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M

aaliskuun kolmantenatoista vuonna 2015,
vaalikauden viimeisen täysistunnon viimeisenä asiana puitiin niin kutsuttujen paperittomien oikeutta terveydenhuoltoon. Jo tuolloin oli
tiedossa, että tärkeä esitys kaatuisi vaalitaukoon.
Tämä pamfletti on koottu teksteistä, jotka laadittiin tuota keskustelua varten. Lukujen alkuperäisversiot löytyvät täysistuntopöytäkirjoista
Anna Kontulan ja Katja Hännisen puheenvuoroina.
Sosiaalidemokraattien ministeri Susanna Huovinen oli jättänyt eduskunnan käsiteltäväksi
esityksen, jossa EU-alueen ulkopuolelta tulevien,
syystä tai toisesta terveysvakuutuksen ulkopuolelle jäävien henkilöiden oikeutta julkisiin terveyspalveluihin laajennettaisiin. Aikuiset saisivat
”kiireellisen” sijasta ”välttämättömän” hoidon,
siis saman kuin esimerkiksi turvapaikanhakijat,
joskin harkinnanvaraisena. Lapset saisivat yhtä
laajat oikeudet terveyspalveluihin kuin suomalaiset.
Esitys näytti menevän sukkana läpi. Terveydenhoitohenkilökunnan etujärjestöt antoivat sille
tukensa. Ruotsissa vastaava lakimuutos näytti
toimivan. Vaikka täysistunnon lähetekeskustelussa esiintyi joitakin soraääniä, lakiesitys läpäisi
valiokuntakäsittelyn lähes yksimielisenä.
Kukaan meistä lain kannattajista ei osannut
ennakoida, että myöhäisenä täysistunnon iltana
edustaja Kari Rajamäki tulisi vaatimaan esityksen
pöydälle. Koska menossa oli eduskunnan viimeinen työviikko, pöytäys tarkoitti, että esitystä ei
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ehdittäisi käsitellä ennen vaalitaukoa. Lain hyväksyminen olisi tämän jälkeen onnistunut vain
ylimääräisellä täysistunnolla, johon puhemies ei
kuitenkaan ollut valmis, lukuisten ihmisoikeuksiin ja lasten oikeuksiin erikoistuneiden järjestöjen vetoomuksesta huolimatta.
Nämä puheet laadittiin protestiksi sitä hiljaista
penseyttä kohtaan, jonka ansiosta yhden edustajan pöytäyskikkailu saattoi kaataa ratkaisevalla
tavalla ihmisten perusoikeuksiin vaikuttavan
lain. Ne kirjoitettiin, jotta ihmiset saisivat tietää,
että tässäkin hyisessä graniittitalossa on edelleen
ihmisiä, joita kiinnostaa lasten oikeus päästä
lääkäriin.
Pamflettia varten olemme muokanneet puheita hieman luettavimmaksi. Tekstien järjestys
on eri kuin täysistuntosalissa, tilannekohtaisia
huomioita on karsittu ja yksityiskohtia lähteytetty. Samalla tavoitteemme on kuitenkin ollut
sen tumman kiukun säilyttäminen, josta tekstit
syntyivät. Sen viestin, että ei tämä suinkaan tässä
ollut.
Vaikka laki raukesikin, ehti se aiheuttaa eräänlaisen paradigman muutoksen: tätä ennen oli
eduskunnassa keskusteltu paperittomuudesta
lähinnä vain maahanmuuttokontrollinen ja rikostorjunnan näkökulmasta. Nyt puheena olivat
myös paperittomien moninaiset elämäntilanteet,
jopa heidän perusoikeutensa.
Me olemme tehneet työtä universaalien perusoikeuksien eteen jo kauan ennen kuin virallinen
Suomi huomasi paperittomia olevan edes ole-
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massa. Me jatkamme tätä työtä, vaikka virallinen
Suomi ei jatkaisikaan, ja varsinkin silloin.
Alkuperäiset puheet laadittiin kolmessa päivässä.
Se ei olisi onnistunut ilman kymmenien tutkijoiden, aktivistien ja tavallisten ihmisten apua.
Kiitos kaikille teille, jotka annoitte tietonne ja
kokemuksenne käyttöömme.
Helsingissä 31.6.2015
Anna Kontula & Taneli Hämäläinen
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nsimmäisiä aloitteitani kansanedustajana
oli terveyspalvelujen turvaaminen Suomessa myös paperittomille lapsille. [1] Minusta se
oli hyvä tapa aloittaa työ eduskunnassa. Vaikka
paperittomuus sinällään on suomalaisessa yhteiskunnassa verraten uusi teema, vaatimus universaalista oikeudesta terveydenhuoltoon on ollut
alusta saakka työväenliikkeen ohjelmissa.
Paperittomien terveydenhuolto ei nimittäin ole
mikään marginaalikysymys, vaan se, mistä kaikki
sai alkunsa. Ei Suomea tehty silloin, kun Helsingin herrat juhlivat itsenäisyysjulistuksiaan. Tämä
maa syntyi, kun ihmiset alkoivat pitää huolta
toisistaan yli oman lähipiirin ja suvun.
Alusta saakka kansanterveystyön ytimessä oli
nimenomaan lasten ja raskaana olevien terveyssuojelu. Edelleen tänä päivänä, kun suomalaiset
auttavat köyhempiä maita luomaan terveysjärjestelmiään, työ aloitetaan lasten ja raskaana olevien
terveyssuojelusta.
Arvoisa puhemies,
Läpi kansanedustajavuosieni olen johdonmukaisesti kaihtanut kollegoiden arvostelua ja keskittynyt asiakysymyksiin. Nyt aion tehdä poikkeuksen.
Maanantaina tässä salissa sosiaalidemokraattien
kansanedustaja Kari Rajamäki esitti paperittomien terveydenhoitoa koskevaa esitystä pöydälle. Kyse oli eduskunnan enemmistön tuella
valiokuntakäsittelyt läpäisseestä esityksestä, joka
lähes yksimielisestä käsittelystä huolimatta nyt
raukeaa.
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Talon sisäisiin pelisääntöihin kuuluu, että pöytäyksillä ei kikkailla. Tämän Rajamäki tietää hyvin,
ja on itsekin julkisuudessa myöntänyt, ettei
muista vastaavaa omalta edustajauraltaan. [2]
Mikä sitten oli se kysymys, jonka vuoksi edustaja
Rajamäki päätti ryhtyä näin poikkeukselliseen
toimenpiteeseen? Oliko vaarassa kansankunnan
turvallisuus, vai oliko hallituksen esitykseen ehkä
jäänyt jokin kohtalokas virhe? Tai ehkä pöytäyksellä oli saavutettavissa kansalaisten arkeen jokin
merkittävä parannus, jotakin yhtä hienoa kuin
maksuton hammashoito tai vapaa opiskeluoikeus?
Ei.
Edustaja Rajamäki halusi, pitkän uransa viimeisenä valtiopäivätekona, estää paperittomia henkilöitä pääsemästä lääkäriin. Hän halusi varmistaa,
että jatkossakin raiskattu nainen joutuu Suomessa keräämään aborttirahat prostituutiolla.
Hän halusi pitää huolta, että diabeteslapsi ei saa
hoitoa ajoissa.
Hallituksen esitys olisi laajentanut hieman
paperittomien aikuisten oikeuksia saada terveyspalveluja julkiselta sektorilta, toki laskutuksella,
mutta kuitenkin. Oikeus olisi ollut jatkossa
suurin piirtein yhtä laaja kuin se on tällä hetkellä turvapaikanhakijoilla. Ei siis samantasoinen
kuin kotikuntaoikeuden piiriin kuuluvilla, mutta
kuitenkin sen verran akuuttihoitoa laajempi, että
esimerkiksi eräät pitkäaikaissairaudet pystyttäisiin hoitamaan nykyistä inhimillisemmin ja
akuuttihoitoa halvemmalla. [3]
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Suurin muutos olisi kuitenkin tullut lasten
ja raskausajan terveyspalveluihin. Aloitteessa
haluttiin taata paperittomille lapsille samantasoiset terveyspalvelut kuin muillekin lapsille. Myös
raskaana olevat naiset olisivat saaneet huomattavasti laajemmat palvelut: muun muassa oikeuden
käydä äitiysneuvolassa.
Edustaja Rajamäki on julkisesti perustellut
toimintaansa sillä, että laki olisi ollut heikosti valmisteltu. Kokeneena poliitikkona hän toki tietää,
että oikeasti tästä ei ole kysymys – hän on itsekin
äänestänyt vuosien mittaan kymmenien, ehkä
satojen huonommin valmisteltujen, suurempia
ihmisryhmiä koskettavien ja kansantaloudellisesti merkittävämpien lakien puolesta.
Ei, tässä pöytäyksessä oli kyse pelosta.
Pelosta maailman muuttumista vastaan, pelosta,
että ihmiset eivät enää mahdu niihin kategorioihin, joita itse on tottunut pitämään luonnollisena. Niin voimallisesta kaaoksen pelosta, että se
peittää alleen kunnian- ja oikeudentunnon.
Tämä on nyt eduskunnan jättävän Kari Rajamäen testamentti, ei enempää eikä vähempää.
Jos minusta riippuu, tästä hänet myös tullaan
muistamaan.
Ja koska lasten ja raskaana olevien terveyssuojelu
on joillekin täällä selvästi vielä vieras ja uusi asia
(mikä toki on ihan ymmärrettävää, kun asiasta
on puhuttu meillä vasta 150 vuotta), aion tänään
perustella yksityiskohtaisesti, mistä paperittomien terveysoikeuksissa on kyse.
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Arvoisa puhemies Heinäluoma,
mikäli pallo ei muuta pyörimissuuntaansa, on
selvää, että paperittomien terveydenhoito on
aikanaan järjestettävä. Monien muiden tavoin vetoankin teihin, arvoisa puhemies, että eduskunta
kutsuttaisiin koolle vielä kerran, saattamaan
työnsä loppuun.
Sosiaalidemokraatit ovat julkisesti irtisanoutuneet Rajamäen toiminnasta. Vielä hetken teillä
on mahdollisuus näyttää, että te todella tarkoitatte sitä. Että te ette ole unohtaneet niitä tuhansia
ja taas tuhansia tavallisia ihmisiä ympäri maailmaa, jotka ovat vuosisatojen saatossa työskennelleet sen puolesta, että myös kaikkein köyhimmät
pääsisivät lääkäriin.
Vielä meillä on aikaa pyyhkiä historian sivuilta se
pienen pohjoisen maan parlamentaarikko, joka
taisteli ja uhrautui, jotta sairas lapsi ei pääsisi
lääkäriin.
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o lain valiokuntakäsittelyssä kävi selväksi, että
Rajamäki ei suinkaan ole pelkoineen yksin. Valitettavan suuri osa kritiikistä perustuu kuitenkin
väärinkäsityksiin ja tietämättömyyteen paperittomuudesta yleensä ja erityisesti sen suhteesta
terveydenhoitoon. Vaikka näitä uskomuksia on
tässäkin salissa jo useammassa puheenvuorossa
korjattu, on ehkä hyvä puuttua kootusti keskeisimpiin lain vastustajien perusteluihin.
Aloitan eräiden edustajien esittämästä huolesta
sen suhteen, että paperittomien terveydenhuollon laajennus veisi terveydenhoitomme kaaokseen. Että laki houkuttelisi Suomeen komppanioittain sairaita kuormittamaan jo valmiiksi
ylityöllistettyä terveydenhuoltojärjestelmäämme.
Että aivan rajan takana odottaa hoitoa 50 000
HIV-positiivista. [4]
On totta, että julkisen terveydenhoidon rahoituksessa ei ole hurraamista. Totta sekin, että
jonot ovat jo nyt liian pitkiä, hoitajia liian vähän
ja laiminlyöntejä aivan liikaa. On kuitenkin epärehellistä syyttää tästä paperittomia, jotka eivät
vielä ole ehtineet rasittaa terveyspalvelujamme
edes sitä vähää, mitä tässä laissa esitetään.
Syyllinen löytyy huomattavasti lähempää, täältä
meidän keskuudestamme, jossa terveydenhoidon
resursseista päätetään. Eikä ihan sattumaa ei
liene sekään, että paperittomien terveydenhoidon vastustajat ovat monesti vaatimassa tiukkaa
menokuria myös kantasuomalaisten terveysmenoihin.
Palvelujen saatavuudesta ollaan huolissaan kyllä
silloin, kun sillä voidaan estää jonkun muun
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lääkäriin pääsy. Ei silloin, kun terveydenhuollon
rahoituksesta päätetään.
Kaikki tietävät, että akuuttihoito tulee lähes
poikkeuksetta kalliimmaksi kuin oikein ajoitettu
hoito. Koska paperittomien biologia noudattaa
aivan samoja lainalaisuuksia kuin paperillistenkin, ei ole loogista olettaa, että heidän kohdallaan
sairauksien hoitaminen vasta akuuttina, öisin ja
viikonloppuisin, olisi jotenkin halvempaa. Kun
Espanja rajoitti paperittomien terveydenhoitoa
lähemmäksi Suomen mallia, ongelmat eivät suinkaan kadonneet – paperittomat vain katosivat
tilastoista. [5]
Tällä maalla on varaa yhteen jos toiseenkin turhuuteen, esimerkiksi miljardien verovälttelyn sallimiseen kaikkein rikkaimmille. [6] Paperittomien
terveydenhoito maksaisi tuosta veroparatiiseihin
lähetetystä summasta alle sadasosan.
Kyse ei ole rahan puutteesta, vaan poliittisista
valinnoista.
Arvoisa puhemies,
lakia on myös vastustettu sillä perusteella, että
se synnyttäisi vetovoimatekijän, joka johtaisi
paperittomuuden merkittävään kasvuun. Tälle
oletukselle ei kuitenkaan löydy perustetta sen
paremmin tutkimuksista kuin muiden maiden
kokemuksistakaan.
Euroopassa on jo nyt monia maita, joissa paperittomilla on laajemmat tai yhtä laajat oikeudet
terveydenhuoltoon kuin Suomessa tulisi tämän
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esityksen myötä olemaan. [7] Näissä maissa ei
ole havaittu, että terveyspalvelut muodostaisivat
merkittävän vetovoimatekijän. Paperittomien
suuri massa koostuu terveestä työikäisestä väestöstä, jonka terveystarpeet ovat satunnaisia.
Suomalaisilla ylipäätään tuntuu olevan varsin
optimistinen käsitys siitä, miltä maamme näyttää
ulkopuolisen silmin. Jos minä lähtisin terveysturistiksi, miksi ihmeessä suuntaisin maahan, jossa
puolet vuodesta tarvotaan pimeässä ja loskassa?
Jossa ihmiset puhuvat aivan käsittämätöntä kieltä, milloin ylipäätään puhuvat? Jossa kaikki on
kallista ja paperittoman mahdollisuudet löytää
töitä tai verkostoitua ovat huomattavasti heikommat kuin eteläisemmässä Euroopassa.
Esimerkiksi paperittomuutta tutkinut Mervi
Leppäkorpi korostaa, että ilman oleskelulupaa
Euroopassa oleskelevien ihmisten lukumäärän
lisääntyminen ei – lakiesityksen perusteluiden
vastaisesti - ole niinkään yhdistettävissä siirtolaisuuden lisääntymiseen yleisesti, vaan siirtolaisuutta kontrolloivien lakien tiukentumiseen.
Paperittomuuden muuttuminen näkyväksi
ilmiöksi on liittynyt ajallisesti suoraan tiettyihin
lakimuutoksiin, joilla on heikennetty turvapaikkaa hakevien ihmisten mahdollisuuksia saada
suojelua, tai paperittomaksi joutuneiden ihmisten mahdollisuutta laillistaa oleskelunsa. [8]
Jälleen siis jäljet johtavat tähän saliin, ja tietysti
Euroopan muihin parlamentteihin.
Eivät paperittomat ole tuolla jossain meidän
terveyslainsäädäntöämme seuraava erityinen
ihmisryhmä, vaan ihan tavallisia siirtolaisia, jotka
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eivät syystä tai toisesta ole selvinneet ristiriitaisen ja osin mielivaltaisenkin oleskelulupabyrokratian läpi.
Myös Suomessa paperittomuus on pitkälti lupajärjestelmämme tuote: liki jokainen tavattu paperiton on yrittänyt elää laillisesti maassa, mutta
oleskelulupaa ei ole myönnetty tai hakuprosessi
on edelleen kesken.
Niin sanottu vapaaehtoisen paluun lakihanke on
synnyttämässä jälleen uuden paperittomuutta
tuottavan mekanismin astuessaan voimaan heinäkuussa. Tähän mennessä kriisimaista tulevat
henkilöt, joita ei ole voitu palauttaa viranomaistoimin lähtömaihinsa, ovat halutessaan jääneet
asumaan vastaanottokeskukseen. Vuodesta 2013
alkaen he ovat myös saaneet tilapäisen oleskeluluvan. Jatkossa ihmisiä voidaan poistaa helpommin vastaanottokeskuksen palveluiden piiristä ja
siirtää paperittomien kategoriaan. [9]
Arvoisa puhemies,
ymmärrän hyvin, että paperittomuus tuntuu
monesta suomalaispoliitikosta uudelta ja hämmentävältä asialta. Meidän kulttuurimme on niin
pitkään perustunut huolelliseen väestölaskentaan, että kun joku sitten ei ole asianmukaisesti
kirjoissa ja kansissa, se tuntuu monista epämukavalta. Suomessa keskustelu paperittomuudesta
on vielä niin alussa, että monet edelleen totuttelevat ajatukseen.
On olemassa ongelmia, jotka katoavat, kun vain
riittävän sitkeästi teeskentelee, että niitä ei ole
olemassa. Paperittomien terveydenhuolto ei
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kuitenkaan kuulu näihin ongelmiin.
Se ratkeaa vasta, kun tällä salilla on uskallusta
kohdata tosiasiat ja vastata sellaisiin kysymyksiin,
kuten pitäisikö terveyskeskuksen käännyttää
sairas lapsi ovelta vain siksi, että hänellä ei ole oikeaa asiakirjaa. Pitäisikö, vaikka tiedettäisiin, että
muutaman päivän kuluttua samainen lapsi voi
ilmestyä ovelle sairauden niin pahasti vahingoittamana, että kalliitkaan hoidot eivät enää riitä
palauttamaan hänen terveyttään?
Varmuudella voi jo nyt sanoa, että myös tulevat
parlamentit tulevat käsittelemään tätä kysymystä. Ehkä piankin, jos vapaaehtoisen paluun
lakihanke synnyttää meille sellaisen uuden paperittomien ryhmän, jonka ei tarvitse piileskellä.
Toivon, että niissä parlamenteissa istuu rohkeita
ja viisaita poliitikkoja.
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dellisessä puheenvuorossani käsittelin kritiikkiä, jota hallituksen esitys paperittomien
terveydenhuollosta on saanut osakseen lähinnä
oikeistokonservatiiviseen ajatteluun kiinnittyneiltä tahoilta. Esitystä on kuitenkin arvosteltu
myös aivan päinvastaiselta suunnalta, ihmisoikeusjärjestöjen ja paperittomien kanssa työskentelevien aktivistien toimesta.
Huolta on herättänyt muun muassa se, kuka
kelpuutetaan paperittomaksi. Uudistus on tarkoitettu sellaisille Suomessa oleskeleville henkilöille,
jotka nykyisellään eivät ole Suomen asumisperusteisen terveysturvan tai muun sitä vastaavan
järjestelmän piirissä, mutta joille kansainvälisten
sopimusten mukaan tulisi taata nykyistä laajemmat terveyspalvelut.
Käytännössä laki määrittelee paperittomaksi
henkilön, joka oleskelee Suomessa ilman lupaa
tai jonkin tilapäisen luvan varassa. Ratkaisu
on sisäisesti selkeä, mutta niin kapea, että sen
ulkopuolelle jää väistämättä eri tavoin oikeudettomassa asemassa olevien siirtolaisten ryhmiä.
Näin on jo käynyt esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. [10]

Ehkä suurin rajauksen puute on, että se koskisi
vain EU-alueen ulkopuolelta tulevia henkilöitä.
Näin pelkän akuuttihoidon varaan jäisivät edelleen EU- ja Eta-kansalaiset, jotka kyllä oleskelevat
Suomessa laillisesti, mutta joilla ei kotimaansa
terveydenhuoltolainsäädännön puutteiden vuoksi ole oikeutta käyttää terveyspalveluja Suomessa.
Näkyvimpiä tämän ryhmän edustajia ovat Romanian ja Bulgarian romanit. Ongelma on ilmeinen,
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varsinkin, kun lain pääasiallisena tarkoituksena
on turvata lasten ja raskaana olevien terveyssuojelu. Nimenomaan Romanian ja Bulgarian
romanisiirtolaisten yhteisöissä on verraten paljon
lapsia ja odottavia äitejä.
Lain käsittelyn yhteydessä kuullut asiantuntijat
ovat perustelleet rajausta sillä, että EU -alueen
sisällä liikkuvien terveyspalvelujen järjestäminen
vaatii erityyppistä lakitarkastelua kuin se, joka
tätä lakia varten on nyt tehty.
Sairaan lapsen tai raskaana olevan naisen näkökulmasta kysymys on tietenkin paljon yksinkertaisempi: lääkäriin joko pääsee tai sitten ei. Harva
voi valita, mihin hallinnolliseen lokeroon hänet
Suomen järjestelmässä laitetaan.
Lain tiukka rajaus jättää myös terveydenhuollon henkilöstön käytännössä mahdottomaan
tilanteeseen. Se ei kerro, millaisin työkaluin
heidän tulisi arvioida, kenellä on oikeus hoitoon ja kenellä ei. Ruotsin kokemusten mukaan
hoidon saannin esteeksi paperittomien kohdalla
voi nimittäin nousta potilaan kykenemättömyys
todistaa paperittomuutensa.
Monet terveysalan ammattijärjestöt ovat ottaneet kantaa lain puolesta. He toivovat säädäntöä,
joka mahdollistaisi hoidon tarpeen arvioinnin
yksinomaan terveydentilan perusteella - ei kansalaisuuden, vakuutustietojen tai oleskelustatuksen
perusteella. Tässä suhteessa hallituksen esitys ei
juuri paranna nykytilannetta.
Lakia kirjoitettaessa olisikin tullut kiinnittää
enemmän huomiota siihen, mitä tiukka pape-

