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Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 
Asiakasohjausyksikkö 

 

 

 

 

 
 

 
Arvoisa sotiemme veteraani/asioiden hoitaja 
 
Kotona asumista tukevat palvelut ovat edellisvuoden tapaan maksuttomia 
rintamaveteraaneille. Myös palvelut jatkuvat ennallaan ja samoilta palveluntuottajilta 
1.1.2023 eteenpäin siirryttäessä Pirkanmaan hyvinvointialueelle, näihin ei tule muutoksia. 
 
Mikäli tarvitsette lisää palveluita tai nykyisiin palveluihinne muutoksia, voitte ottaa yhteyttä 
oman alueenne asiakasohjaajaan tai veteraaniasiakasohjaajaan.   
Voitte olla yhteydessä myös Kotitorille, missä teitä autetaan ja neuvotaan palveluihin liittyen. 
Kotitorin numero on 03 5656 5700 ja 1.1.2023 numero on 040 7333949.  
 
Kuntouttava kanttiinitoiminta Peurankalliossa   
Peurankallion lähitori järjestää kuntouttavaa kanttiinitoimintaa kerran viikossa ja se sisältää 
ruokailun sekä yhteistä fyysistä- tai kognitiivista kuntouttavaa toimintaa. Mikäli haluatte 
osallistua, olkaa yhteydessä Peurankallioon numeroon 040 670 0115.  
 
Kuuselan Kotikanttiini 
Kuuselan kotikanttiini järjestää kahvittelukäyntejä veteraanin kotiin. Kuuselasta tulee 
työntekijä kotiin kahvin ja kastettavan kanssa. Riippuen tilanteesta vierailu kestää n. 1–2 
tuntia kerrallaan. Kotikanttiinikäyntejä tehdään Tampereen ja Oriveden kotona asuville 
veteraaneille. Kotikanttiinikäyntiä voitte pyytää numerosta 044 700 1478. 
 
Veteraanien kuntoutus ja hieronta  
Veteraanilla on mahdollisuus hakea laitos-, päivä- tai avokuntoutusta (kuntoutusta kotona tai 
fysioterapeutin vastaanotolla). Kuntoutusta haetaan kirjallisesti. Veteraaneilla on mahdollisuus 
saada myös hierontaa. Näitä haetaan ottamalla yhteyttä Tarja Hynniseen, p. 040 806 4000 / 
tarja.hynninen@tampere.fi 1.1.2023 alk. tarja.hynninen@pirha.fi.  
 
Lisätietoja  
 
Sotaveteraanien asiakasohjaaja 

 
 
 

puhelin 040 768 9078  
 
1.1.2023 alk. Sotaveteraanien 
asiakasohjaaja Eeva Soukkala 
eeva.soukkala@pirha.fi 
31.12.2022 saakka Tiia Halmela 
tiia.halmela@tampere.fi 

 
Kotitori  
puhelin 03 5656 5700 (arkisin 8.00-16.30) 
kotitori@tampereenkotitori.fi 
1.1.2023 alk. puhelin 040 733 3949 
kotitori@pirkanmaankotitori.fi 
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Pirkanmaan hyvinvointialue | PL 272, 33101 Tampere  

etunimi.sukunimi@pirha.fi | pirha.fi 

 

Hyvä rintamaveteraani/rintamaveteraanin asioiden hoitaja 

 

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista sekä 

pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut 

kaikille pirkanmaalaisille.  

 

Vaikka palveluita järjestävä organisaatio muuttuu, rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin 

palveluihin ja asiointiin ei tule muutoksia vuodenvaihteessa. Palveluita koskevat päätökset uusi-

taan 1.1.2023 

 

Maksuttomiin kotona asumista tukeviin palveluihin ovat oikeutettuja rintamaveteraanit, joille on 

myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai 

todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (”rintamaveteraani”).  

 

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää rintamaveteraaneille seuraavat kotona asumista tukevat 

maksuttomat palvelut. Näistä palveluista ei siis peritä asiakasmaksua rintamaveteraaneilta:  

Terveyspalvelut: 
 

• kotona annettavat terveyspalvelut (myös kotisairaanhoito) 

• hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet (Asetus 9 §)  

• sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (myös. kiirevastaanotto)  

• erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (myös päivystyspoliklinikka)  

• terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus 

• sarjassa annettavat hoidot  

• jalkahoito 
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JULKINEN 

Sosiaalipalvelut: 

 

• kotihoito ja kotipalvelu  

• aterapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)  

• siivouspalvelu  

• pyykkipalvelu  

• turvapuhelin  

• kauppapalvelu  

• peseytymis-/saunapalvelu  

• asiointi- ja saattajapalvelu  

• päiväkeskuspalvelu  

• sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

• apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, 

kynnysten poistot) sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

• pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, 

puiden pilkkominen) 

• sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu  

• omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito  

• perhehoitajalain mukainen pitkäaikaiseen perhehoitoon sisältyvä hoito ja huolenpito 

• osavuorokautinen perhehoito  

• sosiaalihuoltolain mukaiseen yhteisölliseen asumiseen (palveluasumiseen) sisältyvä 

hoito ja huolenpito 

• sosiaalihuoltolain ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sisältyvä hoito ja huolenpito 

(pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen) 

Jotta palvelunne jatkuvat keskeytyksettä hyvinvointialueelle siirryttäessä, tietonne siirretään 
hyvinvointialueen tietojärjestelmään. Hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelystä informoidaan 
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JULKINEN 

Pirhan verkkosivuilla osoitteessa https://www.pirha.fi/tietosuoja, kun hyvinvointialue aloittaa 
toimintansa 1.1.2023. 

Lisätietoja löytyy myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.pirha.fi.  
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