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• Viranomaisia velvoittava lainsäädäntö
• Helsingin kaupungin linjaus paperittomien palveluista
• Paperittomat Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaana –
tilastoja

• Paperiton asiakkaana, esimerkkitapauksia
• ”Helsinki” mallin vahvuudet
• Tulevaisuuden kysymykset
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Viranomaisia velvoittava lainsäädäntö 1/5
” Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä
väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden
lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.”
Suomen perustuslaki 731/1999 § 19
3

Viranomaisia velvoittava lainsäädäntö 2/5
” Jokaisella

kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada
kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat
sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään
huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muussa kuin kiireellisessä
tapauksessa henkilöllä on oikeus saada riittävät sosiaalihuollon palvelut
kotikuntalaissa tarkoitetulta kotikunnaltaan tai siltä kuntayhtymältä, johon
kotikunta kuuluu, ellei muualla laissa toisin säädetä.”
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 12

” [...] Tilapäistä

asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat
lyhytaikaista, kiireellistä apua.”
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 21
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Viranomaisia velvoittava lainsäädäntö 3/5
” Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto,
mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä
tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä
hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden
vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota
ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman
vaikeutumista.”
Terveydenhuoltolaki § 50

5

Viranomaisia velvoittava lainsäädäntö 4/5
” Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai
muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta
lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.
[…]
Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen
arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen
arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi
luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.”
Lastensuojelulaki § 26

”Lastensuojelun järjestämisestä vastaa lapsen tai nuoren kotikunta. Jos se
kunta, jossa lapsi tai nuori pääasiallisesti asuu, ei kotikuntalain 2 §:n tai 3 §:n
1 kohdan mukaan ole hänen kotikuntansa, lastensuojelun järjestämisestä
vastaa lapsen tai nuoren asuinkunta.”
Lastensuojelulaki § 16
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Viranomaisia velvoittava lainsäädäntö 5/5
”

Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista
yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä
perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy
ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen.”
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä § 17
”

Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva
samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa
asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä
olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä
toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa
paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai
tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.”
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 15
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Helsingin kaupungin linjaus
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Helsingin kaupungin linjaus
Valtuustossa ja sote-työryhmissä on linjattu muunmuassa että:
- Alle 18 vuotiaille annetaan samat terveydenhuollon palvelut kuin kuntalaisille (jo
vuodesta 2014).
- Kiireellisten lisäksi välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään aikuisille
paperittomille.
- Hoitava lääkäri päättää tapauskohtaisesti, mikä on välttämätöntä hoitoa. Tämä
koskee myös psykiatrista hoitoa.
- Suun terveydessä tavoitteena on kroonisten sairauksien etenemisen pysäyttäminen
- Rokotukset annetaan THL:n ohjeistuksen mukaan (mm polio, MPR, tetanus)
- Raskauteen liittyvät palvelut (ehkäisy, äitiysneuvola, synnytys, jälkitarkastus,
raskauden keskeytys mm)
- Neuvolapalvelut
- Kiireellinen sosiaalihuolto, johon sisältyy maksusitoumus ruokakauppaan ja
matkakorttiin sekä osa ruokarahasta rahana, jolla voi kattaa mm. puhelinmenoja
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Helsingin kaupungin linjaus
Mitä muuta ”Helsinki” mallilla tarkoitetaan/ selvitysryhmän toimenpiteet:
Kaupunkia kattavat yhteiset linjaukset – palvelu ei eroa riippuen siitä, missä asioi.
Tiettyjen palvelujen keskittäminen;
- Sosiaalipalvelut
- Lastensuojelupalvelut
- Neuvolapalvelut
Terveydenhuoltoa ei suoranaisesti keskitetty, vaan annetaan sieltä, mihin paperiton on
hakeutunut. Yhteistyön kautta moni paperiton asioi kuitenkin Kalasataman THK:ssa.
Rakennetaan yhteistyötä järjestöjen ja ammatillisten palvelujen välillä.

