
 

VALTIOKONTTORI    
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat 
 
 

RINTAMAVETERAANIN JA 
AVIOPUOLISON 
KUNTOUTUSHAKEMUS  

 
 
 
Haemme rintamaveteraanien 
      laitoskuntoutusta                     laitoskuntoutusta Suomessa 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus 
      -      

Lähiosoite  
 
Postinumero Postitoimipaikka 

 

Veteraanin  
tiedot 
 

Puhelinnumero Äidinkieli 
 

Myöntämispäivä 
                                                      

Rintamasotilas-, 
rintamapalvelus- 
tai 
rintamatunnus  
 

Sotilaspiiri 
 

Liikuntakyky 
       Normaali tai lähes normaali        Jonkin verran            Tarvitsen apua      
                                                           vaikeutunut               aina                       
Peseytyminen 
       Selviydyn itse           Apu tarpeen          Tarvitsen apua aina 
Pukeutuminen 
       Selviydyn itse           Apu tarpeen           Tarvitsen apua aina 
Syöminen 
       Selviydyn itse           Apu tarpeen           Tarvitsen apua aina 
Ulosteen ja virtsan pidätyskyky 
       Molemmat normaaleja          Virtsan pidätyskyky          Ulosteen pidätys 
                                                     huono                               huono 
Apuvälineet  
       Ei ole      Kyllä, mikä _____________________    

 Tupakointi 
       Ei               Kyllä 

Oletteko aiemmin ollut veteraanikuntoutuksessa 
       En                            Kyllä, milloin ____________________________ 

Selviytyminen 
päivittäisistä 
toiminnoista 
(rastita sopivin 
vaihtoehto) 

Sopivin kuntoutusajankohta 
 
 

Toivomus kuntoutuspaikasta 
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Suku- ja etunimet Henkilötunnus 
      -      

Lähiosoite  
 
Postinumero Postitoimipaikka 

 

Aviopuolison  
tiedot 
 

Puhelinnumero Äidinkieli 
 

Liikuntakyky 
    Normaali tai lähes normaali         Jonkin verran        Tarvitsen apua aina     
                                                         vaikeutunut  
Peseytyminen 
       Selviydyn itse         Apu tarpeen         Tarvitsen apua aina 
Pukeutuminen 
       Selviydyn itse         Apu tarpeen         Tarvitsen apua aina 
Syöminen 
       Selviydyn itse         Apu tarpeen         Tarvitsen apua aina 
Ulosteen ja virtsan pidätyskyky 
       Molemmat normaaleja         Virtsan pidätyskyky          Ulosteen pidätys 
                                                    huono                               huono 
Apuvälineet  
      Ei ole       Kyllä, mikä _______________________   

Tupakointi 
      Ei            Kyllä 

Oletteko aiemmin ollut veteraanikuntoutuksessa 
       En           Kyllä, milloin  ___________________________________________ 

Aviopuolison 
selviytyminen 
päivittäisistä 
toiminnoista 
(rastita sopivin 
vaihtoehto) 

Sopivin kuntoutusajankohta 
 

Toivomus kuntoutuspaikasta 
 

 

Päiväys ja 
allekirjoitus 
 

Paikka ja päiväys  
                                         

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 
Veteraania koskevat liitteet: Ensimmäistä kertaa kuntoutusta  haettaessa, tai jos edellisest ä 
kuntoutusjaksosta on kulunut yli 3 vuotta, hakemukseen on aina liite ttävä lääkärintodistus, josta käy ilmi 
hakijan yleinen terveyd entila ja kuntoutustarve sekä valokopio rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai 
rintamatunnuksesta. Jos edellä tarkoitettu tunnusleima on vanhassa (sodanaikaisessa) sotilaspassissa, 
on kahden henkilön todistettava, että leima kuuluu hakijan sot ilaspassiin. Lääkärintodistus on 
kustannettava itse. 

Aviopuolisoa koskevat liitteet: Ensimmäistä kertaa kuntoutusta haettaessa, tai jos edellisestä 
kuntoutusjaksosta on kulunut yli 3 vuotta, hakemukseen on aina liite ttävä lääkärintodistus, josta käy ilmi 
hakijan yleinen terveyd entila ja kuntoutustarve. Ensimmäistä kertaa yhteistä kuntoutusta haettaessa 
tulee hakemukseen liittää virkatodistus, josta ilmenee aviopuolison nimi ja syntymäaika. 

 
Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin osoitteella: 
Valtiokonttori, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI  
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