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Lääkärinvalassa lääkäri sitoutuu noudattamaan lääkärin eettisiä sääntöjä 

Vala pohjautuu Hippokrateen valaan ja Maailman lääkäriliiton (v.1949) 

hyväksyttyyn Geneven julistukseen. 

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.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen 
tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. 
Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä 
potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita 
hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös 
toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle 
on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan 
ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani 
ammattietiikkani vastaisesti.
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Paperittoman määritelmä

• Paperiton on henkilö, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. 
Paperittoman oleskelu ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa.

• Pelkkä passin tai muun henkilöllisyystodistuksen puuttuminen ei tee ihmisestä 
paperitonta.

• Turvapaikanhakijat eivät ole paperittomia, sillä heillä on lupa oleskella Suomessa 
turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan.

Paperittoman määritelmä vaihtelee
• Paperittomuutta ole määritelty laissa tai asetuksessa, sillä paperittomia koskevaa 

erillistä lainsäädäntöä ei ole. Eri tahot määrittelevät paperittoman eri tavoin.

Paperittomat-hankkeen paperittoman määritelmä:
• maassa ilman oleskelulupaa oleskelevat, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai 

Sveitsistä kotoisin olevat henkilöt, joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai 
sairaanhoidon varalle

• Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tulleet henkilöt, joiden 
oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, 
mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava

• EU-kansalaiset, joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle
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Joensuun Global Clinic: taustaa

THL:n STM:lle tekemän selvityksen mukaan paperittomien terveydenhuolto voidaan 
järjestää 

1. paperittomilla laajat oikeudet sairauksien tutkimuksessa ja hoidossa. 

2. terveydenhuoltopalvelut kattavat samoin kuin nykyisin turvapaikanhakijoilla 

3. vain ne terveydenhuoltopalvelut, joita tarvitaan raskaana oleville ja lapsille 

Suomessa arvioidaan olevan noin 3500 paperitonta ihmistä. He keskittyvät Helsingin 
seudulle, Pohjois-Karjalassa arvioidaan olevan 50–100 

Arvioitaessa näiden terveydenhuoltopalveluiden kustannuksia, ne ovat selvityksen 
mukaan 100 henkeä kohti 59 000–120 000 euroa riippuen yllämainitusta 
palveluasteesta. Jos paperittomia vain 50, kustannukset ovat 30 000–60 000 euron 
välillä. 

Tärkeimmät terveydenhuoltopalvelut ovat yleislääkäri ja neuvolatasoisia palveluja: 
äitiys- ja ehkäisyneuvola (20 %), tuki- ja liikuntaelinsairaudet (15 %), 
ylähengityselinten infektiot (15 %) ja muut infektiot, mahaelinsairaudet, sydän- ja 
verisuonisairaudet ja hammassairaudet kutakin n.10 %. (sairauksien jakauma on Global 
Clinicin tilastoista)
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Paperittomien terveydenhuoltosuunnitelma Pohjois-Karjalassa 
vuodesta 2014 alkaen    1/4

Vastaanotto

• Vastaanotto järjestetään sovitussa paikassa (osoite ei- julkinen) 

• julkinen puhelinnumero 046 5900186
– paperittomat tai heidän yhdyshenkilönsä voivat soittaa 

• oma sähköpostiosoite globalclinicjoensuu@gmail.com

• kun paperittoman ongelma on kartoitettu, järjestetään vastaanotto

• verkoston yhteyshenkilö kutsuu vastaanottopaikkaan sovittuun aikaan 
tarvittavat henkilöt, esim. lääkärin ja hoitajan 

• erityistapauksissa vastaanotto voidaan järjestää myös muualla 

Lääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt

• Lista toimintaan osallistuvista lääkäreitä ja hoitajista 

• Vapaaehtoistyössä v 2016

– kirurgi, gynekologi, yleislääkäri ja psykiatri ja 2 sisätautilääkäriä 

– 5 sairaanhoitajaa ja 2 kätilöä 
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Vastaanottotila 

• varustus vastaa suunnilleen itsehoitopisteiden varustetasoa, 

• mm. verenpaine ja verensokeri voidaan mitata. 

Lääkkeiden hankinta

• perusantibiooteista ja särkylääkkeitä pidetään varastoa

• yhden apteekin kanssa sovitaan järjestettävän lääkehuolto 

• kustannukset suoritetaan kerätystä kassasta.

Laboratorio- ja röntgenkulut

• joko Joensuun kaupungin tai yksityisen lääkäriaseman kanssa 

On huomioitava, että vakavien tarttuvien sairauksien hoito tulee järjestää 
kunnallisen terveydenhuollon toimesta. 
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Vakava akuutti sairaus tai raskaus/synnytys

• Näiden hoito järjestetään sairaalassa asianomaisen erikoisalan mukaan

Tulkkaus

• asioiden käsittelyyn tarvitaan usein tulkkia. 

• Verkoston yhteyshenkilöllä on lista tulkeista ja heidän kielitaidostaan 

• Tulkkilistaa päivitetään

Lakiasioiden hoitaminen

• Alustava lakineuvonta voidaan hoitaa Maahanmuuttajien neuvontapisteellä 
toimivan lakineuvonnan kanssa, jota tekevät Itä-Suomen yliopiston 
oikeustieteen opiskelijat yliopiston ja neuvontapisteen ohjauksessa. 

• Pakolaisneuvonnan Paperittomien neuvonta on käytettävissä etänä, 
soittoaika maanantaisin. 
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Koulutus

• maanantaina 19.5.2014 klo 12 – 16 Itä-Suomen aluehallintovirastolla 

• mukana Global Clinicin mm Pekka Tuomola

Muuta:

• Joensuun poliisin kanssa käyty neuvottelu

• Vastaanotosta tulee säilyttää potilaskortti tai muu vastaava dokumentti. Tarkoitus on 
toisaalta kirjata ylös kunkin potilaan hoitoprosessi, toisaalta pitää potilaan 
henkilöllisyys suojattuna. 

• Toiminnan tarvitsemia kuluja varten kerätään rahasto, johon eri tahoilla on 
mahdollisuus esim. kohdentaa omassa piirissään tehtäviä keräyksiä. 

• Koska Pohjois-Karjalassa paperittomia on varsin vähän, voidaan jatkossa keskustella 
Kuopion / Pohjois-Savon kanssa, mahdollisesti myös Mikkelin / Etelä-Savon kanssa. 

Mukana toiminnassa:

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Suomen Punainen Risti

Rikosuhripäivystys

Joensuun evankelis-luterilainen seurakunta
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Facebook
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Miten itse jouduin paperittomien pariin?

• V 2010 egyptiläinen 
leskirouva

– Kuoli I/2011

• V. 2014 perustettiin 
Joensuu Global clinic

• perhe ja muutama muu
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Miten tulevaisuudessa?
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• Joensuussa on toimiva järjestelmä

• Pohjois-Karjalassa on helppo tehdä yhteistyötä eri viranomaisten 
kanssa

• Paperittomien määrä voi muuttua !
• 32.500 turvapaikanhakijaa (v.2015), joista n 20.000 saa kielteisen päätöksen

• Osalla vakavia infektiosairauksia 
– Tbc, hepatiitti, shigella, syyhy

• Psyykkisiä ongelmia

• Suurin huoli lapsista ja heidän vanhemmistaan

• Toivottavasti lainsäädäntö selviää

• Siun Sote tulisi organisoida tämä 


