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Rovaniemellä rintamaveteraanit

pääsevät hyvin kuntoutukseen
KUVA: arto liiti

Rovaniemellä kaikki kuntoutusta hakeneet rintamaveteraanit kuntoutuksen myös saavat.

Rovaniemen kaupungin tiedotuslehti

Rovaniemen kaupungissa
asuvat rintamaveteraanit
pääsevät hyvin kuntoutukseen vuosittain. Esimerkiksi
viime vuonna 2013 jokainen
yli 400 kuntoutusta hakeneesta veteraanista kuntoutuksen myös sai.
-Viime vuonna veteraaneja kuntoutettiin laitoskuntoutuksessa 183,
avokuntoutuksessa 171 ja
päiväkuntoutuksessa 51
sekä 15 veteraanin puolisoa pääsi kuntoutukseen
yhtä aikaa veteraanin kanssa. Jokainen kuntoutusta
hakenut sen sai. Valitettavasti kahdeksan veteraanin kuntoutus keskeytyi
sairastumisten vuoksi, 12
veteraania nukkui pois eikä ehtinyt käyttää kuntoutusta ja 13 veteraania
ei jostain syystä käyttänyt
heille myönnettyä kuntoutusta, kertoo veteraanien
kuntoutushakemuksia käsittelevä toimistosihteeri
Eeva Kähkönen.
Kähkösen mukaan näiden 33 veteraanin kuntoutuksen peruuntumisista
johtui se, että Rovaniemi
palautti viime vuonna kuntoutusrahoja Valtiokonttorille lähes 58 000 euroa.

Kuntoutushakemuksiakin
tuli odotettua vähemmän.
-Meillä ei ole resursseja
ajantasaisesti seurata kuntoutusten toteutumista.
Kuntoutusrahojen käyttöä
seurataan säännöllisesti.
Peruuntuneista kuntoutuksista tieto ei tavoita meitä
ajoissa, vasta siinä vaiheessa kun kuntoutuksista tehdään tilitys Valtiokonttorille
huhtikuun aikana, Kähkönen selvittää.

Viime vuonna 2013 jokainen
kuntoutusta hakeneesta veteraanista sen myös sai
Rovaniemen kaupungin
kuntoutuksen vs. palveluesimies Riitta Maunuvaara
kertoo, että usein seuraavan
vuoden kuntoutushakemus
tehdään kuntoutuspaikassa edellisen kuntoutuksen
päätyttyä ja vuoden aikana
iäkkäille veteraaneille voi
tapahtua paljon.
-Veteraanikuntoutuspäätöksiä saa tehdä vuoden loppuun saakka, mutta määrärahoja saa käyttää

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka. Kun
iäkkäillä veteraaneilla voi
esimerkiksi kunto heiketä
yllättäen vuoden aikana eikä hän pääsekään myönnettyyn kuntoutukseen, emme
voi myöntää rahaa uudelleen jollekin toiselle enää
seuraavan vuoden alussa,
Maunuvaara selvittää käytännön kiemuroita.
Niin Kähkönen kuin
Maunuvaarakin toivovat,
että veteraanien läheiset
huolehtisivat veteraanien
kuntoutushakemuksista sekä kuntoutusten peruutuksista tarpeen niin vaatiessa.
-Toivottavasti veteraanien omaiset sekä myös erilaisten hoito- ja hoivakotien
väki huolehtisivat siitä, että
veteraanit hakevat tarpeen
mukaista kuntoutusta. Samoin jos veteraanin terveystilanteessa sattuu jotain
sellaista, että hän ei pääsekään myönnettyyn kuntoutukseen, olisi hyvä jos siitä
ilmoitettaisiin meille, Eeva
Kähkönen ja Riitta Maunuvaara opastavat.
Valtiokonttorin kotisivuilta löytyy lisätietoa ja
ohjeita (www.valtiokonttori.fi).
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