Luodaan mekanismeja kustannusseuranta varten.
10

Paperittomat terveydenhuollon asiakkaana
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Paperittomat sosiaalihuollon asiakkaana
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Perhe, joka saanut kielteisen päätöksen kvs-hakemukseen

Selvitellään kiireellisimmät
tarpeet; perheen majoitus ja
toimeentulo.
Annetaan tietoa viranomaisten
vaitiolovelvollisuudesta, muista
auttavista tahoista sekä
paperittoman oikeuksista ja
velvollisuuksista

Alkuhaastattelu
•Perhe kertoo, että on varaton,
tehdään sosiaalihuoltolain 12
§:n mukainen päätös.
•Ovatko lapset terveet,
tarvitaanko neuvolan käyntiä?
•Haetaan lapselle koulupaikka

• Tarvitaanko
oikeusapua, onko
perheellä realistinen
kuva
mahdollisuuksistaan
jäädä Suomeen?
•Mikä on tilanne
kotimaassa?

Asiakkuuden
päättyminen
•Perhe
palaa
vapaehtoisesti

Arviointi

Lapsen/lasten terveys
/neuvola
Koulunkäynti
Vanhempien fyysinen ja
psyykkinen terveys
Turvapaikkapäätökseen
liittyvä valiturprosessi

Rinnalla
kulkeminen

Perheen
palvelut
vastaanottokeskuksessa
lopetettu →
paperiton.

Perhe tavataan ennen
vastaanottokeskuksen
palvelujen
lakkauttamista, tulkki
läsnä.
Perhe kertoo
tilanteestaan ja
suunnitelmistaan.

•Perheen suunnitelmat
majoituksen suhteen
eivät toteutuneet ja perhe
on asunnoton.
•Perhe kriisimajoitetaan
kiireellisesti.
•Vastaanottopalvelut on
lakkautettu
Kiireellinen
majoittaminen

Laajempi
tilannekartoitus

Asiakkaan
tunnistaminen

Yhteydenotto

Ensimmäinen
tapaaminen

Alustava
tilannearvio

Vastaanottokeskuksen
sosiaalityöntekijän
yhteydenotto, huoli
perheestä. Perhe on
ilmaissut ettei voi
palata vapaehtoisesti.

Psykososiaalinen
tuki
tarvittaessa
Motivoivat
keskustelut

EU-kansalainen ilman oman maan sosiaaliturvaa

Tunnistaminen on
tapahtunut muualla;
henkilö ei kuulu oman
maan sosiaaliturvan
piiriin → paperiton.

Työntekijä ottaa vastaan henkilöllisyyttä koskevat
tiedot.
Luodaan keinotekoinen henkilötunnus ja tehdään
sosiaalihuoltolain mukainen päätös lääkkeistä
välittömästi
Maksatuksen työntekijä faksaa maksusitoumuksen
apteekkiin. Sitoumukseen kirjataan myös
terveydenhuollon luoma keinotekoinen tunnus.

•Henkilö asioi apteekissa,
paperinen resepti mukanaan.

Tilannearvio
ajanvarauksella
tarvittaessa
Mikäli noussut huoli tai
henkilö toivoo, hänelle
varataan aika
sosiaalityöntekijälle

Lääkkeiden nouto

Kiireellinen tarve
lääkkeisiin.
Tarkistetaan
yhteydenottajalta,
onko muuta hoitoon
liittyvää, mitä on
huomioitava tai onko
muu huoli henkilöstä.

Jatkotoimenpiteet

Asiakkaan
tunnistaminen

Yhteydenotto

Päätöksen-teko

Alustava
tilannearvio

HUS sosiaalityöntekijä soittaa,
liikkuvaan väestöön kuuluvalle
henkilölle on määrätty lääkkeitä.
Henkilö kertoo että on varaton.
Onko sosiaalityöntekijällä muu huoli
henkilöstä?

