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§ 996
Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalideille tarjottavan pesu-
lapalvelun arvon korottamisesta

HEL 2017-006102 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 valtuutettua esittävät 
aloitteessaan sotainvalideille tarjottavan pesulapalvelun kuukausimak-
sun korottamista 75 euroon kuukaudessa 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. 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on 
10.10.2017 § 265 päättänyt, että 1.1.2018 alkaen sotainvalideille jaetta-
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vien pesulakorttien tai pesulapalvelujen maksusitoumusten arvo on 75 
euroa.   

Sotainvalidien hyvinvoinnin kannalta riittävän puhtauden ja hygienian 
merkitys on suuri. Sotainvalidien tukipalveluun sisältyy mm. vaatehuol-
topalveluja. Helsingissä sotainvalideille on tarjottu kuukausittain 50 eu-
ron pesulakortti tai maksusitoumus lähipesulaan. Palvelun arvon korot-
taminen aloitteessa ehdotetulla tavalla on perusteltua. Valtio korvaa so-
tilasvammalakiin (404/1948) perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat 
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 § 264

HEL 2017-006102 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. so-
tainvalidien pesulamaksun arvon korottamista koskevasta valtuustoa-
loitteesta seuraavan lausunnon:
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”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 vaate-
huoltopalveluja. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalideille 
myönnetään jokaiselle kuukaudelle 50 euron arvoinen pesulakortti tai 
maksusitoumus lähipesulaan. Pesulakortin arvo on ollut tämä vuodesta 
2009 alkaen.

Sotainvalidien hyvinvoinnin ylläpitämisessä voi riittävällä hygienialla ol-
la merkittävä rooli. Korkean iän sekä heikentyneen terveydentilan ja toi-
mintakyvyn vuoksi useat sotainvalidit eivät itse pysty huolehtimaan 
pyykkien pesemisestä tai viemään niitä pesulaan ja hakemaan sieltä 
pois. Tämän vuoksi he käyttävät pesulan maksullista kuljetuspalvelua, 
joka peritään pesulakortin arvosta. Tämä pienentää varsinaiseen pesu-
lapalveluun käytössä olevaa rahamäärää. 

Sotainvalidien pesulapalveluihin käytettävän kortin ja maksusitoumuk-
sen arvon korottaminen 1.1.2018 alkaen 75,00 euroon on perusteltua, 
koska sillä voidaan edistää riittävän hygieniatason ylläpitoa sekä koto-
na asumista. Korotuksella ei viime kädessä ole Helsingin kaupungille 
kustannusvaikutuksia, koska kulut peritään valtiolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden mahdollisuus huolehtia kodin askareista, kuten pyykin 
pesusta, voi heikentyä sairauksien ja toimintakyvyn muutosten myötä. 
Pesulapalvelujen mahdollistamisella voidaan edistää ja ylläpitää sotain-
validien hyvinvointia ja terveydentilaa.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi


