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§ 196
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
ronika Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta ehdotuksiksi toimenpi-
teistä paperittomien tilanteen johdosta

HEL 2017-003881 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Saku Etholen teki asiassa seuraavan pöydällepanoehdotuksen: 
"Ehdotan, että asia jätetään tämän kokouksen osalta pöydälle, koska 
kyseessä on laaja lausunto, johon haluaisin vielä perehtyä lisää puolu-
een valtuustoryhmänkin kanssa. Asia on myös osittain limittäinen koh-
dan seitsemän [tämän pöytäkirjan § 195] kanssa, jota olen myös ehdot-
tanut pöydättäväksi."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon paperittomien tilanteen johdosta tehtäviä toimenpiteitä kos-
kevasta Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta:

"Jokaiselle on Suomen perustuslaissa taattu oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä on subjektiivinen oikeus ja henki-
lö voi vedota suoraan tähän. Säädöksissä on määritelty tuen tarpeen 
aiheuttavat tilanteet ja eritoten korostettu lapsen huolenpidosta vastaa-
vien asemaa. Henkilö ei menetä perusoikeuksiaan, vaikka hän ei enää 
kuulu turvapaikan hakijan vastaanoton piiriin tai on laittomasti maassa.

Sosiaalihuoltolain 12 §:ssä säädetään jokaisen kunnassa oleskelevan 
henkilön oikeudesta kiireelliseen sosiaalihuoltoon. Myös toimeentulotu-
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ki on osa sosiaalihuoltoa. Säännöksen mukaan jokaisella kunnassa 
oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa hä-
nen yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei 
hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaa-
rannu.

Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät ainakin vält-
tämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Oikeus kii-
reelliseen sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa määräytyy ter-
veydenhuoltolain 50 § mukaan.

Helsingissä laittomasti maassa oleskelevien toimeentulon ja huolenpi-
don järjestäminen on keskitetty maahanmuuttoyksikköön. Keskittämi-
sen hyötynä on mm. avun tarpeen kehittymisen seuraaminen, yhden-
mukaisen avustamisen kehittyminen ja eri toimijoiden välisen yhteis-
työn helpottuminen (esim. seurakunta, järjestöt, vastaanottokeskukset). 
Jos se on henkilön toimeentulon järjestämisen kannalta tarkoituksen-
mukaista (esim. virka-ajan ulkopuolella tai lähellä sitä), ensimmäinen 
päätös tehdään alueellisessa sosiaalityössä tai sosiaali- ja kriisipäivys-
tyksessä. Tämän jälkeen henkilö ohjataan tarvittaessa asioimaan maa-
hanmuuttoyksikössä. Helsingissä noudatetaan paperittomien kohdalla 
ei-helsinkiläisten tilapäistä majoitusta koskevaa ohjeistusta ja pidempi-
kestoisesta asumisen järjestämisestä tehdään esitys kriisimajoituksen 
työryhmälle.

Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut vastaanottokeskuksia liittyen pal-
velujen päättämiseen. Vastaanottokeskukset antavat tietoa vastaanot-
tokeskuksista poistettaville heidän omalla kielellään. Sosiaalityöntekijät 
antavat tulkin välityksellä tiedon vapaaehtoisen paluun järjestelmän 
mahdollisuudesta ja sen lisäksi käyvät keskustelua henkilön kanssa sii-
tä, mitä paperittomuus Suomessa merkitsee ja mihin palveluihin hänel-
lä säilyy oikeus. Vastaanottokeskuksissa työskentelee myös henkilös-
töä, joka hallitsee joitakin asiakkaiden yleisimpiä kieliä.

Jokaisen avun tarve arvioidaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tihenkilöt tukevat paperitonta löytämään tilanteeseensa kestävämpiä 
ratkaisuja ja polkuja pois välitilasta, johon paperittomuus henkilön koh-
dalla johtaa. Tapaamisilla kiinnitetään erityisesti huomiota luottamus-
suhteen syntymiseen ja psykososiaalisen tuen antamiseen. Tarvittaes-
sa henkilö ohjataan myös järjestöjen järjestämiin palveluihin. Akuuttiin 
kriisiin paperiton henkilö saa tarvittaessa apua myös mielenterveyspal-
veluista. Jatkossa on mahdollisesti selvitettävä sitä, miten muussa vas-
taanottotyössä voidaan järjestää mielenterveyspalvelujen järjestäminen 
paperittomille.
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on tukenut järjestöavustuksin Helsin-
gin diakonissalaitoksen säätiön (HDL) ja Helsingin seurakuntayhtymän 
toimintaa paperittomien palvelujen järjestämisessä. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta on myöntänyt vuosittain yhdistyksille ja säätiölle avustuksia 
toimintaan, joka tukee sosiaali- ja terveystoimen strategiasuunnitelman 
tavoitteiden toteuttamista. Jo useiden vuosien ajan on avustuksin tuettu 
HDL:n ylläpitämän liikkuvan väestön palvelukeskus Hirundon toimintaa 
(noin 100 000 euroa/vuosi), jonka matalan kynnyksen avoimen toimin-
nan ja neuvonnan piiriin voivat hakeutua myös paperittomat henkilöt.

Tämän toiminnan lisäksi on vuodesta 2016 lähtien avustettu HDL:n jär-
jestämän tilapäisen hätämajoituksen kuluja kahdessa Helsingissä sijait-
sevassa toimipisteessä (Munkkisaari ja Hermanni), joissa majoitusta on 
järjestetty yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonian kans-
sa.

Osa hätämajoitukseen suunnatusta avustuksesta on sisältynyt HDL:lle 
myönnettyyn kokonaisavustukseen, joka vuodelle 2016 oli yhteensä 
520 000 euroa ja vuodelle 2017 oli yhteensä 590 000 euroa. Tästä sää-
tiö on käyttänyt hätämajoitukseen itse päättämänsä osuuden.

Tämän lisäksi hätämajoitukseen on ollut käytettävissä lautakunnan vi-
rastopäällikön (nyt toimialajohtajan) päätettäväksi erikseen osoittamaa 
avustusrahaa, joka on varattu ”mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja 
merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen”. Vuodelle 2016 
tämä varaus oli 100 000 euroa ja vuodelle 2017 tähän on kohdennettu 
yhteensä 400 000 euroa. Vuodelle 2016 tästä varauksesta myönnettiin 
hätämajoituksen kuluihin HDL:lle yhteensä 94 000 euroa ja Refuhome 
ry:lle 6 000 euroa. Vuonna 2017 on jo myönnetty samoille toimijoille yh-
teensä 100 000 euroa ja Vivo ry:lle 76 000 euroa. Toimialajohtaja päät-
tää vielä käyttämättä olevan varauksen käytöstä tarpeen mukaan syk-
syn aikana.

Tilapäisellä hätämajoituksella voidaan edesauttaa paperittomien henki-
löiden välittömän turvan ja suojan toteutumista Helsingissä. Toimintaan 
ohjataan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusvaroja tarpeen mu-
kaan. Avustuspäätöksiä on mahdollista tehdä pitkin vuotta ja tämän an-
siosta muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti.

Hermannin diakoniatalon hätämajoitus on tarkoitettu ensisijaisesti pa-
perittomille, jotka oleskelevat Helsingissä. Majoitukseen voi tulla ano-
nyymisti ja majoitus on henkilölle ilmaista. Hätätilanteessa majoittu-
maan voi tulla myös lapsiperheitä.

Erityisdiakonian käytössä on lisäksi kaksi kalustettua yksiötä kriisiasu-
miskäyttöön. Kriisiasunnoissa voidaan majoittaa niin paperittomia kuin 
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helsinkiläisiä asunnottomia vuorokaudesta muutamiin viikkoihin. Huo-
neistoon voi majoittua enintään viisi henkilöä. 

