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§ 161
Rintamaveteraanien maksuton kotihoito ja tukipalvelut ajalla 
1.9.‒30.10.2019

HEL 2019-007287 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää rintamaveteraaneille 
maksuttomat kotona asumista tukevat palvelut 1.9.2019 alkaen, kun-
nes palvelut tulevat lakisääteisesti maksuttomiksi 1.11.2019 alkaen. 

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että esittelijän perus-
telujen kolmannesta kappaleesta poistettiin lause: "Ehdotus ei tässä 
vaiheessa koske palveluasumisessa asuvia rintamaveteraaneja."

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Asiakasmaksut
HelppiSeniori
Taloushallintopalvelu

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää rintamaveteraaneille 
maksuttomat kotona asumista tukevat palvelut 1.9.2019 alkaen, kun-
nes palvelut tulevat lakisääteisesti maksuttomiksi 1.11.2019 alkaen. 

Esittelijän perustelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisää-
teisiksi 1.11.2019 alkaen. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja 
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sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlai-
set. Valtionkonttori tulee julkaisemaan uuden ohjekirjeen ennen laki-
muutoksen voimaantuloa. 

Valtionkonttorilta vuodelle 2019 saatu määräraha kattaa rintamavete-
raaneille kotiin tuotettavien palvelujen kustannukset ajalla 
1.9.‒30.10.2019.

Tämän vuoksi esitetään, että Helsinki tarjoaa rintamaveteraaneille ko-
tona asumista tukevat palvelut maksutta jo 1.9.2019 alkaen. Ehdotus ei 
tässä vaiheessa koske palveluasumisessa asuvia rintamaveteraaneja. 
Palvelujen maksuttomuus koskisi rintamaveteraaneja, joilla 1.9.2019 on 
käytössään kotiin vietäviä palveluja sekä rintamaveteraaneja, jotka 
1.9.2019 jälkeen tulevat palvelujen piiriin. 

Helsinkiläisiä rintamaveteraaneja on 871 henkilöä ja heistä 53 on so-
tainvalideja (14.5.2019).

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
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