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Global Clinic
• Vapaaehtoisvoimin toimivat paperittomien klinikat vuodesta 2011
• Pioneerityötä
• Moniammatillista apua terveysasioissa ulkomaalaisille, joilla ei ole
pääsyä julkiseen terveydenhoitoon Suomessa
• Rajalliset resurssit hoitaa potilaita
• Käyntejä 2016, 556 ja 2017, yli 700

• Hoitomahdollisuuksista tiedottaminen ja potilaiden ohjaaminen
julkisiin palveluihin
• Luottamus
• Terveysneuvonta
www.globalclinic.fi

PapeTe-työ
• Valtakunnallinen paperittomien terveyden edistämisen työ, joka
käynnistyi maaliskuussa 2017
• Rahoitus saatu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta
STEAlta
• Tietoa ja neuvontaa paperittomien terveyspalveluista
• Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
• Klinikan parempi tavoitettavuus ja terveysneuvonta
• Yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa
www.globalclinic.fi

Kuka on paperiton?
• Monia määritelmiä
• Terveyspalvelujen näkökulmasta moninainen ryhmä ihmisiä:
• Henkilöt ilman laillista oleskeluoikeutta sekä henkilöt, jotka muusta syystä
jäävät terveyspalveluiden ulkopuolelle
• Naisia, miehiä. Pääosin työikäisiä
• 2016 klinikalla kävi 45 eri kansalaisuuden omaavaa ihmistä (Nina Tjukanov
2018)
• Yleisiä vaivoja: hammasvaivat, helppohoitoiset infektiot, ylävatsavaivat, tukija liikuntaelinvaivat ja iho-oireet. Lisäksi tavataan kroonisia sairauksia
sairastavia potilaita, joiden hoito ja seuranta on riittämätöntä.
• Mielenterveys

• Paperittomat eivät ole staattinen ryhmä ihmisiä, vaan paperittomuus
viittaa henkilön oikeudelliseen asemaan tiettynä hetkenä

Kuka paperiton on?
• Oleskelulupapäätöstä perhesiteen perusteella odottava raskaana
oleva nainen, joka myöhemmin saa oleskeluluvan
• Suomeen kotoutuneen maahanmuuttajan läheinen
• Ahdistunut nuori aikuinen vailla tukiverkkoja, joka ei saa apua
unettomuuteen ja vatsakipuihinsa
• Vanhempiensa kanssa liikkuva lapsi, jolla ei ole mahdollisuuksia valita
asuinpaikkaansa

Paperittoman arki
• Vähän palveluita tarjolla
• Epävarmuus tulevaisuudesta
• Osalla pelkoa kiinni jäämisestä ja/tai maasta poistamisesta
• Mistä rahaa ruokaan ja mistä yösija – asunnottomuus yleistä
• Kielitaidon puute
• Vähän mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan
• Oikeudellinen asema altistaa erilaiselle hyväksikäytölle
• Sosiaaliset verkostot tai niiden puute

Paperittomien julkiset
terveyspalvelut Suomessa
• Jokaisella on oikeus terveyteen

ü Ihmisoikeussopimukset, Suomen perustuslaki

• Kiireellinen hoito annettava kansallisen
lainsäädännön mukaan kaikille valtion rajojen
sisäpuolella oleskeleville
ü Tosiasialliset kustannukset peritään

potilaalta
• Kuntien paikalliset päätökset
ü Lapsille ja raskaana oleville laajat palvelut
ainakin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella
ü Helsingin valtuuston päätös marraskuussa 2017: Välttämättömät terveyspalvelut paperittomille
ü Euroopan isot kaupungit edelläkävijöinä! PICUMin raportti 2017: Cities of Rights (sivut 16-18)

Miten Helsingin malli näyttäytyy
Global Clinicillä?
• Poliittiset päätökset 2013 ja 2017
• Kattava paperittoman määritelmä
• Työntekijöiden ohjeistus on välttämätön
• Hoitopolkujen rakentaminen käytännön asiakastyön kautta
• Yhteistyö terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen välillä tärkeää
• Kansalaisyhteiskunnan rooli sillanrakentajana: Global Clinic
• Ohjataan potilaita kaupungin palveluihin
• Annetaan tietoa niin potilaille kuin ammattilaisille
• Miten hoidetaan muut kuin helsinkiläiset paperittomat?