Paperiton, älä sairastu-puheita universaalin terveydenhuollon puolesta

23.7.2015 13:48:47

pamfletti_final.indd 19

19

rittomuuden määritelmä käytännössä tarkoittaa
esimerkiksi terveyskeskuksissa. Onko terveydenhuollon henkilöstöllä todellista osaamista
arvioida erilaisia lupatilanteita, kun se tuntuu
olevan ajoittain kovin haasteellista jopa tehtävään koulutetuille viranomaisille? Pitääkö
terveydenhuollon ammattilaisille ylipäätään
kuulua ulkomaalaisvalvonnan kaltaisia tehtäviä?
Tai jos tunnistaminen perustuu potilaan omaan
ilmoitukseen, mihin tiukkoja määritelmiä sitten
lainkaan tarvitaan?
Arvoisa puhemies,
Esitystä on arvosteltu myös siitä, että poliittisista
syistä siihen on rakennettu laskutusjärjestelmä,
jota ei ole tarkoituskaan pystyä toteuttamaan.
Periaatteena on, että hoidosta lähetettäisiin aina
todellisia kustannuksia vastaava lasku, mutta
koska paperittomilla harvoin on mahdollisuutta
maksaa näin suuria summia, valtio kompensoisi
tästä aiheutuneet menetykset kunnille.
Muun muassa ihmisoikeusliitto on ollut huolissaan siitä, että tällainen perimisvaatimus toimisi
pelotteena ja vähentäisi haavoittuvassa asemassa
olevien ihmisten hoitoon hakeutumista. [11]
Tämä olisi ongelmallista paitsi yhdenvertaisuuden myös terveyspolitiikan näkökulmasta.
Mikäli henkilölle, jolla ei hoidon hetkellä ole
oleskelulupaa, tehdään perintäkelpoinen lasku,
tarkoittaa tämä köyhälle paperittomalle valintaa
maksuhäiriömerkinnän ja kalliin hoidon väliltä.
Merkintä voi vaikeuttaa entisestään esimerkiksi
vuokra-asunnon saamista. Valinta tulee eteen ti-
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lanteessa, jossa henkilöllä ei juuri sairastumishetkellä ole oleskelulupaa, mutta tavoitteena saada
myöhemmin oleskelunsa laillistettua.
Maksuvelvollisuuden siirtäminen toimeentulotukea myöntävälle sosiaaliviranomaisille
erillisestä hakemuksesta ei liioin ole vaihtoehto
niille paperittomana väliaikaisesti oleskeleville
henkilöille, jotka mahdollisesti myöhemmin joutuvat oleskelulupahakemuksessaan kohtaaman
sosiaaliturvan käytön lupaharkinnassa kielteisenä tekijänä. Näin laskutuskäytännöstä syntyy
ainakin oleskeluluvan saamisesta haaveileville
paperittomille voimakas kannustin olla hakeutumatta hoitoon, vaikka siihen olisi ilmeinen tarve,
ja vaikka valtio olisi sitoutunut maksun viimekätiseksi takaajaksi.
Esimerkiksi tarttuvien tautien, kuten ebolan tai
tuberkuloosin, leviämistä on edistänyt juuri se,
että hoitoa tarvitsevat eivät voi tai halua hakeutua hoitoon. Kansanterveydellisestä näkökulmasta paperittomia olisi viisasta kannustaa terveydenhuollon piiriin, ei päinvastoin.
Arvoisa puhemies,
edellä esitetty kritiikki on aiheellista ja painavaa.
Olisi toivottavaa, että se otettaisiin vakavasti
myös sosiaali- ja terveysministeriössä. Laki olisi
voinut olla paljon parempi ja mennä paljon
pidemmälle. Tätä mieltä oli myös THL:n selvitys,
jonka pohjalta lain valmistelu tehtiin. [12]
Mikään edellä esitetystä ei kuitenkaan kumoa
sitä tosiasiaa, että tämän lain hyväksyminen olisi
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ollut merkittävä parannus nykytilaan. Poliittiset
päätökset ovat aina kompromisseja, mutta tämä
olisi ollut kompromissi oikeaan suuntaan.
Tärkeää on sekin, että tämän lakiesityksen myötä
on eduskunta käynyt syvällisimmän ja perusteellisimman keskustelunsa paperittomuudesta kuin
koskaan aikaisemmin. Siinä missä aihetta on
tähän asti käsitelty tässä salissa lähinnä maahanmuuton tai hallinnan kontekstissa, nyt agendalle
nousivat myös perusoikeudet. Valiokuntakäsittelyn myötä poliitikot ravisteltiin pohtimaan, missä
määrin perustavat oikeudet voivat olla passista
kiinni.
Vaikka itse laki nyt raukeaisikin, paradigman
murros on ehkä jo tapahtunut.
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aukeamisvaarassa olevan esityksen tarkoituksena on turvata nykyistä paremmin oikeus
välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole voimassa
olevan lainsäädännön mukaan oikeutta muihin
julkisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon.
Tällaisia ovat esimerkiksi raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut. Käytännössä laki
tarkoittaisi siis muun muassa äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen avaamista paperittomille – maksullisena, mutta kuitenkin.
Neuvolan merkitys on ratkaiseva esimerkiksi
hi-viruksen äiti-lapsi –tartuntojen ehkäisyssä.
Nykyisin äitiysneuvolassa tehdäänkin hiv-testi
kaikille odottaville äideille. Joka vuosi näin löytyy
pari uutta tartuntaa. Hiv-positiiviselle äidille
aloitetaan heti lääkitys, jonka onnistumisprosentti Suomessa äiti-lapsi-tartunnan ehkäisyssä
on sata. Ilman ennakoivaa hoitoa syntyneistä
hiv-positiivisten äitien vauvoista noin joka neljäs
saa tartunnan synnytyksen yhteydessä. [13]

Jokainen onnistunut raskaudenaikainen hoito
säästää valtavasti sekä rahaa että inhimillistä kärsimystä - pikkulapsen hivin hoito on vaikeampaa
kuin aikuisen. Suomessa on syntynyt hiv-positiivisia vauvoja vain sellaisille äideille, jotka eivät
ole saaneet diagnoosia raskausaikana.
Minun on hyvin vaikea ymmärtää, millä perusteella joku voi vastustaa raskaana olevien naisten
hiv-testejä. Mutta joku voi, ainakin edustaja
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Rajamäki, ja keskustelusta päätellen myös moni
muu Suomen kansan valitsema poliitikko.
En voi uskoa, että kyseessä olisi mikään muu
kuin täydellinen perehtymättömyys aiheeseen.
Politiikassa saa ilman muuta lobata, bluffata,
diilata ja juonitella. Se on pelin henki. Mutta ei
hyvät ystävät silloin, kun kyse on syntymättömän
lapsen terveydestä.
Arvoisat kollegat, tämä ei ole se Suomi, jossa
minä haluan asua. Sivistysvaltion tuntomerkkeihin kuuluu, että hädänalaiselle annetaan hänen
tarvitsemansa hoito. Terveydenhuollon ammattilaisen tulisi voida aina määritellä hoidon tarve
henkilön terveydentilan, ei passin perusteella.
Oleskelun oikeudellisella statuksella ei tulisi olla
minkäänlaista roolia hoidon tarpeesta päätettäessä.
Kiitos edustaja Rajamäen, esitys viivästyy mahdollisesti jopa vuosia. Jos tänä aikana Suomessa
ehtii syntyä hiv-positiivinen lapsi, tai nainen
kuolee kotitekoisen abortin komplikaatioihin,
lupaan henkilökohtaisesti toimittaa tapauksen
yksityiskohdat edustaja Rajamäen tietoon.
Toivokaamme, että näin ei käy.
Arvoisa puhemies,
esityksen raukeamista on arvosteltu paitsi sen
sisällön tähdellisyyden, myös demokratian uskottavuuden näkökulmasta. Esimerkiksi oikeusoppineet Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen kirjoittavat näin:
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”Tilanne on vähintäänkin absurdi. Eduskunnan
perustuslakivaliokunta on toistuvasti eri yhteyksissä muun muassa korostanut, ettei esimerkiksi
hallinnollisen työn keventämispyrkimykset voi olla
hyväksyttävä perustelu perusoikeuksien rajoittamiselle. Nyt kuitenkin eduskuntatalon remontti, joka
alkoi vuonna 2007, näyttää ajavan pääsihteerin
ajattelussa kansanvallan toteutumisen, ihmisarvon
loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden
edistämisen edelle […] Kuluva viikko saattaa vielä
jäädä valtiosääntöhistoriaan eduskunnan ja kansanvallan häpeän viikkona.”
Niinkö todella nyt on, että remonttisuunnitelmat
estävät lainsäädäntötyön näin tähdellisessä kysymyksessä? Että aikataulultaan jatkuvasti elävää
remonttia ei muka voisi siirtää muutamalla päivällä, ja että tästä maasta ei todella löydy yhtään
sellaista kokoustilaa, johon 200 poliitikkoa – niin
halutessaan – mahtuisi päättämään keskeneräisen lainsäädännön?
Jos näin todella on, mitä ihmettä me teemme, jos
sattuu sota, ympäristökatastrofi tai talousromahdus ennen eduskunnan remontin valmistumista?
Levittelemmekö vielä silloinkin käsiä?
Vai onko sittenkin niin, että tämä esitys ei raukea
niinkään Rajamäen pöytäykseen tai pääsihteerin asenneongelmaan, vaan eduskunnan laajan
enemmistö hiljaiseen välinpitämättömyyteen?
Nyt raukeava esitys ei ole täydellinen, eikä maailma olisi sillä valmistunut. Jos laki kuitenkin olisi
tullut voimaan, ei sairasta lasta enää käännytettäisi terveysasemalta eikä viimeisillään raskaana
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olevalta evättäisi välttämättömiä terveyspalveluita.
Jos tämä ei ole puolustamisen arvoista, mikä
sitten on?
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ässä salissa viime päivinä käyty keskustelu
osoittaa, että läheskään kaikki paperittomien perustavista palveluista päättävät eivät
tiedä, keitä paperittomat ovat. Jopa lakiesityksen
valiokuntakäsittelyyn osallistuneiden edustajien
keskuudessa tuntuu vallitsevan suuri epätietoisuus, kenen terveysoikeuksista nyt puhutaan.
Tästä perehtymättömyydestä kertovat muun
muassa paperittomien niputtaminen rikollisiksi
ja ehdotukset siitä, että sairaat yksinkertaisesti
postitettaisiin kotimaihinsa.
Ovatko näiden puhujien mielestä rikollisia
kenties myös ne alaikäiset, joille esitys tarjoaisi
laajimmat terveysoikeudet? Tai he, joilla on lupa
odottaa oleskelulupahakemuksensa käsittelyä
Suomessa perhesiteen perusteella? Entä mikä
mahtaa olla sen syntymättömän lapsen kotimaa,
jonka isä on Suomen kansalainen? Tai sen kansalaisuudeltaan suomalaisen paluumuuttajan, jolla
ei vielä ole kotikuntaoikeutta?
Ei, meillä poliitikoilla on nyt käsissämme ilmiö,
jota ei hoideta laiskuudesta tai kyynisyydestä
kumpuavilla heitoilla. Oli edustajan kanta paperittomien terveydenhoitoon mikä tahansa, kun
kysymys on näin perustavan tason oikeuksista,
on äänestäjillä oikeus edellyttää vakuuttavampaa
paneutumista asiaan.
Paperittomuudesta puhuttaessa on hyvä huomioida, että kyse ei ole yhtenäisestä ryhmästä.
Ulkomaalaislain määrittelemien lupakategorioiden ulkopuolelle jää monenlaisia oleskelulupaperusteiden katvealueita, jotka johtavat siihen,
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että henkilöllä ei ole pääsyä terveydenhuollon
palvelujen piiriin.
Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi henkilön
odottaessa ensimmäistä lupapäätöstään Suomessa. Ehkä tyypillisimmin terveydenhuollon
tarpeessa tästä ryhmästä ovat raskaana olevat
Suomessa oleskelevien henkilöiden tai Suomen
kansalaisten puolisot, joille myöhemmin myönnetään oleskelulupa perhesiteen perusteella.
Suomessa suuri ryhmä lienee myös turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta eivät ole poistuneet
maasta. Tulevaisuudessa tämä ryhmä muuttuu
näkyvämmäksi, kun nyt karkotusuhan alla ”maan
alle” paenneet saavat seurakseen ne, joita ei
kansainvälisoikeudellisista syistä voida palauttaa
lähtömaihinsa vasten tahtoaan, mutta jotka eivät
enää jatkossa saa oleskelulupaa.
Paperiton on myös henkilö, joka on tullut Suomeen vaikkapa turistiviisumilla ja jäänyt maahan
viisumiajan täytyttyä.
Terveydenhuollon näkökulmasta paperittomia
ovat edelleen Itä-Euroopan romanit. Esimerkiksi
Romaniassa sairasvakuutuksen piiriin kuuluvat
vain ne, joilla on ollut työsuhde. Työttömyys
erityisesti romanien keskuudessa estää samalla
pääsyn lääkäriin. Koska he eivät ole vakuutettuja
kotimaassaan, he eivät saa myöskään eurooppalaista sairasvakuutuskorttia, eivätkä näin ole
muista EU-kansalaisista poiketen oikeutettuja
julkiseen terveydenhuoltoon muissa EU-maissa.
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Oman erityisryhmänsä palvelujen ulkopuolelle
jäävistä muodostavat kolmansista maista tulevat
opiskelijat. Huolimatta siitä, että opiskelijalla
olisi periaatteessa riittävä, sairauden hoidon
kustannukset kattava vakuutus, eivät kaikki
vakuutukset kata raskauden seurannasta ja synnytyksestä syntyviä kustannuksia. Raskaus kun ei
ole sairaus.
Kaikkein haavoittuvin ryhmä ovat tietenkin ihmiskaupan uhrit, joilla ei alun perinkään ole ollut
minkäänlaisia henkilödokumentteja. Heitäkin
Suomessa on.
Arvoisa puhemies,
koska paperittomien käsite on vielä vakiintumaton ja sitä käytetään monessa eri merkityksessä,
viranomaisarvioita ei voi mekaanisesti verrata
toisiinsa. Tämä seikka on jäänyt huomioimatta esimerkiksi Päijät-Hämeen keskussairaalan
johtajan Maria Virkin lausunnossa, jota täällä
on siteerattu ahkerasti. Virkki kyseenalaistaa
Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmat vedoten poliisihallinnon lukuihin, jotka kuitenkin
koskevat eri ryhmää kuin hallituksen esityksessä
terveyspalvelujen piiriin määritellyt. [14]
Viranomaiskielessä ”laiton maahan tulija” voi
olla esimerkiksi henkilö, joka on tullut Suomeen
hakeakseen turvapaikkaa, jolloin henkilöllä on
siis oikeus tulla maahan ilman matkustusasiakirjoja. ”Laittomasti maassa tavattu” taas voi
tarkoittaa edellisten lisäksi esimerkiksi henkilöä,
joka on oleskellut Euroopassa pitkään ilman
vaadittavia lupia, mutta jää kiinni vasta poistues-
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saan Suomen kautta Aasiaan. Lisäksi esimerkiksi
sisäministeriön muotoilemassa esityksessä vapaaehtoisesta paluusta puhutaan ”laittomasti maassa
oleskelevista”, millä tarkoitetaan myös niitä
henkilöitä, joiden omaehtoiseen maasta poistumiseen annettu aika on mennyt umpeen, mutta
jotka eivät vielä ole poistuneet maasta. [15]
Ihmisten kutsumista ”laittomaksi” on kritisoitu
erityisesti kansalaisjärjestökentässä. Käsitettä
pidetään asenteellisena, leimaavana ja yksipuolisesti siirtolaiskontrollin näkökulmaa korostavana. [16] Lisäksi se on onnettoman epätarkka,
kun tarkoituksena on puhua terveyspalvelujen
katvealueista.
Arvoisa puhemies,
Yksiselitteistä ja tarkkaa juridista määritelmää
oleskelupaikkansa perusteella oikeudettomassa
asemassa oleville henkilöille ei ole mahdollista
rakentaa. Nämä ihmiset eivät ole yhtenäinen
ryhmä, vaan eri syistä oleskelulupajärjestelmämme aukkoihin juuttuneita miehiä ja naisia, nuoria
ja vanhoja, eri puolilta maailmaa. Useimmiten
paperittomalla tarkoitetaan yleisesti henkilöä,
joka oleskelee maassa ilman voimassaolevaa
oleskelulupaa.
Esityksessä käytetty ”paperittomat”-käsite on
alun perin ranskalaisen Sans-papiers -liikkeen
käyttöön ottama. Termiä ovat käyttäneet myös
esimerkiksi Ruotsin paperittomien liike.
Kansalaisjärjestötoimijoiden keskuudessa
käsitettä käytetään suomennoksena termille
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”undocumented migrant”, jolla viitataan tiukan
määritelmän mukaisesti ns. kolmannen maan
kansalaiseen, jolla ei ole oleskelulupaa ja jonka
kontrolliviranomainen kohdatessa voi poistaa
maasta. Mediassa termiä on käytetty enemmänkin korvaamaan käsitettä ”irregular migrant”,
jolla voidaan viitata laajasti keneen tahansa
henkilöön, jolla juuri sillä hetkellä ei ole oleskelulupaa (lupahakemus voi olla vireillä tai kielteisestä päätöksestä huolimatta maasta ei voi poistua),
jonka olisi pitänyt ilmoittautua asukkaaksi, tai
joka tekee työtä ilman siihen oikeuttavaa lupaa.
Lakiesityksen yhteydessä paperittomuudella
kuvataan ihmisiä, jotka oleskelevat Suomessa, mutta ovat terveyspalvelujen ulkopuolella.
STM:n sivuilta löytyvä rajaus ”paperittomalle” ei
ole kaiken kattava, mutta melko hyvä, kun halutaan tarkastella terveysoikeuksien toteutumista
Suomen lainkäyttöalueella:
”Yleensä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan:
• maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta
kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta
henkilöä. Henkilön oleskelulupa on umpeutunut tai
maahantulo / maassa oleskelu ei ole laillista.
• Suomeen opiskelutarkoituksessa tai muusta syystä
muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä
tullutta henkilöä. Henkilö on saanut oleskeluluvan
yksityisen sairausvakuutuksen perusteella, mutta
vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava.
• Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai
Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka kotipaikkaoikeuden käsittely on kesken tai epäselvä.
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• EU-kansalaista, jonka maassa oleskelu on laillista,
mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai
sairaanhoidon varalle.” [17]
Lakiesityksen yhteydessä siis termi ”paperiton”
määritellään siis tavalla, jolla sitä ei toistaiseksi
ole yhtenäisesti muussa käytössä määritelty, mutta joka kuvaa verraten kattavasti maahanmuuttolainsäädännön ja universaalin terveydenhoitojärjestelmän välistä ristivetoa.
Oman tulkintani mukaan päättäjien haluttomuus tutustua aiheeseen johtuukin siitä, että
tätä ristiriitaa ei haluta nähdä. Ei haluta tunnustaa sitä, että kerran niin hieno ja vahva turvaverkkomme on hoitamattomana virttynyt vähitellen
täyteen reikiä, ja että silmäpaot purkautuvat yhä
suuremmiksi.
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uomessa paperittomat hoidetaan julkisessa
terveydenhuollossa vain tapauksissa, joissa
sairauden hoitamatta jättäminen johtaisi potilaan tilan olennaiseen heikkenemiseen. Tällöinkin hoidosta laskutetaan potilaalta täydet
kustannukset. Julkinen terveydenhuolto ei tarjoa
paperittomille ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten
neuvolapalveluja tai hoitoa pitkäaikaissairauksiin. Paperittomat maahanmuuttajat ovat siten
Suomessa, kiireellisiä tilanteita lukuun ottamatta, terveydenhuoltopalveluiden ulottumattomissa. [18]