Jatkossa on tärkeää varmistaa, että em. kaltaista yhteistyötä tehdään 
ja palveluja on tarjolla myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa sekä 
suuremmissa kaupungeissa, jotta paperittomat henkilöt ja heidän tuki-
verkostonsa saavat apua myös muualla kuin Helsingissä.

Sosiaali- ja terveystoimi on ollut myös aktiivinen verkostoyhteistyön ra-
kentamisessa viranomaisten kesken ja sopinut mm. säännöllisestä tie-
don saannista maahanmuuttovirastolta vastaanottokeskuksista uloskir-
joitettavien määrän ja tilanteiden ennakoimiseksi.

Lapsen asemaan kiinnitetään erityistä huomiota, ja otetaan huomioon 
se, että laittomasti maassa oleskelevalla lapsella on aina oikeus kaik-
kiin lastensuojelulain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Asiat tulevat lastensuojelunviranomaisten käsittelyyn lastensuojeluil-
moituksen tai muun yhteydenoton kautta ja tarvittaessa lastensuojelun 
sosiaalityöntekijä käynnistää lapsen palvelutarpeen arvioinnin. Lapsen 
ja perheen tilannetta ja heidän tarvitsemaan tukea selvitetään yhteis-
työssä vanhempien ja tarvittaessa muiden yhteistyökumppanien kans-
sa. Asian selvittelyssä käytetään tulkkia ja vanhemmille ja lapselle sel-
vitetään heidän oikeutensa ja lastensuojelun periaatteet. Huostaanotto 
on viimesijainen lastensuojelun keino turvata lapsen tilanne.

Paperittomien henkilöiden julkinen terveydenhuolto Helsingissä on vuo-
desta 2014 alkaen järjestetty siten, että kiireellisen hoidon lisäksi tarjo-
taan kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille laajat tervey-
denhuollon palvelut, mukaan lukien neuvola- ja sairaanhoitopalvelut, 
samaan hintaan kuin helsinkiläisille. Tarjottavaan hoitoon kuuluu myös 
kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja 
psykososiaalinen tuki. Tämä koskee myös aloitteessa mainittuja itse-
murhaa yrittäneitä henkilöitä.

0−17 -vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville tarjotaan kaikki tervey-
denhuollon palvelut kuten helsinkiläisille. Myös synnytyksen jälkitarkas-
tus kuuluu palveluihin. Palvelut tarjotaan siltä terveysasemalta, johon 
paperiton henkilö hakeutuu.

Paperittomien terveydenhuoltoa koskevassa ohjeistuksessa koroste-
taan erityisesti terveydenhuollon salassapitosäännöksiä. Jo hoitosuhde 
sinänsä on salassa pidettävää tietoa, eikä näistä potilaista informoida 
poliisia tai mitään muuta hoidon ulkopuolista tahoa. Henkilökunta tie-
dostaa vaitiolovelvollisuutensa niin paperittomien kuin muidenkin poti-
laiden kohdalla.
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Myös sosiaalihuollon henkilökunta tiedostaa laissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuutensa, eivätkä he oma-aloitteisesti ilmoita sosiaalihuollon 
asiakkuudesta esimerkiksi maahanmuuttovirastolle tai poliisille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingissä palvelujen tarve on huomioitu ja palvelujen tuottamiseen 
paperittomille on reagoitu. Helsinki huolehtii paperittomien välttämättö-
mästä toimeentulosta ja huolenpidosta ja heille turvataan majoittumi-
sen, toimeentulon ja terveydenhuollon palvelut. Palveluilla varmistetaan 
Helsingin alueella oleskeleville paperittomille Suomen perustuslaissa 
taattu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon."

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalon lisäksi 40 muuta valtuutettua ovat teh-
neet valtuustoaloitteen, jossa pyydetään ehdotuksia toimenpiteiksi pa-
perittomien tilanteen johdosta.

Lausuntoa on pyydetty sosiaali- ja terveystoimialan lisäksi kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalta 30.8.2017 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Honkasalo Veronika ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 11
2 Paperittomien käynnit äitiys- ja lastenneuvonnassa vuonna 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


