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Vastaus valtuutettu Nuutti Hyttisen kysymykseen terveyspalvelui-
den tarjoamisesta paperittomille ulkomaalaisille

HEL 2013-007166 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Nuutti Hyttinen on esittänyt kyselytunnilla kysymyksen ter-
veyspalvelujen tarjoamisen paperittomille ulkomaalaisille sivuvaikutuk-
sista.

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa:

Kaupunginhallitus käsitteli 6.5.2013 kokouksessaan valtuustoaloitevas-
tausta ja toivomusponsivastausta paperittomien siirtolaisten terveys-
palvelujen turvaamisesta. Khs päätti palauttaa asian uudelleen valmis-
teltavaksi, siten, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen
ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin
omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä konsultoiden.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on tarkoitus käsitellä lausuntoehdotusta
asiasta 18.6.2013. Asian valmistelu jatkuu lausuntojen antamisen jäl-
keen siten, että vastaukset aloitteeseen ja ponteen annetaan syksyllä.
Mm. valtuutetun kysymyksessään esiintuomia näkökulmia huomioidaan
jatkotyöskentelyssä, mutta tässä vaiheessa kaikkiin esitettyihin kysy-
myksiin ei vielä ole vastauksia.

Tämän hetkisen valmistelutilanteen perusteella voidaan kysymyksiin
todeta seuraavaa:

 Priorisointi kiireelliseen hoitoon tehdään lääketieteellisillä perus-
teilla ja välttämätön kiireellinen hoito annetaan nykyisinkin kaikil-
le.

 Suun terveydenhuollossa kyseeseen tulevat ensisijaisesti äkilli-
set särkypotilaat

 Palvelut on tarkoitus tuottaa omana toimintana tai ostopalveluna.
 Lääkemääräys voidaan kirjoittaa paperilomakkeelle.
 Nykyisen käytännön mukaan ei ole mahdollista tarjota kaupun-

gin vuokra-asuntoa paperittomalle hakijalle.
 Tietojärjestelmämuutoksiin ei näyttäisi olevan tarvetta.
 Lastensuojeluviranomaisten toimivalta rajautuu vain välittömän

avun tarjoamiseen. Mikäli lastensuojelutarve jatkuu, tulee asias-
sa kääntyä oman maan edustuston puoleen huolenpidon pitem-
piaikaisen järjestelyn toteuttamiseksi.
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 Helsingissä on toiminut vuodesta 2010 lähtien kaupungin sisäi-
nen työryhmä, jossa on edustettuna myös Helsingin poliisin
edustaja. Työryhmän tehtävä on mm. puuttua vapaan liikkuvuu-
den lieveilmiöihin ja toimia niiden vähentämiseksi ja ennaltaeh-
käisemiseksi.

Maksujen ja kustannusten osalta perusperiaatteena on, että henkilö tu-
lee oleskelunsa ajan toimeen omillaan eikä vastaanottavan valtion kus-
tannuksella. Helsingin kaupunkia ei voida pitää siis järjestämisvastuus-
sa paperittomien ulkomaalaisten majoittamisesta ja muusta auttamises-
ta.
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