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SUOMEN	
  PSYKOLOGILIITTO:	
  
Paperittomille	
  on	
  turvattava	
  välttämättömät	
  terveyspalvelut	
  
	
  
Suomen	
  Psykologiliitto	
  pitää	
  tärkeänä,	
  että	
  eduskunta	
  hyväksyy	
  hallituksen	
  eduskunnalle	
  
esittämän	
  lakiesityksen,	
  jolla	
  turvataan	
  välttämättömät	
  terveyspalvelut	
  paperittomille	
  
siirtolaisille.	
  Uuden	
  lain	
  mukaisesti	
  paperittomat	
  olisivat	
  Ruotsin	
  mallin	
  mukaisesti	
  
oikeutettuja	
  samoihin	
  terveyspalveluihin	
  kuin	
  turvapaikanhakijat.	
  Lain	
  on	
  määrä	
  tulla	
  
voimaan	
  1.1.2016.	
  
	
  
Tällä	
  hetkellä	
  paperittomilla	
  siirtolaisilla	
  on	
  oikeus	
  vain	
  päivystysluonteiseen	
  apuun	
  julkisissa	
  
terveyspalveluissa.	
  Käytännössä	
  myös	
  tämän	
  avun	
  saaminen	
  on	
  epävarmaa.	
  Apua	
  vaille	
  
voivat	
  jäädä	
  myös	
  erityisen	
  haavoittuvassa	
  asemassa	
  olevat,	
  kuten	
  raskaana	
  olevat	
  naiset	
  ja	
  
lapset.	
  Tämä	
  on	
  vastoin	
  Suomen	
  ratifioimia	
  ihmisoikeussopimuksia	
  ja	
  Pohjoismaiden	
  
psykologien	
  ammattieettisiä	
  periaatteita.	
  Paperittomien	
  rajaaminen	
  välttämättömien	
  
terveyspalvelujen	
  ulkopuolelle	
  aiheuttaa	
  inhimillistä	
  kärsimystä	
  ja	
  heikentää	
  ihmisten	
  
mahdollisuuksia	
  saavuttaa	
  ihmisarvoinen	
  elämä.	
  
	
  
Tällä	
  hetkellä	
  paperittomille	
  tarjotaan	
  terveyspalveluita	
  vapaaehtoisvoimin	
  Helsingissä,	
  
Turussa	
  ja	
  Oulussa.	
  Helsingin	
  klinikalla	
  toiminnassa	
  on	
  myös	
  psykologeja	
  Psykologien	
  
Sosiaalinen	
  Vastuu	
  ry:stä.	
  Niukkojen	
  resurssien	
  vuoksi	
  ja	
  vapaaehtoistyön	
  varassa	
  riittävän	
  
avun	
  tarjoaminen	
  ei	
  kuitenkaan	
  ole	
  mahdollista.	
  Tämä	
  asettaa	
  usein	
  eri	
  tavoin	
  
traumatisoituneet	
  ja	
  traumatisoivissa	
  olosuhteissa	
  elävät	
  paperittomat	
  hyvin	
  eriarvoiseen	
  
asemaan	
  suhteessa	
  muuhun	
  väestöön.	
  
”Valtion	
  viranomaisten	
  tehtävä	
  on	
  huolehtia,	
  kuka	
  Suomessa	
  oleskelee.	
  Terveydenhuollon	
  
ammattihenkilöiden	
  eettinen	
  velvollisuus	
  on	
  hoitaa	
  potilasta	
  hänen	
  yhteiskunnallisesta	
  
asemastaan	
  riippumatta”,	
  sanoo	
  Suomen	
  Psykologiliiton	
  puheenjohtaja	
  Tuomo	
  Tikkanen.	
  
”Paperittomat	
  ovat	
  erityisen	
  haavoittuva	
  ihmisryhmä,	
  jonka	
  perus-‐	
  ja	
  ihmisoikeudet	
  
toteutuvat	
  heikosti.	
  Paperittomien	
  terveyspalvelujen	
  järjestäminen	
  lain	
  ehdottamalla	
  tavalla	
  
ei	
  ole	
  myöskään	
  taloudellinen	
  ongelma.	
  Kyse	
  on	
  ihmisten	
  perusoikeuksista”,	
  Tikkanen	
  toteaa.	
  	
  
Lakiesityksen	
  mukaan	
  paperittomille	
  turvattaisiin	
  välttämättömiksi	
  arvioidut	
  lyhytkestoiset	
  
terveyspalvelut	
  ja	
  lisäksi	
  alaikäisille	
  turvattaisiin	
  samat	
  terveyspalvelut	
  kuin	
  niille	
  alaikäisille,	
  
joiden	
  kotikunta	
  on	
  Suomessa.	
  Lakiesityksen	
  hyväksyminen	
  olisi	
  merkittävä	
  askel	
  kohti	
  
parempaa	
  ihmisoikeuksien	
  turvaamista	
  Suomessa.	
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