Kristillistaustaisessa järjestössä johtavana työntekijänä toiminut Timo Keskitalo on kerännyt
esimerkkejä käytännön tilanteista, joissa hän olisi
toivonut kotimaaltaan Suomelta erilaista terveyspolitiikkaa. [19] Luen näistä kaksi:
”Kävin keskustelun nuoren afrikkalaisen opiskelijanaisen kanssa. Hän oli käynyt lääkärillä ja hänellä
epäiltiin olevan rintasyöpä. Tämä opiskelija oli
käyttänyt perheen säästöt tullakseen Suomeen ja
opiskellakseen, jotta hänestä voisi tulla aikanaan
koko perheen taloudellinen tuki. Hän ei voinut
ajatella opintojen keskeyttämistä ja kaiken rahan
valumista hukkaan. Hänellä ei tietenkään ollut varoja kalliisiin syöpähoitoihin Suomessa. Hän päätti
antaa syövän tehdä työnsä. Hänelle oli parempi
jatkaa opintoja ja kuolla, kuin palata kotimaahansa
epäonnistuneena.”
”Maahanmuuttajan ystäväperhe oli käymässä Suomessa. Hän meni perheen pojan kanssa Itäkeskuksessa uimahalliin. Poika liukastui märällä lattialla
ja löi päänsä lattiaan. Tajuton verta vuotava poika
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makasi uimahallin lattialla. Uimahallin työntekijät
kysyivät ensin kuka maksaa hoidot, ennen kuin
soittivat ambulanssin. Ennen kuin ambulanssi lähti
liikkeelle, ambulanssikuski kysyi kuka maksaa. Vielä
poikaa poimittaessa paareille maahanmuuttajaystäväni joutui vakuuttamaan että hän maksaa
hoidon.”
Kolmas esimerkki tuli tietooni muuta kautta.
Käännös englannista suomeen on omani:
”Väkisinmakaamisen jälkeen ei tullut kuukautisia,
ja kun tein testin, olin raskaana. En ollut aikaisemmin ajatellut prostituutiota, se on kulttuurissamme
hyvin häpeällistä, mutta mitä muuta saatoin tehdä?
Abortti on täällä melkein tuhat euroa, Tallinnassakin monta sataa. En olisi ikinä saanut ajoissa
sellaista rahaa kerjäämällä.”
Nämä esimerkit kertovat hyvin erilaisesta todellisuudesta kuin missä me laadukkaalla työterveyshuollolla turvatut kansanedustajat elämme. Ne
kertovat maailmasta, jossa henkiin jääminen ei
ole itsestäänselvyys. Maailmasta, joka kuitenkin
avautuu vain muutaman kilometrin säteellä tästä
salista.
On kasvamassa jotain, johon päättäjien tulisi
kiireesti puuttua. Ja arvoisat kollegat, me olemme
juuri niitä päättäjiä.
Paperittomat ovat samanlaisia ihmisiä kuin
muutkin, mutta paperittomuuteen kiinnittyy
sellaisia terveysriskejä, joista suuri osa suomalaisista ei enää nykypäivänä tiedä mitään. Paperittomuuteen voi liittyä esimerkiksi prostituutiota
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tai seksuaalista hyväksikäyttöä, jotka altistavat
sukupuolitaudeille, ei-toivotuille raskauksille ja
laittomille aborteille. Taloudellisen ahdingon
myötä ruokavalio on yksipuolista ja riittämätöntä, ja huonot asuinolosuhteet aiheuttavat
hygieniaongelmia.
Monet paperittomat ovat haavoittuvassa asemassa muutoinkin kuin terveydenhuollon saatavuuden suhteen. He tekevät pitkiä, yli kymmentuntisia työpäiviä olemattomalla palkalla.
He tekevät usein myös kaikkein vaarallisimmat
työt, ne, jotka altistavat erilaisille traumoille ja
sairauksille. Pelkästään jatkuva piileskely aiheuttaa psyykkisiä ongelmia ja estää kiinnittymästä
suomalaisiin turvaverkkoihin, kuten esimerkiksi
ay-liikkeeseen.
Näin siis myös Suomessa vuonna 2015.
Monille paperittomuus tarkoittaa varjoissa
elämistä ja viranomaisten välttelyä. Jos pääsyä
virallisen talouden piiriin ei ole, toimeentulo hankitaan harmaalta sektorilta. Sen sijaan
oletukset paperittomien yleisestä rikollisuudesta
perustuvat enemmän ihmisten vieraspelkoon
kuin mihinkään todennettuun faktaan. Paperiton
henkilö, silloin kun sanalla tarkoitetaan henkilöä
ilman oleskeluoikeutta, on pikemminkin poikkeuksellisen lainkuuliainen ja hyvätapainen, koska
hänellä on vahva intressi olla kiinnittämättä
huomiota itseensä.
Arvoisa puhemies,
hoidon rajaaminen yksinomaan akuuttitilantei-
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siin on osoittautunut käytännön työssä kohtuuttoman tulkinnanvaraiseksi: miten ratkaistaan
kiireellisyys esimerkiksi paperittoman osalta,
joka sairastaa diabetesta? Kyseessä ei ole äkillinen
sairastuminen, mutta sairaus hoitamattomana
voi johtaa kuolemaan. Samoin on laita monen
muunkin kroonisen sairauden osalta.
Tartuntatautien hoitamatta jättäminen saattaa
muodostua myös kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Synnytykset kuuluvat kiireellisen hoidon
piiriin, mutta ei synnytyksen jälkihoito. Pelko siitä, että sairaalassa rikotaan vaitiolovelvollisuutta
ja ilmoitetaan potilaasta poliisille, estää vakavasti
ja akuutisti sairaidenkin hakeutumista hoitoon.
Nyt käsittelyssä olevan lain tarkoituksena on vastata terveysalan ihmisten vaatimukseen saattaa
lainsäädäntö harmoniaan hoitotyön eettisten
periaatteiden kanssa. Laajemmin se pyrkii toteuttamaan sitä kattavan terveysturvan periaatetta,
jolle suomalainen terveysjärjestelmä perustuu.
Nämä tavoitteet ovat pelkästään kannatettavia.