Asiakkaalle
varataan aika
tarvittaessa

Pakolaisasema toisessa EU maassa, py-hakemus vireillä Suomessa

•Kela on myöntänyt asiakkaalle
perustoimeentulotuen.
•Asiakkaalla on rintakipuja ja
tarvitsee ajan terveysasemalle
•Tapaamisella keskustellaan
myös mm suomenkielen
opiskelusta ja asiakkaan
tilanteesta ennen Suomeen
lähtöä
Jatkotapaaminen

Mitkä ovat kiireellisimmät tarpeet ja
toimeentulo.
Annetaan tietoa viranomaisten
vaitiolovelvollisuudesta, muista
auttavista tahoista sekä paperittoman
oikeuksista ja velvollisuuksista

Jatko
toimenpiteet

Selvitellään onko
henkilöllä viisumi
Suomeen sekä
henkilöllisyyteen ja
oleskelulupaan
liittyviä asioita.

Ensimmäinen
tapaaminen
toimistolla
•Asiakastapaaminen yhdessä asiakkaan puolison
kanssa toimistolla, keskustellaan englanniksi.
•Kartoitetaan perheen toimeentulotilannetta,
puoliso on toimeentulotuen saaja.
•Asiakas jättää toimeentulotukihakemuksen.
•Kehoitetaan asiakasta jättämään hakemuksen
perustoimeentulotuesta myös Kelaan

Alustava
tilannearvio

Asiakkaan
tunnistaminen

•Maahanmuuttoyksikön
työntekijä tapaa henkilön
kolmannen sektorin
päiväkeskuksessa.
•Asiakas kertoo lyhyesti
tilanteestaan ja antaa kopiot
henkilöllisyydestään ja
oleskelulupaan liittyvistä
asioista
Tapaaminen
päiväkeskuksessa

Asiakkuus
päättyy

•Asiakas saa
oleskeluluvan

Neuvonta
asiakastilanteen
tarpeen
mukaan.

Helsinki mallin vahvuudet
 Työntekijän osaamisen ja
tiedon keskittyminen 
kokemus työn hallinnasta ja
asiantuntijuudesta
 Kyky toimia
konsultaatiotehtävissä

Asiakkaan psyykkinen ja
fyysinen toimintakyky paranee
vakauttavan työn avulla.
Asiakas kykenee tulevaisuuden
suunnitteluun ja kestävimpien
ratkaisujen tekemiseen.

• Palvelujen keskittäminen
edesauttaa seurannan
toteuttamista
• Asia voidaan ratkaista nopeammin,
kun asia hoitaa perehtynyt
työntekijä
• Virheratkaisujen riskit pienemmät
• Luodaan luottamukseen perustuvia
verkostoja

o Asiointi ja tunnistaminen tutun
työntekijän luona vähentää asiakkaan
vaaran pelkoa
o Asiakkaan tarpeet kohdataan ja
ymmärretään asiantuntevasti, asiakas
ei tarvitse kertoa samaa toistamiseen
tai asioida monen eri ihmisen kanssa
samasta asiasta
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Tulevaisuuden kysymyksiä
• Tunnistamiseen liittyvät varmistukset; esim. hoidon jatkuvuuden
turvaamiseksi (riski että hoidetaan ”väärää” henkilöä) ei löydetä
tietojärjestelmästä henkilöhistoriaa, jne
• Luottamuksellinen vuoropuhelu eri viranomaisten kesken – jokainen taho
on tietoinen siitä, mitä toisen viranomaisen vastuu ja velvollisuus on.
• Mitä meidän tulisi tietää lasten ja nuorten elämästä paperittomana nyt ja
tulevaisuudessa?

• Keinoja tukea henkilöitä pois paperittomuudesta
• Mitä tulisi tehdä, jotta mahdollisimman harva jää paperittomaksi?
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