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§ 6
Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille annettavien lounassetelien 
arvo 1.1.2020 alkaen

HEL 2020-000218 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sotainvalideille ja rintamavete-
raaneille annettavien lounassetelien arvo on 10,70 euroa viimeistään 
1.5.2020 alkaen. Jäljellä olevia, arvoltaan 10,50 euron (vuoden 2019) 
seteleitä voidaan antaa 30.4.2020 asti. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että jatkossa sotainvali-
deille ja rintamaveteraaneille annettavien lounassetelien arvo on vuosit-
tain korkein valittavissa olevista lounasseteliarvoista ja uudet lounasse-
telit otetaan käyttöön aina muutosta seuraavan toukokuun alkuun men-
nessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 18.12.2018 § 351, että sotainvali-
deille annettavien lounassetelien arvo on 10,50 euroa 1.1.2019 alkaen. 
Vuonna 2018 lounasseteleiden arvo oli 10,40 euroa. 

Kilpailutuksessa aiemmin valittu lounasseteleiden toimittaja Edenred 
Finland Oy muuttaa vuosittain lounassetelien arvoa verohallinnon an-
tamien lounasedun rajojen mukaisesti. Lounassetelitoimittaja ei enää 
toimita 10,50 euron arvoisia lounasseteleitä. Lähimmät lounasseteli-
vaihtoehdot vuodelle 2020 ovat 10,20 euroa ja 10,70 euroa.
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Lounassetelin arvon korotus on päätetty vuosittain sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa lähimpänä entistä olevaan hintaluokkaan, mikä on ollut 
lounassetelitoimittajan korkein setelin arvo. Koska setelin arvon korotus 
tapahtuu suoraan setelitoimittajan lähimpänä olevaan korkeimpaan ar-
voon eikä siihen täten sisälly harkintaa, lounassetelin arvoa ei ole tar-
vetta erikseen enää päättää lautakunnassa. Mikäli lounassetelien arvon 
määrittämisessä tapahtuu perustavaa laatua olevia muutoksia entises-
tä, silloin arvon päättäminen tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi.  

Lounassetelin korotuksella ei ole Helsingin kaupungille kustannusvai-
kutuksia, koska kulut peritään valtiolta. 

Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki 
sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Sotainvalidien lisäksi 
tähän joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina en-
nen vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopal-
veluihin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat 
vuosien 1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja 
joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 

Valtio korvaa 1.11.2019 lukien myös rintamaveteraanitunnuksen 
omaaville rintamaveteraaneille määrättyjä kotona asumista tukevia pal-
veluja. 

Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille kotona asumista tukevaan pal-
veluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi ateriapalvelu-
ja, jotka sisältävät yleensä yhdestä kahteen lämmintä ateriaa vuoro-
kaudessa. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalideille ja rin-
tamaveteraaneille annetaan maksutta yhdestä kahteen lounasseteliä 
viikon jokaiselle päivälle. Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille anne-
taan lounasseteleitä sen mukaan, miten palvelutarpeen arviossa on 
sovittu.

Nämä palvelut ovat sotainvalideille ja rintamaveteraaneille maksutto-
mia, ja Valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille täysimää-
räisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydes-
sä terveydentilaan ja toimintakykyyn. Säännöllinen, riittävä ja terveelli-
nen ravinto edistää ja ylläpitää sotainvalidin ja rintamaveteraanin hy-
vinvointia ja terveydentilaa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

SKH kotihoitopäälliköt
SKH kotihoitopäälliköiden assistentit
Talous- ja suunnittelupalvelut
SKH HelppiSeniori
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH) johto