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

23.7.2015 13:48:48

36

pamfletti_final.indd 36

V

uoteen 2012 saakka Espanjan terveydenhuoltojärjestelmä oli yksi Euroopan anteliaimpia,
mitä paperittomien terveyspalveluihin tuli. Tuolloin maa kuitenkin, tuhansien lääkärien protesteista huolimatta, päätti rajata merkittävästi
paperittomien pääsyä julkisen terveydenhuollon
piiriin. Säästöjä arvioitiin kertyvän 500 miljoonaa
euroa.
[20]

Kun nyt pohdimme Suomen suhtautumista
paperittomien terveydenhuoltoon, on tutustua
Espanjan esimerkkiin paremmin. Semminkin,
kun siihen on jo tässäkin salissa ehditty vedota
useampaan kertaan.
Espanjan ensimmäinen opetus on, että terveyspalvelut eivät näytä muodostavan merkittävää
vetovoimatekijää ihmisten liikkumiselle. Tästä
kertoo jo se, että naapurimaan Italian huomattavasti heikommasta terveysturvasta huolimatta tämän hyvinvointikuilun yli ei näy sellaista
liikehdintää, joka ei selittyisi muulla tavoin.
Terveyspolitiikan sijasta paperittomien määrään
Espanjassa on viime vuosina vaikuttanut kulloinenkin taloustilanne ja sitä kautta työvoiman
kysyntä sekä konfliktit. Muuttoa vauhdittavat
paitsi talouden lasku- ja noususuhdanteet, myös
esimerkiksi vuoden kierron myötä vaihteleva
maatalouden työvoimatarve. [21]
Entäpä Espanjan kiristynyt terveyspolitiikka? Nyt
kahden vuoden jälkeen on vahvoja viitteitä siitä,
että säästöjä ei koskaan saatukaan. Sen sijaan
lainmuutoksen pelätään levittävän tartuntatauteja, nostavan hoitokustannuksia kustannuksia ja
lisäävän kuolleisuutta. [22] Tämän ei pitäisi olla
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yllätys kenellekään. Terveydenhoidon perussääntö on, että ajoissa hoitaminen tulee halvemmaksi
kuin kriisihoito. Olisi hölmöä uskoa, että lääketieteen yleiset lainalaisuudet eivät pätisi paperittomiin.
Espanja ei kuitenkaan ole näiden kysymysten
kanssa yksin. OECD:n arvion mukaan Euroopassa oleskelee viidestä kahdeksaan miljoonaa
paperitonta. [23] Ainoastaan viisi EU-maata
tarjoaa heille täyden pääsyn julkiseen terveydenhuoltoon. Lasten oikeus perusopetukseen toteutuu muodollisesti lähes kaikissa maissa, mutta
käytännössä harvoin. [24]
Paperittomien puutteellisen terveydenhuollon
kustannuksista ei ole tarkkoja laskelmia, eikä
niitä varmasti saadakaan niin kauan kuin paperittomia ei virallisesti ole olemassa. On kuitenkin
syytä olettaa, että paperittomien poissulkeminen nostaa päivystyskustannuksia ja sitä kautta
kuluja. Jo nyt on näyttöä Espanjasta terveydenhuollon ulkopuolelle pudonneiden hiv-potilaiden
osalta, joiden hoitokustannukset ovat nousseet
lain myötä. [25] Tutkimus myös osoittaa, että kun
paperittomien määrä kasvaa, ja että kansalliset
terveysjärjestelmät tunnistavat ilmiötä hitaasti.
Tämän seurauksena yhä suurempi osa terveyspalveluista keskittyy kansalaisjärjestöjen vastuulle.
[26]

EU:n kriisimaiden leikatessa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia, toisaalla onkin
herätty paperittomien terveydenhuollon ulkopuolelle tippumisen aiheuttamiin kustannuksiin.
Esimerkiksi Yhdysvaltain lääkärien ammattiliitto
päätti jo vuonna 2009 vastustaa paperittomien
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terveydenhuollon kieltämistä. [27]
Samaan johtopäätökseen ovat päässeet myös
suomalaiset asiantuntijat, jotka työskentelevät
paperittomien parissa ja kannattavat lakia.
Arvoisa puhemies,
Toinen tämän lakiesityksen kannalta erityisen
kiinnostava maa on Ruotsi, jossa kehitys kulkee
Espanjaan nähden aivan päinvastaiseen suuntaan.
Ruotsissa tuli voimaan vuonna 2013 paperittomien terveyssuojelua laajentava laki, joka hyvin
pitkälle muistuttaa meillä nyt käsittelyssä olevaa
esitystä. Siinä oikeudet rajattiin paperittomille
siirtolaisille, siis henkilöille, joilla ei ole missään
EU-valtiossa oleskelulupaa. Laki nosti terveydenhuollon kustannuksia, mutta vähemmän kuin
odotettiin. Myöskään vetovoimatekijää siitä ei
näyttäisi muodostuneen. [28]
Toisaalta Ruotsin mallissa on havaittu myös
ongelmia. Tukholmassa vapaaehtoispohjalta
palveluita tuottava Läkare i Världen -järjestö raportoi jo kesällä 2014, että ihmisiä käännytetään
terveyskeskusten ja sairaaloiden vastaanotosta,
koska he eivät pysty todistamaan olevansa maassa ilman oleskelulupaa. [29]
Osittain tästä syystä kaikissa Ruotsin suurissa
kaupungeissa on edelleen meidän Global Cliniciimme rinnastuvaa vapaaehtoistoimintaa. Nämä
klinikat eivät hoida vain tiukan määritelmän
mukaisesti paperittomia siirtolaisia, jotka kuulu-
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vat Ruotsin lain tarjoaman hoidon piiriin, vaan
kaikkia hoidon ulkopuolelle jääviä ulkomaalaisia.
Mikäli laki raukeaa ja sen valmisteluun joudutaan
palaamaan ensi vaalikaudella, on uudessa lakiesityksessä hyvä huomioida sekä Espanjan että
Ruotsin kokemukset.
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uomen terveysjärjestelmän perustana on
universaali julkinen perusterveydenhuolto ja
erikoissairaanhoito. Tämän periaatteen pohjalta
on järjestetty suuret rokotusohjelmat, koulujen
hammasvalistus, raskausseuranta ja monta muuta seikkaa, joita nykyisin pidämme itsestäänselvyytenä. Suomalaisen kansanterveystyön idea on,
että kaikki hoidetaan.
Näillä eväillä kasvoi se terve ja puuhakas väestö,
jolle Suomen menestystarina perustuu.
Jokainen Suomessa valmistuva lääkäri vannoo
Hippokrateen valaan ja maailman Lääkäriliiton
vuoden 1949 julistukseen pohjautuvan lääkärinvalan, joka alkaa näin:
”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen,
sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.” [30]

Tekstissä ei puhuta mitään siitä, että lääkärin
tulisi toimia passintarkastajana. Valassa ei liioin
mainita, että lääkärin olisi lupa tai jopa velvollisuus erotella hoidettavia jonkin toissijaisen,
esimerkiksi oleskelulupaan liittyvän seikan
perusteella.
Niinpä monet terveydenhuollon ammattilaiset
ovatkin tuoneet esille pitävänsä hoidon eväämistä sairailta lääkärinetiikan vastaisena. Jotkut
ottavat kantaa hoitamalla vapaa-ajallaan ihmisiä,
joita heidän ei sallita työajallaan hoitaa.
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Vuonna 2011 Helsingissä avattiin täysin vapaaehtoisvoimin toimiva Global Clinic, joka tarjoaa
yleislääkäri- ja lakimiespalveluita paperittomille.
[31] Sen noin kolmekymmentä lääkäriä ja hoitajaa katsovat, että Suomen kylmä suhtautuminen
paperittomiin on heidän etiikkansa kannalta kestämätön. Heidän mielestään lääkärin tulee aina
toimia potilaansa parhaaksi. Jos ristiriitoja syntyy,
potilaan etu menee omaisten, työnantajan tai
yhteiskunnan edun edelle.
Klinikalla toimii vapaaehtoisia tulkkeja, minkä
lisäksi on sovittu mahdollisuudesta puhelintulkkaukseen sekä erikoislääkäreiden konsultaatioon
puhelimitse. Hoitoa annetaan anonyymisti ja
ilmaiseksi kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta.
Vaikka Global Clinic on avoinna vain pari tuntia
viikossa, on se tavoittaa satoja paperittomia.
Paikkaa ei ilmoiteta julkisesti, mutta potilaille
sana leviää epävirallisten verkostojen kautta.
Global Clinic muistuttaa karuudessaan kehitysmaaklinikoita. Sillä ei ole käytössään minkäänlaisia laboratorio- eikä kuvantamistutkimuksia.
Ainoat tutkimusvälineet ovat stetoskooppi,
verenpainemittari, sokerimittari ja korvalamppu.
Akuuttitilanteissa voidaan kirjoittaa lähete viralliseen terveydenhoitoon. Global Clinic on saanut
jonkin verran lahjoituksia, jotka ovat mahdollistaneet apteekkitilin avaamisen lähiapteekkiin.
Näin paperittomat voivat saada myös tarpeellisen
lääkityksen. Suurin ongelma ovat hammasvaivat,
joille ei näin alkeellisissa oloissa juurikaan voida

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

23.7.2015 13:48:48

42

pamfletti_final.indd 42

tehdä mitään.
Global Clinicin toimintatavat muistuttavat
paljon vastaavia ympäri Eurooppaa – kaikkialla,
missä julkinen terveydenhuolto ei joko toimi tai
jättää merkittäviä väestöryhmiä ulkopuolelle.
Aikanaan myös Suomen kansalaisia on hoidettu
vastaavilla periaatteilla.
Arvoisa puhemies,
Jo yksistään tällaisen aktivismin synty todistaa,
että nykyinen julkisen sektorin lainsäädäntö ei
vastaa terveydenhoitohenkilökunnan toiveita.
Kuvaavaa on, että lakia paperittomien terveydenhuollon laajentamisesta ovat puoltaneet
nimenomaan ne tahot, joilla on jo kokemusta
paperittomuudesta – HUS, Lääkäriliitto, Tehy ja
diakoniatyö.
Soraääniä on kuulunut lähinnä suunnilta, joissa
tietämys paperittomuudesta on heikkoa ja joissa
ilmiötä ei selvästi ole vielä herätty pohtimaan
sen paremmin sosiologisena mekanismina kuin
käytännön työnkään kautta.
On hyvin todennäköistä, että tulevina vuosina
paperittomuus vakiintuu osaksi suomalaista
yhteiskuntaa. Näin on käynyt lähes kaikissa länsimaissa. Ympäri Eurooppaa paperittomat pyörittävät yhä enenevässä määrin matalapalkka-aloja,
pariutuvat kantaväestön kanssa ja perustavat
perheitä.
Mikäli Suomi haluaa säilyttää kattavan terveysjärjestelmänsä, sen on otettava paperittomien
terveyssuojelu vakavasti.
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O

len nyt toiminut kansanedustajana ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä lähes neljä
vuotta. Tänä aikana olemme käsitelleet lähes
kaksi sataa asiaa, mutta en muista yhtäkään, joka
olisi saanut asiantuntijakuulemisessa yhtä myönteisen vastaanoton.
Vaikka perustuslakivaliokunnan lopullisessa
lausunnossa pitäydytään varsin neutraaleissa
muotoiluissa, on selvää, että perusoikeusväki
pitää esitystä paperittomien terveydenhuollosta
tervetulleena. [32]

Aina ei julkisuuskeskustelussa muisteta, että
ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Niitä ei voi ottaa
pois eikä niistä voi luopua millään syyllä. Ne eivät
liioin katso, minkä maan kamaralla henkilö sattuu seisomaan tai onko hänellä passia taskussaan.
Sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, kuten
oikeus terveyteen ja perusopetukseen, ovat osa
näitä jokaiselle kuuluvia oikeuksia. Suomen perustuslaissa turvataan jokaiselle riittävät terveysja sosiaalipalvelut Suomen lainkäyttöalueella.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 24.
artiklan mukaan lapsella on oikeus nauttia
parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä
sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista. Sopimusvaltiot sitoutuvat
varmistamaan, ettei yksikään lapsi joudu luopumaan oikeudestaan nauttia tällaisista terveyspalveluista. Sopimuksen 2. artikla velvoittaa sopimusvaltiot takaamaan sopimuksessa tunnustetut
oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille
lapsille ilman minkäänlaista syrjintää. [33]
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Euroopan sosiaalisten oikeuksien neuvosto
on oikeuskäytännöissä korostanut erityisesti
paperittomien lasten oikeutta terveyteen. [34]
Monissa Euroopan maissa tämä onkin turvattu.
Ruotsi takaa paperittomille lapsille samantasoisen terveydenhoidon kuin Ruotsin kansalaisille.
Lapsilla on oikeus osallistua myös päivähoitoon
ja käydä koulua. [35]
Hyvät kollegat, samoin naisten lisääntymisoikeudet katsotaan osaksi ihmisoikeusagendaa.
YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävän
yleissopimuksen 12. artiklan mukaan valtioiden
tulee varmistaa riittävät perhesuunnitteluun,
raskauteen, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvät palvelut. Sopimusvaltioiden
tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin
naisten syrjinnän poistamiseksi terveydenhoidon
alalla sekä varmistaakseen terveydenhoitopalvelujen saannin, mukaan lukien perhesuunnitteluun liittyvät palvelut, miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta. [36]
Edellä mainitun lisäksi kansainvälisissä sopimuksissa korostetaan valtioiden erityistä velvoitetta suojella haavoittuvia tai haavoittuvassa
elämäntilanteessa olevia henkilöitä ja vastata
heidän erityisiin terveystarpeisiinsa. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on tulkinnut kaikkien
paperittomien kuuluvan tällaisiin haavoittuviin
ryhmiin. [37]
Arvoisa puhemies,
Ei ehkä voida sanoa, että kansainväliset ihmis-
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oikeussopimukset yksiselitteisesti velvoittaisivat meitä hyväksymään nyt käsittelyssä olevan
lakiesityksen. Sen sijaan kiistatonta lienee, että
lakiesityksen hyväksyminen toteuttaisi näitä
velvoitteita nykytilaa paremmin.
Kansainvälisten velvoitteiden lisäksi on välttämätöntä tarkastella esitystä myös oman perustuslakimme pohjalta. Sen 19 §:n 1 momentin
mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan
ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa,
on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon. Säännös takaa jokaiselle Suomen
lainkäyttöpiirissä olevalle subjektiivisen oikeuden
sellaiseen tulotasoon ja palveluihin, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso. Tähän kuuluu esimerkiksi terveyden
ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämätön
kiireellinen sairaanhoito.
Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan
lakiehdotus ilman muuta turvaa nykyistä paremmin oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja
riittäviin terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille. Ehdotettu
sääntely koskee kuitenkin myös ns. eksistenssiminimiä eli ihmisarvoisen elämän edellytysten
vähimmäistasoa, joka kuuluu kaikille.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että perustuslakivaliokunnan tuoreen tulkinnan mukaan, nykyinen alempi lainsäädäntömme on ristiriidassa
perustuslain kanssa. Siten esitys ei ainoastaan ole
samansuuntainen perustuslakimme tavoitteiden
kanssa, vaan välttämätön perustuslainmukaisuuden turvaamiseksi.
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Mikäli lakihanke nyt raukeaa, se todennäköisesti
tarkoittaa, että tätä ristiriitaa puidaan myöhemmin oikeusistuimissa. Voi tietysti viedä hetken,
ennen kuin löytyy sellainen paperiton, jolla on
kykyä ja resursseja vedota oikeuksiensa puolesta
läpi hitaan ja byrokraattisen oikeusjärjestelmämme.
Eräänä päivänä sellainen kuitenkin löytyy.
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S

ain eilen viestin helsinkiläiseltä Karoliina Laitiselta. Hän kirjoittaa parin vuoden takaisesta
kokemuksestaan:
”Israelilainen aviomieheni, oleskelulupa käsittelyssä
vielä siinä kohtaa, kylkikipu flunssan jälkeen tosi
kova, ei syönyt eikä nukkunut. Kolme terveysasemaa
käännytti ei-EU-alueelta tulevan potilastarjokkaan,
sosiaalitoimistoon mentiin paikan päälle itkemään,
sanoivat siellä, että terveysaseman on pakko ottaa
asiakkaaksi kun näyttää noin vaikealta miehen terveydentila, eipä ottaneet edes tämän tiedon varassa,
joten kysyin vielä sosiaalista lainaa, jolloin mies
alkoi haukkoa jo henkeään ambulanssikyydin veroisesti, joten otin pikavipin, jonka turvin aviomieheni
pääsi yksityiselle lääkäriasemalle asianmukaiseen
hoitoon. Kylkiluu poikki, hankasi keuhkopussiin
yms.”
Tämä tarina päättyi onnellisesti, moni muu ei.
Voiko todella olla niin, että 2000-luvun Suomessa joidenkin pääsy lääkäriin lepää pikavippien
varassa – semminkin, kun noiden sitaatissa
kuvattujen tapahtumien jälkeen on pikavippitoiminta ajettu alas?
Arvoisa puhemies,
minä olen kasvanut Pispalassa, Tampereen
vanhassa työläiskaupunginosassa. Siellä kerrotaan edelleen sodanaikuista tarinaa siitä, miten
läheisen vankileirin venäläiset sotavangit pysyivät
hengissä pitkälti pispalalaisnaisten salakuljettamien ruokapakettien turvin.
Tuohon aikaan kaikki Pispalassa tiesivät, miltä
nälkä tuntui. Varakkainkin niillä kulmilla omisti
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vähemmän kuin köyhin suomalainen nykypäivänä. Miksi nuo naiset silti auttoivat tuntemattomia venäläisvankeja, joiden kanssa heillä ei ollut
mitään yhteistä, ei edes kieltä?
Solidaarisuudesta, luulen minä. Koska he olivat
oppineet, että pienten on pidettävä yhtä, oli varaa
tai ei. Koska vain sillä tavoin selvittiin.
Nämä vastikään sodan läpi rämpineet naiset ja
heidän kaltaisensa olivat nousevan työväenliikkeen kantava voima. He auttoivat tuntematonta,
koska heidän mielestään siitä elämässä ja ihmisyydessä oli kyse. Koska siitä työväenliikkeessä oli
kyse.
Nyt olisi Suomen sosiaalidemokraateilla ja erityisesti sosiaalidemokraattisella puhemiehellä näytön paikka. Eduskuntaryhmä on julkisuudessa
irtisanoutunut edustaja Rajamäen manööveristä
ja ilmoittanut kannattavansa oman ministerinsä
esitystä paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä. [38] Valiokuntakäsittelyn perusteella
on ehdotuksella eduskunnan enemmistön tuki
takanaan.
Enää ei puutu kuin yksi ylimääräinen kokous,
jossa laki voitaisiin hyväksyä.
Kuten oikeusoppineet Juha Lavapuro ja Tuomas
Ojanen muistuttavat, mitään oikeudellista perustetta ei ole, etteikö asiaa voitaisi ottaa eduskunnan käsiteltäväksi vielä lauantain jälkeenkin.
[39] Puhemiesneuvosto voi koska tahansa päättää
pidentää nykyisen eduskunnan istuntokautta
ensi viikolle. Vielä senkin jälkeen, kun nykyinen
eduskunta on päättänyt lopettaa työskentelynsä,
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eduskunnan puhemies voi kutsua valtiopäivät
koolle uusien vaalien toimittamiseen saakka.
Lain hyväksymisen puolesta ovat meidän yksittäisten toimijoiden lisäksi vedonneet muun
muassa Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pakolaisneuvonta, Pelastakaa Lapset ry, Suomen Pakolaisapu,
Suomen Punainen Risti, Suomen UNICEF ry ja
Väestöliitto. [40]
Arvoisa puhemies Heinäluoma, tunnistatteko
seuraavan sitaatin:
”Sosiaalidemokraattinen puolue Suomessa on
kansainvälinen puolue: se tuomitsee kaikki kansojen
etuoikeudet samoin kuin syntyperän, sukupuolen ja
varallisuuden etuoikeudet.”
Näin sanotaan Forssan puoluekokouksen
ohjelmassa vuodelta 1903. [41] Tuo asiakirja on
tärkeimpiä merkkipaaluja nykyisten SDP:n ja
vasemmistoliiton historiassa. Vähän myöhemmin
tekstissä puolue asettaa tavoitteekseen ”maksuttoman lääkärinavun ja lääkkeet sekä synnytysavun”.
Missään kohtaa ohjelmaa ei sanota, että nämä
vaatimukset rajautuisivat vain kotikuntaoikeuden saaneille. Ei, sadan vuoden takaisessa työväenliikkeessä tuollainen rajaus olisi ollut absurdi.
Silloin ei nykyistä oleskelulupabyrokratiaa edes
ollut, terveysbyrokratiasta nyt puhumattakaan.
Ja vaikka olisi ollut, tuolloinen puoluekokousväki
tuskin olisi kannattanut kaikkein köyhimpien
jättämistä terveyspalvelujen ulkopuolelle. Aivan
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liian moni paikalla olijoista oli menettänyt
jonkun rakkaan puutteellisten terveyspalvelujen
vuoksi. Joku heistä on varmasti minun sukulaisiani, ja joku toinen teidän, herra puhemies.
Eduskunnassa tietysti istuu myös sellaisia edustajia, jotka eivät koe työväenliikkeen periaatteita
omikseen. Paperittomien terveydenhuoltoa on
kuitenkin luontevaa tarkastella myös eräiden
muiden maailmankatsomusten pohjalta. Esimerkiksi kristillisen perinteen, joka on nostanut
esikuvikseen lukuisia parantajahahmoja.
Kristillinen traditio tuntee lukuisia merkkihenkilöitä, jotka ovat jääneet historiaan tämän
ihanteen seuraajina. Sairaaloiden perustajana
kunnostautuneen Pyhän Basileioksen mielestä
rikkaat ihmiset, jotka kieltäytyvät auttamasta
köyhiä eivät syyllistyneet ainoastaan varkauteen,
vaan murhaan. [42] Suomalaisille tutumpi lienee
Pyhä Birgitta, joka rakennutti kotitilalleen talon
sairaiden ja köyhien auttamista varten. [43]
Vaikka henkilökohtaisesti kannatan uskonnon
ja valtion erottamista toisistaan, on selvää, että
kaikki länsimaisen politiikan aatesuunnat pohjautuvat tavalla tai toisella kristinuskoon, eikä
niiden arvopohjan tarkastelu ole mahdollista
ilman viittauksia kristilliseen traditioon.
Ehkä olennaisin tästä tiivistyy yhteen kysymykseen: Kun Uuden Testamentin kuvaama Jeesus
paransi sairaita, kysyikö hän ensin passia tai
maksukykyä?
Ei kysynyt. Läpi evankeliumien kulkee kehotus
auttaa nimenomaan tuntemattomia, köyhiä,
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vähäisiä ja vieraita.
Kuka tahansa meistä on valmis uhrauksiin ystävänsä tai perheenjäsenensä puolesta, siinä ei ole
mitään erityistä. Kristillinen radikaalius piilee
siinä, että lähimmäisiin lasketaan myös heidät,
joita emme tunne. Niin itäisen kuin läntisenkin
kirkon periaatteena on ollut, että apua tarvitsevaa autetaan, oli hän sitten oman tai jonkun
toisen seurakunnan jäsen, omaa tai jotakin toista
kansaa.
Ajatus terveydenhuollon sitomisesta kansalaisuuteen on historiallisesti verraten uusi. Suomalainen terveysjärjestelmä on kuitenkin kehittynyt
tilanteessa, jossa edes virallista saati epävirallista
maahanmuuttoa ei juuri ollut. Noissa olosuhteissa kotikuntaoikeuteen sidottu terveysturva oli
käytännössä sama asia kuin universaali terveysturva, siis siten kristillisen arvopohjan mukainen.
Demografisten muutosten vuoksi alkujaan
universaaliksi tarkoitettu terveysjärjestelmä on
muuttunut valikoivaksi terveysturvaksi. Siksi sairaiden hoidon pitkän linjan arvopohjasta kiinni
pitäminen itse asiassa edellyttäisi terveysjärjestelmämme tarkistamista.
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itä sitten tapahtuu, jos paperittomien terveydenhuolto todella kaatuu tähän? Mitä
tapahtuu, jos seuraava hallitus ei tuo uutta esitystä nyt rauenneen tilalle, jos vaikea taloustilanne
ja maailman myrskyt hautaavat asian alleen?

