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§ 995
Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien lounassetelin ar-
von korottamisesta

HEL 2017-006103 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kahdeksan muuta allekirjoittajaa esittävät 
aloitteessaan sotainvalidien lounassetelin arvon korottamista 10 euroon 
1.1.2018 alkaen.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vä-
hemmän kuin 15 valtuutettua. 
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Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on 
10.10.2017 § 265 päättänyt, että 1.1.2018 alkaen sotainvalideille jaetta-
vien lounassetelien arvo on 10 euroa.  

Sotainvalidien hyvinvoinnin kannalta terveellisen ja riittävän ravinnon 
merkitys on suuri. Sotainvalidien tukipalveluun sisältyy mm. yksi läm-
min ateria vuorokaudessa. Helsingissä sotainvalidit ovat saaneet mak-
sutta lounassetelin, jonka arvo on ollut 9,70 euroa. Lounassetelin arvon 
korottaminen aloitteessa ehdotetulla tavalla on perusteltua. Valtio kor-
vaa sotilasvammalakiin (404/1948) perustuvasta toimenpiteestä aiheu-
tuvat kustannukset.        

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2017 § 263

HEL 2017-006103 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. so-
tainvalidien lounassetelin arvon korottamista koskevasta valtuustoaloit-
teesta seuraavan lausunnon:

”Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki 
sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän 
joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen 
vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopalvelui-
hin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat vuosien 
1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Palvelut ovat sotainvalideille 
maksuttomia ja Valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille 
täysimääräisesti.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi ateria-
palveluja, jotka sisältävät yleensä yhden lämpimän aterian vuorokau-
dessa. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalidit saavat mak-
sutta 9,70 euron arvoisen lounassetelin viikon jokaiselle päivälle. Lou-
nasseteleistä vähennetään laitos-, sairaala- ja kuntoutushoitojaksot. 
Lounassetelin arvoa korotettiin viimeksi vuoden 2014 alusta 8,00 eu-
rosta 9,70 euroon.

Sotainvalidien hyvinvoinnin ylläpitämisessä terveellisellä ja riittävällä ra-
vinnolla on merkittävä rooli. Lounassetelin arvon korottaminen 1.1.2018 
alkaen 10,00 euroon on perusteltua, koska sillä voidaan edistää tar-
peen mukaisen ravitsemustilan ylläpitoa sekä kotona asumista. Koro-
tuksella ei viime kädessä ole Helsingin kaupungille kustannusvaikutuk-
sia, koska kulut peritään valtiolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydes-
sä terveydentilaan ja toimintakykyyn. Ravitsemustila voi heiketä sai-
rauksien ja avuntarpeen lisääntymisen myötä. Säännöllinen, riittävä ja 
terveellinen ravinto voivat edistää ja ylläpitää sotainvalidien hyvinvointia 
ja terveydentilaa.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi


