiseen ja päivittäiseen toimintaan liittyvät apuvälineet Espoon
apuvälineyksiköstä p. (09) 8164 2370 ma-pe 8-10 ja 13–15.
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6. RINTAMAVETERAANIN OMAISHOITAJAN AVOKUNTOUTUS

Omaishoitajan avokuntoutus ja muu kotona asumisen tukeminen
yksilöllisen tarveharkinnan mukaan.
Lisätiedot: veteraanipalvelut p. (09) 8164 2380, ma-pe 12–15
7. VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa veteraaneja koskevien
asioiden valmistelussa tekemällä aloitteita ja antamalla tarvittaessa
lausuntoja. Neuvottelukunnan tehtäväalueina on veteraanien terveydenhuolto, kuntoutus ja sosiaalihuolto, asuntoasiat ja muut kunnalliset palvelut sekä veteraanien arvostukseen liittyvät asiat.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja.
Sihteerinä toimii veteraanipalvelujen kuntoutussuunnittelija.
6. KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA 27.04.

Espoon kaupunki järjestää yhdessä veteraaniasiain neuvottelukunnan kanssa Kansallisena veteraanipäivänä 27.04. juhlatilaisuuden.

Muutokset mahdollisia!
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