Kyseessä on jo aikaa sitten Eurooppaan vakiintunut miljoonien ihmisten varjoväestö. He käyvät
töissä, rakastuvat, perustavat koteja ja kasvattavat
lapsiaan meidän keskuudessamme. He yrittävät rakentaa elämäänsä niillä ehdoilla, niistä
palikoista, jotka ovat saatavilla. Ja kuten meistä
useimmat, rämpivät hekin vaikeuksien yli sen
toivon varassa, että jonakin päivänä lapsilla olisi
vähän helpompaa.
Samanlaisista toiveista kasvoi aikanaan vahvan
julkisen sektorin Suomi, joka edelleen suojelee
kansalaisiaan. Niitäkin, jotka eivät ymmärrä siitä
kiittää.
Hyvinvointivaltio oli vastaus ihmisten tarpeeseen
saada turvattu toimeentulo ja hoivaa sairauden
sattuessa. Nämä tarpeet ovat universaaleja. Jos
virallinen yhteiskunta ei niihin vastaa, ihmiset
järjestävät elämänsä epävirallista tietä. Mitkään
poliisin ratsiat, mikään maahanmuuton kontrolli
ei onnistu kehitystä estämään.
Paperittomat eivät lakkaa sairastamasta sillä, että
heidät käännytetään terveyskeskuksen ovella.
Pikemminkin käy niin, että valtiovallan penseyden edessä tarttuvat tavalliset ihmiset toimeen.
Suomen Global Clinic on vain laajan, koko
asutun maailman kattavan vapaaehtoisklinikoiden verkoston pohjoinen pikkuserkku. Helsingin
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kaupungin paikallinen päätös taata lapsille ja
raskaana oleville ja lapsille laajat terveyspalvelut
on Suomessa harvinaisuus, mutta Euroopan
mittakaavassa varsin tavallista. [44]
Arvoisa puhemies,
Vaikka osa väestöä suljetaan virallisen yhteiskunnan – sen tilastojen ja oikeuksien – ulkopuolelle,
eivät ihmiset katoa minnekään. He jatkavat
elämäänsä kaupunkien katvealueilla, kaikkine noine iloineen ja tarpeineen, jotka tekevät
meistä ihmisiä. Samalla he tulevat vaikuttaneeksi
yhteiskuntaamme enemmän kuin äänestämällä
koskaan olisi mahdollista.
Milloin viralliset järjestelmät sulkevat merkittäviä
väestöryhmiä ulos, alkaa niiden huokosiin kasvaa
epävirallisia. Ensin tulevat bisnespohjaiset järjestelyt anonyymeistä nettilääkäreistä ja pimeistä
lastenhoitajista rikollisjärjestöjen turvamiespalveluihin. Vähän myöhemmin heräävät seurakunnat ja muut voittoa tavoittelemattomat toimijat.
Ne organisoivat maanalaisia sairaaloita, salaisia
majataloja ja kellarien kielikursseja.
Aikaa myöten epävirallinen yhteiskunta kasvaa
symbioosiin virallisen kanssa. Paperittomat oppivat käymään kunnallisissa terveyskeskuksissa
tuttaviensa kela-korteilla. Yrittäjät mukautuvat
maksamaan työntekijöidensä palkkoja kolmannen osapuolen tilille, jos työntekijällä itsellään
ei ole työlupaa. Kukaan illallisvieraista ei erehdy
utelemaan tummahipiäisen sisäkön taustoja, niin
monen keskiluokkaisen kodin keittiössä puuhaa
paperiton siirtolainen. Varjoväestö suhtautuu
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lakiin vain ulkoisena olosuhteena, mitenkäs
muuten, eihän sillä ole sen paremmin juridisia
kuin poliittisiakaan oikeuksia.
Arvoisa puhemies,
kaikki kollegat taitavat jo olla lähteneet vaalikentille, ainakaan täällä salissa ei ole enää vähään
aikaan ketään näkynyt. Olen käyttänyt kansanedustajan puheoikeutta näin pitkään siksi, että
vaikka tässä talossa on monia muitakin tärkeitä
asioita, kysymys paperittomien terveydenhuollosta ei mielestäni ole saanut poliitikkojen ymmärryksessä ansaitsemaansa painoarvoa.
Me jätämme nyt talon, mutta emme kysymystä
paperittomien asemasta.
Mikäli seuraavat eduskunnat eivät näe meitä pidemmälle, ajautuu Suomi vähitellen hyvin kauas
siitä säntillisestä hyvinvointivaltiosta, johon me
olemme tottuneet.
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Selvityspyyntö oikeusasiamiehelle
Pyydän oikeusasiamiestä selvittämään,, miten
paperittomien henkilöiden oikeudet välttämättömiin terveyspalveluihin toteutuvat, ottaen
erityisesti huomioon perustuslakivaliokunnan
käsityksen näiden palvelujen kuulumisesta PL
19.1 §:ssä turvattuihin oikeuksiin.
Perustuslain lausunnossa (peVL 73/2014) hallituksen esityksestä (HE 343/2014 vp)
todetaan, että ”hallituksen esitys toteuttaa perustuslain 19 §:n 1 momenttia” ja että ”ehdotettu sääntely
kuitenkin koskee perustuslain 19 §:n 1 momentin
mukaista ns. eksistenssiminimiä eli ihmisarvoisen
elämän edellytysten vähimmäistasoa, joka kuuluu
kaikille.”
Perustuslain 19.1 § perustaa subjektiivisen oikeuden, johon voidaan vedota välittömästi ilman
tavallisen lain tukea. Perustuslakivaliokunnan
lausunnon perusteella paperittomilla olisi siten
suoraan perustuslain nojalla oikeus ehdotettuihin välttämättömiin terveydenhoitopalveluihin,
vaikka lakia ei säädettykään.
Helsingissä 23.4.2015
Anna Kontula

KSL-opintokeskus

23.7.2015 13:48:49

56

pamfletti_final.indd 56

1. TPA 12/2012.
2.. Helsingin Sanomat, 10.3.2015.
3. HE 343/2014, 22.
4. Lakiesityksen lähetekeskustelussa käytettiin

kiivassanaisia puheenvuoroja. Otsikoihin nousi
etenkin sosiaalidemokraattien kansanedustaja Kari
Rajamäen kommentti 50 000 Pietarin HIV-positiivisesta, jotka odottavat pääsyään Suomen terveydenhuollon piiriin. Lain vastustajat vetosivat ”terveysshoppailuun”, vaikka tutkimustiedon perusteella
ilmiötä ei ole olemassakaan. Eduskunnan nykyinen
puhemies, perussuomalaisten kansanedustaja
Maria Lohela, totesi mm., että: ”Suomen ja maailman ongelmia ei korjata muuttamalla Suomi koko
maailman sosiaalitoimistoksi ja terveyspalvelujen
tuottajaksi.” Perussuomalaisten kansanedustaja Olli
Immonen sanoi sen suoraan: ”Mikäli tämä hallituksen esitys hyväksytään ja terveyspalveluja aletaan
tarjota laajenevassa määrin paperittomille maahanmuuttajille, tulee maahamme kohdistumaan
tulevaisuudessa enenevissä määrin niin sanottua
synnytysturismia ja muuta terveysmatkailua.” (PTK
174/2014 vp.)
5. Vuoteen 2012 saakka Espanjan terveydenhuolto

perustui universaaliin järjestelmään. Kaikki maassa
oleskelevat, mukaan luettuna paperittomat, olivat
oikeutettuja terveydenhuollon palveluihin. Palvelut
olivat käyttäjälle maksuttomia kattaen osin myös
lääkärin määräämät lääkkeet. Vuonna 2012 Espanja muutti lakia osana mittavia julkisen sektorin
leikkauksia ja paperittomilta poistettiin palvelujen
vapaa saatavuus. Laki takasi enää ensiavun ja kiireellisen hoidon.
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Muutosta on arvosteltu, koska sen on katsottu
olevan ristiriidassa sekä kansallisen lainsäädännön että kansainvälisten sopimusten kanssa.
Uudistetun Euroopan neuvoston sosiaalisen
peruskirjan (UESP) toimeenpanoa valvova Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea (CESCR)
totesi tammikuussa 2014 päätelmissään Espanjan
rikkoneen oikeutta terveyteen koskevaa UESP:n
11 artiklaa. Palvelujen saatavuuden heikkenemisen on myös arvioitu johtavan vakaviin kansanterveydellisiin ongelmiin. (CESCR 2012.)
Espanjan päätös on herättänyt paljon kritiikkiä,
sillä yleisesti on katsottu, että maan terveysjärjestelmä on tasoittanut terveyseroja. Espanja päättikin vastikään palauttaa vanhan järjestelmän, sillä
pääministeri Mariano Rajoy mukaan: “Vaikuttaa
siltä, että on järkevämpää järjestää perusterveydenhuolto terveyskeskusten kautta niin, etteivät
muun muassa terveyskeskukset ylikuormitu.”
(Gaffey 2015.)
6. Kontula & Hämäläinen 2014, 24.
7. Paperittomien siirtolaisten terveydenhuolto on

järjestetty Euroopan maissa eri tavoin. Akuutti terveydenhuolto on järjestetty 19:sta 27:stä jäsenmaasta. Hollannissa, Belgiassa, Portugalissa ja Ranskassa
paperittomille kuuluvat myös muut terveydenhuollon palvelut. Saksassa, Englannissa ja Italiassa
palvelu on avointa, mutta pääsyä hoidon piiriin rajoittaa se, että potilaiden on rekisteröitävä tai heistä
on raportoitava viranomaisille erikseen. (European
Union agency for fundamental rights 2011a, 74&76
ja Gray & Ginneken 2012, 4-9.). European Journal of
Public Health –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa
Euroopan maat ryhmitellään neljään kategoriaan
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paperittomien terveyspalvelujen laajuuden perusteella. Tutkimuksen perusteella kaikista heikoin
perusturva ja korvausjärjestelmä oli Irlannissa ja
Suomessa. (Cuadra 2011, 269)
8. Leppäkorpi Mervi (2014) Lausunto luonnokseen

hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnan
velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon
palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta.
9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansain-

välistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain
ja ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 170/2014) astui voimaan heinäkuun 1. päivä 2015. Esitys muuttaa
lakia siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus
otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen
vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos
vapaaehtoinen paluu on mahdollinen eikä palautettava henkilö suostu palaamaan vapaaehtoisesti
tai vaikeuttaa paluun järjestelyjä. Kansalaisjärjestöt
ovat kritisoineet esitystä laajalti siitä, ettei paluu ole
todellisuudessa vapaata. Lakimuutoksen uskotaan
lisäävän merkittävästi paperittomien siirtolaisten
määrää Suomessa, sillä tilapäisen oleskeluluvan
puuttuessa, paperittomuus on monille ainoa vaihtoehto välttää paluu.
10. Esimerkiksi terveyden – ja hyvinvoinnin laitos
määrittelee paperittomaksi henkilön, joka oleskelee
Suomessa ilman lupaa tai jonkin tilapäisen luvan
varassa. Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan siis
1) 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 luvallista,
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2) 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 tai 3) EU-kansalaista, jonka tilapäinen
maassa oleskelu on luvallista, mutta jolla ei ole
vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.
(Keskimäki et al. 2014, 3.) Kansalaisjärjestöt kritisoivatkin lakia, koska toteutuessaan se olisi edelleen
jättänyt lain ulkopuolelle edellä mainitut ihmisryhmät. (Ihmisoikeusliitto 2014, 2.)

