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§ 128
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle pe-
russuomalaisten ryhmäaloitteeseen paperittomien palvelujen laa-
jentamisen purkamisesta

HEL 2019-001421 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Seija Muurisen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon perussuomalaisten ryhmäaloitteesta paperittomien palvelu-
jen laajentamisen purkamisesta:

"Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 niin kutsutuille paperit-
tomille henkilöille tarjotun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laa-
jentamisesta. Vuodesta 2014 on tarjottu paitsi lakisääteinen kiireellinen 
sairaanhoito kaikille paperittomille myös laajat terveydenhuoltopalvelut 
alle 18-vuotiaille ja raskaana oleville. Vuodesta 2018 palvelu laajennet-
tiin koskemaan myös niin sanottua välttämätöntä sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa, mikä vastaa laajuudeltaan suunnilleen samaa kuin turva-
paikanhakijoille tarjottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Käy-
tännössä palvelujen laajentaminen on koskenut lähinnä terveydenhuol-
lon palveluja.

Tässä yhteydessä paperittomalla tarkoitetaan maassa ilman oleskelu-
lupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsistä tul-
lutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai 
maassa oleskelu ei ole laillista. Näihin kuuluvat maahan jääneet kieltei-
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sen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätöksen saaneet. Lisäksi pa-
perittoman kaltaisessa tilassa on henkilöitä, joiden tilapäinen maassa 
oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sai-
raanhoidon varalle. Näitä ovat esimerkiksi tietyt Itä-Euroopan EU-mai-
den liikkuvat väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan 
sekä opiskelijat, joilla määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava oleske-
lulupa on umpeutunut.

Toisin kuin kiireelliset palvelut, jotka on määritelty terveydenhuoltolais-
sa, välttämättömien palvelujen yksikäsitteinen määrittely puuttuu. Hel-
singissä sillä tarkoitetaan käytännössä sellaista lääketieteellistä hoitoa, 
jonka lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen on todennut vält-
tämättömäksi niin, että hoitoa ei voida lykätä ilman että potilaan tervey-
dentila olennaisesti heikkenee maassa olon aikana. Maassaoloaika on 
asian luonteesta johtuen paperittomien kohdalla vaikeasti arvioitavissa. 
Yksityiskohtaista listausta välttämätöntä hoitoa vaativista tilanteista ei 
voida laatia, mutta sosiaali- ja terveystoimiala on laatinut riittävät sovel-
lettavissa olevat ohjeet hoidon välttämättömyyden arviointiin.

Kun päätös hoidon laajentamisesta loppuvuodesta 2017 tehtiin, vuoden 
2015 suuri maahanmuuttoaalto oli ohi ja paperittomia oli Helsingissä 
arviolta 1 000‒1 500. Tiedossa oli, että määrä voi kasvaa merkittävästi, 
kun 8 500 turvapaikanhakijan valitukset eri oikeusasteissa tulevat pää-
tökseen ja ratkaisut saadaan vuoden 2018 aikana.

Arviot paperittomien tämän hetkisestä määrästä Suomessa vaihtelevat 
huomattavasti välillä 3 000–10 000, ja heistä mahdollisesti puolet on 
Helsingissä. Helsingin terveydenhuollossa paperittomien määrä ei ole 
lisääntynyt samassa suhteessa.

Toisin kuin aloitteessa todetaan, kustannuksia pystytään seuraamaan, 
mutta niiden raportointi voi olla jonkin verran todellista käyttöä alhai-
sempaa, joskin tilanne on kohentunut vuoden takaisesta ja tarkentuu 
edelleen, kun toimintayksiköt sisäistävät raportointia koskevan ohjeis-
tuksen. Paperittomuuden toteaminen on melko monimutkainen proses-
si, mutta se on edellytys hoidon oikealle kohdentamiselle sekä tilas-
toinnille.

Vuonna 2018 Helsingin paperittomien terveydenhuollon avohoidon ti-
lastoituneet kustannukset olivat 33 000 euroa. Näitä palveluja käyttä-
neitä paperittomia oli 139 ja käyntejä 321.

Tutkimusnäyttöä siitä, että kiireellistä terveydenhuoltoa laajemman ter-
veydenhuollon tarjoaminen paperittomille toimisi itsenäisenä vetovoi-
matekijänä maahan saapumiselle, ei Suomesta ole. Myöskään muista 
Euroopan maista ei ole tiedossa vakuuttavaa tämän suuntaista näyttöä.
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Edellä olevasta käy ilmi, että toimintaympäristössä ei ole tapahtunut 
sellaisia muutoksia, joiden perusteella voimassa olevia paperittomien 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia Helsingin kaupunginvaltuuston 
päätöksiä olisi tarpeen muuttaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Paperittomat henkilöt muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryh-
män, jonka riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen paran-
taa tämän väestöryhmän terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle niin kutsuttujen paperittomien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen laajentamisen purkamista koskevasta perussuoma-
laisten ryhmäaloitteesta 19.6.2019 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