Helsingin kaupungin määritelmä
• Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan
- maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai
Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai
maassa oleskelu ei ole laillista
- Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka
oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus,
mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava (esim. tietyt opiskelijat,
joilla on määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava oleskelulupa)
- EU-kansalaista, jonka tilapäinen maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole
vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. tietyt Itä-Euroopan
väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan).
Lähde: www.hel.fi

Laajemmat linssit käyttöön
asiakastyössä
• Huomioi paperittoman sosioekonominen asema
• Ohjaa eteenpäin, jos perustarpeet ovat muuten uhattuina (ravinto,
majapaikka)
• Esimerkkinä terveysasema: Mistä rahat lääkkeisiin? Miten/Missä
potilas voi hoitaa haavan? Miten päästä päivystysjonoon, jos
automaatti kysyy Kela-korttia/henkilöturvatunnusta? Jos tilanne on
epäselvä, ensin varataan vastaanottoaika ja sitten selvitetään tilanne
tulkin avulla!
• Vaikka paperittomalla ei ole pääsyä palveluihin tai hänellä ei ole
oleskeluoikeutta, hänellä on silti oikeuksia

Miksi paperittomat tulee hoitaa?
• Jokaisella on oikeus terveyteen (Kansainväliset ihmisoikeussopimukset,
Suomen perustuslaki)
• Lapsen oikeudet
• Kansallinen lainsäädäntö esim. Terveydenhuoltolaki
• Paikalliset päätökset
• Terveydenhuollon henkilöstön ammattietiikka
• Potilaan hoitaminen ajoissa on kustannustehokasta
• Lisää turvallisuutta ja hyvinvointia
• Paperittomia on jo täällä, halusimme tai emme
• On kaikkien etu, että paperittomilla on jokin kontakti yhteiskuntaan
• Järkevää terveyspolitiikkaa!
(http://www.globalclinic.fi/ammattilaiset/ ja http://www.globalclinic.fi/mika-on-global-clinic/)

Jokaisen oikeus terveyteen
- Hoitoa ketään syrjimättä

www.globalclinic.fi

Ota yhteyttä!
www.globalclinic.fi
Paperittomien klinikka on Facebookissa ja Twitterissä:
https://www.facebook.com/paperittomienklinikka
@globalclinic_fi
Suunnittelija Meri Korniloff
PapeTe-työ, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Global Clinic
meri.korniloff@lsv.fi
p. 044 744 0014

Lisätietoa
• Nina Tjukanovin opinnäytetyö ja hallintotieteiden gradu
Paperittomien terveyden edistäminen: Rekisteritutkimus Helsingissä tavattujen paperittomien
terveysongelmista, käyntisyistä, perustason hoidosta ja hoidon kustannuksista:
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/7985
• Lääkärilehti 2016; 12-13 Kuinka hoidan paperitonta potilasta? (s. 915 - 922):
http://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/kuinka-hoidan-paperitonta-potilasta2852/?public=09d807b6b8753825575ecb3ffeb0fe54
• Lääkärilehti 2018; 32 Kaikkien äitien ja lasten terveydestä kannattaa huolehtia (s. 1639 – 1640)
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/kaikkien-aitien-ja-lasten-terveydestakannattaa-huolehtia/
• STM Kuntainfo: Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja
terveydenhuoltoon: https://stm.fi/documents/1271139/3899844/Verkkoon_Kuntainfo_22017_päivitetty+13-9-17.pdf/4be96a82-cc64-43d2-a5fc-9030bdf989c2/Verkkoon_Kuntainfo_22017_päivitetty+13-9-17.pdf.pdf