Ruotsin hallituksen teettämän selvityksen
mukaan on lakiteknisesti epäselvää milloin
EU-kansalaiset kuuluvat lain piiriin. Raportti
suositteleekin, että hallitus muotoilee yhdessä
sosiaaliviranomaisen kanssa ohjeistuksen siitä,
missä tilanteissa EU-kansalaiset, jotka oleskelevat Ruotsissa ilman lupaa, voisivat kuulua lain
piiriin. (Statskontoret 2015, 61.)
Saksassa paperittomat kuuluvatkin terveydenhuollon piiriin, perusterveydenhoitoon pääsy
edellyttää rekisteröityminen sairasvakuutusjärjestelmään. Koska viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, karkottamisen pelko estää ihmisiä
hakemasta hoitoa. Vuonna 2009 Saksan liittoneuvosto linjasi, että hoitohenkilökunta on salassapitovelvollinen. Päätös koskee kuitenkin vain
ensiapukäyntejä, sillä perusterveydenhuoltoon
paperittomat tarvitsevat lähetteen sosiaalipalvelujen kautta. (Maailman lääkärit 2013, 40.)
11. Ihmisoikeusliitto 2014, 3.
12. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pa-

perittomien terveyspalvelut Suomessa –selvityksen
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pohjalta hahmoteltiin kolme vaihtoehtoista mallia,
joilla paperittomien henkilöiden oikeudet terveyspalveluihin turvattaisiin nykyistä laajemmin. Mallien mukaan paperittomille henkilöille tulisi turvata
1) mahdollisuudet käyttää terveyspalveluita samassa
laajuudessa kuin henkilöt, joilla on kotikunta
Suomessa, 2) laajuudeltaan samantasoiset palvelut
kuin turvapaikanhakijoille tai 3) nykylainsäädännön
mukainen kiireellinen hoito sekä alle 18-vuotiaiden
lasten, raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten
hoito. Parhaiten Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten ja perustuslain asettamia vaatimuksia
vastaisi kuntalaisille tarjottavia palveluita vastaava
malli. Malleissa paperittomat henkilöt saisivat
palvelut samoin asiakasmaksuin kuin kunnan asukkaat. Jäljelle jäävä osa kustannuksista ehdotetaan
korvattavaksi kunnille valtion varoista. (Keskimäki
et al. 2014, 63-67.)
13. Hiv-tartuntoja äidistä lapseen on tilastoitu
Suomessa 27 kappaletta vuodesta 1980 lähtien.
(THL 2015.) Lähes kaikki tartunnan saaneet lapset
ovat ulkomailla syntyneitä. Vain pieni osa lapsista on Suomessa suomalaiselle tai ulkomaalaiselle
äidille syntyneitä lapsia eikä äidin hiv-infektio ei
ole ollut tiedossa ennen synnytystä (Heikinheimo
et al. 2002, 1406). Lääkitys raskauden, synnytyksen
ja vastasyntyneisyyskauden aikana vähensi vertikaalisen tartunnan riskiä imettämättömillä äideillä
26 prosentista kahdeksaan. Kolmen HIV-lääkkeen
yhdistelmällä on jopa saavutettu alle prosentin
tartuntalukuja. (Hovila 2011, 3.)
14. Virkki 2015, 1. THL:n Paperittomat Suomessa
–raportissa arvioidaan, että Suomessa 1 000 – 2 000
paperitonta henkilöä, kun taas poliisihallinto arvioi
määräksi 3 000 – 7 000. Poliisin tilastojen mukaan
vuonna 2011 Suomessa tavattiin noin 3300 laitto-
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masti maassa oleskelevaa henkilöä. Iso ero arvioissa
johtuu siitä, että poliisin tilastoima luku sisältää
myös henkilöt, jotka ovat myöhemmin hakeneet
turvapaikkaa tai muuta oleskelulupaa ja näin ollen
laillistaneet oleskelunsa. Poliisihallinnon luku ei siis
kerro paperittomien todellista määrää Suomessa.
(Al Omair et al. 2013, 10.)
15. HE 170/2014.
16. Esimerkiksi pakolaisneuvonta muistuttaa, että
vaikka Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista
suurimmalla osalla ei ole passia tai muuta henkilöllisyyttä pitävästi todistavaa asiakirjaa, pakolaisuudessa eläminen tai turvapaikanhakijaksi lähteminen
ei kuitenkaan ole laitonta. (Pakolaisneuvonta 2009,
6.) Amnesty puolestaan huomauttaa, että vaikka
paperittoman henkilön teot voivat olla laittomia,
hän ei ihmisenä ole laiton. (Amnesty.fi)
17. STM 2015.
18. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2014, 9.
19. Keskitalo 2015.
20. Vuoden 2012 syyskuussa laki muuttui siten, että
luvattomasti maassa oleskelevilta ulkomaalaisilta
poistettiin palvelujen vapaa saatavuus. Ainoastaan
ensiapu ja kiireellinen hoito taattiin kaikille maassa
oleskeleville. Muutoksen yhteydessä otettiin käyttöön terveysvakuutuskortti, joka oikeuttaa henkilön
palveluiden piiriin. Kortin saamiseksi henkilön
tulee olla töissä, aktiivinen työnhakija tai aiemmin
Espanjassa työskennellyt eläkeläinen tai hänen tulee
kuulua tällaisen henkilön perheeseen. Pääministeri
Mariano Rajoyn mukaan lakiuudistuksen tavoitteena oli 500 miljoonan euron säästöt. (Benítez 2013.)
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21. Vuonna 2014 Espanjaan laittomasti pyrkivien
määrä kasvoi 68 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.
Syyrian ja Pohjois-Afrikan konfliktien katsotaan
olevan merkittävin syy maahan pyrkivien määrän
kasvuun. (Badcock 2015.)
22. Álamo-Junquera et al. 2014, 35-36.
23. Paperittomuuden mittasuhteista on vaikea
saada tarkkoja lukuja ilmiön näkymättömyyden
takia. OECD:n arvioi vuonna 2007, että Euroopassa
oleskelee viidestä kahdeksaan miljoonaa paperitonta ihmistä. (OECD 2007.) Myös Euroopan komissio
on käyttänyt vastaavaa lukua. (Euroopan komissio
2007.) Kansainvälinen paperittomien yhteistyöjärjestö the Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants (PICUM) kuitenkin huomauttaa, että vaikka luku on toistuvasti esillä, se on
pelkkä raaka-arvio. (PICUM 2013, 3.) Luotettavien
tietojen saamiseksi komissio perustikin operaatio
Clandestinon vuonna 2007 kartoittamaan paperittomien määrä Euroopassa. Vuonna 2010 julkaistussa operaation loppuraportissa päädyttiin 1,9 - 3,8
miljoonaan paperittomaan, mikä on merkittävästi
vähemmän kuin OECD:n ja Euroopan komission
arvio. Pelkästään ilmiön luonteen vuoksi tarkkoja lukuja on ymmärrettävästi mahdotonta saada.
(Clandestino project 2009, 109.)
24. Ainoastaan Ranska, Sveitsi, Italia, Belgia ja Hol-

lanti tarjoavat paperittomille täyden pääsyn julkisen
terveydenhuollon palveluihin. On kuitenkin syytä
huomioida, että maakohtaiset erot ja erityisehdot
rajoittavat paperittomien todellista pääsyä palveluiden piiriin myös edellä mainituissa maissa. (Gray &
Ginneken 2012, 4-9.) European Union Agency for
Fundamental Rights –järjestön raportin mukaan
27:n EU-maan perustuslaista 22:ssa kaikilla lapsilla
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on oikeus perusopetukseen ja vain viidessä valtiossa
oikeus on rajoitettu. Raportissa on myös listattu
kahdeksan ihmisoikeussopimuksen säännöstä koulutuksesta, joista viiteen kaikki EU–maat ovat sitoutuneet. Silti oikeuden toteutumisen esteenä ovat
usein dokumenttien puute, koulutuksen rahoitus
sekä vanhempien pelko paljastumisesta viranomaisille. (European Union Agency for Fundamental
Rights 2011b, 86-89.)
25. European AIDS Treatment Group 2014, 9
26. Karl-Trummer et al. 2012, 16.
27. ACOG 2009.
28. Ruotsissa uusi laki paperittomien terveyden-

huollosta nosti paperittomien terveydenhuollon
kustannuksia 80 prosenttia. Hallituksen tilaama
raportti arvioi, ettei nousu kuitenkaan johdu paperittomuuden kasvusta, vaan siitä, että suurempi osa
paperittomista osaa pyytää ja suurempi osa henkilökunnasta osaa tarjota hoitoa. Vaikka kustannukset
nousivatkin verrattain paljon, nousivat ne huomattavasti maltillisemmin kuin hallitus oli odottanut
ja kustannukset jäivät ainoastaan kolmannekseen
budjetoidusta 300 miljoonasta eurosta. (Statskontoret 2015, 33&56.)
29. Mosskin 2014.
30. Lääkäriliitto 2013.
31. Global Clinic tarjoaa perusterveydenhuollon
tasoista terveyden- ja sairaanhoitoa Suomessa oleskeleville paperittomille. Vastaanotolle voi hakeutua
kuka tahansa maassaolostatuksesta huolimatta.
Global Clinic toimii Helsingissä, Turussa ja Oulus-
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sa. Klinikalla työskentelee vapaaehtoisia lääkäreitä,
hammaslääkäreitä, hoitajia, kätilöitä, lääketieteen
opiskelijoita, tulkkeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi
tarjolla on juridista neuvontaa. Vapaaehtoiset ovat
sitoutuneet ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen.
32. PeVL 73/2014.
33. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen
toinen artikla:

1. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä
yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille
niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman
minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai
muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin,
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai
muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai
sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan
perustuvaa erottelua.
2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin
toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan
kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka
perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan,
toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.
(Valtiosopimus 1991.)
34. Euroopan sosiaalisten oikeuksien neuvosto
14/2003.
35. Svensk författningssamling 2013:361.
36. YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävän
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yleissopimuksen 12. artikla:

1. Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin naisten syrjinnän poistamiseksi terveydenhoidon alalla ja varmistaakseen
miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta terveydenhoitopalvelujen saannin, mukaan lukien perhesuunnitteluun liittyvät palvelut.
2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksistä
riippumatta sopimusvaltiot varmistavat naisille
asianmukaiset palvelut raskauden, synnytyksen
ja synnytyksen jälkeisen kauden aikana, antaen
tarvittaessa palveluja maksuttomasti sekä riittävän ravinnon raskauden ja imettämisen aikana.
(Valtiosopimus 1986.)
37. Muun muassa vuonna 2013 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin piti tapauksessa Aden Ahmed
v. Malta asianosaista haavoittuvaisena juuri sen
perusteella, että hän oli oleskellut maassa ilman
voimassaolevaa oleskelulupaa. (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 2013.)
38. Pohjanpalo 2015.
39. Lavapuro & Ojanen 2015.
40. Pakolaisneuvonta 2015.
41. Forssan ohjelma 1903.
42. Durac 2010.
43. Cantell 2003.
44. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi joulu-
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kuussa 2013 valtuustoaloitteen, joka takasi paperittomille oikeuden välttämättömiin terveyspalveluihin ottaen erityisesti huomioon lapset ja raskaana
olevat naiset. Helsinki järjestää paperittomien
henkilöiden terveydenhuollon siten, että kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja alle
18-vuotiaille lapsille tarjotaan laajat terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien neuvola- ja sairaanhoitopalvelut, samaan hintaan kuin helsinkiläisille.
(Helsingin kaupunki 2013.) Käytännöllä ei ole ollut
merkittäviä kustannusvaikutuksia, eikä sen ole
havaittu tuottaneen terveysturismia.
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