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Kiljavan Sairaalan Veteraani-, Sotainvalidi- ja Erityisryhmäkuntoutus 2019 
 
Kiljavan Sairaala sai Valtiokonttorin luvan ja teki sopimuksen heidän kanssaan 
rintamaveteraanien, sotainvalidien ja erityisryhmien ympärivuorokautisen 
kuntoutuksen toteuttamisesta vuosina 2018-2022 Etelä-Suomen alueella.  
 
Kuntoutukseen oikeutetut rintamaveteraanit ja puolisot: 
 
Suomessa asuvat vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, 
rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat rintamaveteraanit. 
Rintamaveteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus päästä samanaikaisesti kuntoutukseen 
rintamaveteraanin kanssa, mikäli se katsotaan rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi.  
 
Kuntoutusjakson pituus (enintään) 
 
Toimintakykyluokka III 10 vrk  aviopuoliso  10 vrk 
         ”    II 14-28 vrk   ” 14 vrk           

”     I 14-28 vrk  ” 14 vrk 
 
Kuntoutusjakson kustannukset veteraanille ja aviopuolisolle 
 
Ei kustannuksia 
 
Matkakustannukset veteraaneille ja aviopuolisoille 
 
Ei kustannuksia, Kansaneläkelaitos (=Kela) korvaa 

• veteraanin esitettävä kuntoutusmaksusitoumus/ hyväksymispäätöksen 
kopio ja selvitys kuntoutukseen osallistumisesta Kelalle 

• Valtiokonttori korvaa kustannukset Kelalle 
 
Valtiokonttorin vahvistamat hinnat 2019 Kiljavalla ovat: 

• Toimintakykyluokka I 280,00 e 
•            ”          II 250,00 e 
•            ”                 III 224,00 e  

 
Kuntoutushakemus (voi tilata: Lekoral Oy:stä: asiakaspalvelu@lekoral.fi,  
tai puh. 09-8294 600) 

• rintamaveteraani tekee itse tai hänen valtuuttamansa henkilö 
o samoin veteraanin aviopuolison osalta 

• aloitteen voi tehdä myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen  
 
Lääkärin lausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta 

• Mikäli hoitosuhde terveyskeskukseen, ei tarvetta lääkärikäyntiin 
ennen kuntoutusta, mikäli vointi ennallaan ja vakaa edelliseen 

  käyntiin nähden – tuolloinkin: sairauskertomustekstit lähetettävä ja 
• Toimintakykyluokka määritettävä, lääkitykset päivitettävä  
• Lausunto enintään vuoden vanha 
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Hyväksymispäätöksen tekee kotikunnan viranhaltija tai toimielin. 
 
Kuntoutusjakson ajankohdan ilmoittaa Kiljavan Sairaala. Ajoituksessa 
huomioidaan veteraanin, aviopuolison ja/tai muiden omaisten toiveet.  
Kiljavan Sairaala lähettää ennen kuntoutusjaksoa veteraanille ja kuntoutukseen 
hyväksytylle aviopuolisolle kutsukirjeen ja esitietolomakkeen palautuskuorineen. 
 
Maksusitoumusten lähettäminen: 
 
Maksusitoumukset hakulomakkeineen, lääkärinlausuntoineen ja liitteineen lähetetään 
osoitteella:  
 
Veteraanikuntoutus, Kiljavan Sairaala 
Kiljavantie 539 A, 05250 KILJAVA 
 
Tiedustelut: 
 
Arkisin kello 9.00 - 14.00: sihteeri Henna Heikkinen        040 3474 525 
 
 
 
Tervetuloa kuntoutumaan Kiljavalle! 
 
 
 
 
 Kari Hurskainen  Sirpa Mononen Timo Vaskonen Kimmo Behm 
 johtava lääkäri sairaalapalvelujen vastaava ylilääkäri toimitusjohtaja 
     johtaja 
 


