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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 396

HEL 2018-000811 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää, että ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuo-
lelta tulevilta ei peritä terveyskeskusmaksua.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 127

HEL 2018-000811 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti 
omalta osaltaan hyväksyä ja esitti samalla kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että kaupunki luopuu 
perimästä terveyskeskusmaksua ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuo-
lelta tulevilta.

Käsittely

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän asiaa palautettavaksi valmisteluun. Suo-
men ulkopuolelta tulevilta tulee jatkossakin periä terveydenhuollon 
maksut siten kuin tähänkin asti. Verorahoitteisessa terveydenhuoltojär-
jestelmässä ei voida lähteä siitä, että ne henkilöt, jotka eivät osallistu 
järjestelmän rahoittamiseen, olisivat oikeutettuja saamaan palveluja sa-
moin ehdoin kuin ne, jotka ovat osa rahoitusjärjestelmää. Yhdenvertai-
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suuslakia ei ole kaiketi tarkoitettu ulotettavaksi koko maailman väes-
töön, jota nyt perusteena esitykselle käytetään. Lisäksi ongelmaksi voi 
muodostua myös käyttöön liittyvä seuranta mikäli laskutuksen kautta ei 
enää ole tietoa saatavissa.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Lisäksi asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sami Heistaro: Kaupungin tulee kuitenkin lähtökohtaisesti edel-
leen periä Suomen ulkopuolelta tulevien hoitokustannukset täysimää-
räisesti hänen kotimaaltaan tai muulta taholta kuten vakuutusyhtiöltä 
silloin, kun se on mahdollista ja voimassaolevien säädösten mukaista. 
Tällöin terveyskeskusmaksusta luopumisella ulkomailta tulevien osalta 
ei ole kaupungin nettomenojen näkökulmasta taloudellista merkitystä.

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sami Heistaro): Kaupungin tulee 
kuitenkin lähtökohtaisesti edelleen periä Suomen ulkopuolelta tulevien 
hoitokustannukset täysimääräisesti hänen kotimaaltaan tai muulta ta-
holta kuten vakuutusyhtiöltä silloin, kun se on mahdollista ja voimas-
saolevien säädösten mukaista. Tällöin terveyskeskusmaksusta luopu-
misella ulkomailta tulevien osalta ei ole kaupungin nettomenojen näkö-
kulmasta taloudellista merkitystä.

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel 
Sazonov

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

24.04.2018 Pöydälle
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13.02.2018 Poistettiin

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi


