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OHJE KOTIMAAN AVUSTA HENKILÖILLE, JOILLA EI OLE OIKEUTTA PERUSTOIMEENTULOON (PILOTTI 

2019-2020) 

Pilotissa ulotetaan kotimaan apu ”onnettomuus- ja häiriötilanteiden” lisäksi tilanteisiin, joissa 

henkilöllä ei ole oikeutta perustoimeentuloon. 

Ohjeen tausta 

Suomessa on ihmisiä, joilla ei ole oikeutta yhteiskunnan tarjoamaan perustoimeentuloon. Kotimaan 

avun soveltumista tukemiseen tällaisessa tilanteessa selvitetään pääsihteerin päätöksellä 

käynnistetyllä pilottikokeilulla, joka kestää 2019-2020.  

Punaisen Ristin toimintalinjauksen 2018-2020 mukaan ”[v]ahvistamme tarpeen mukaisesti Punaisen 

Ristin roolia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, mukaan lukien paperittomien, 

auttamisessa.” Edelleen ”[s]euraamme ja tunnistamme toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia 

ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, kuten paperittomien selviytymistä ja pääsyä avun 

piiriin” sekä ”[t]uotamme heille tarvittavia tukimuotoja ja kehitämme tukimuotoja arjen taidoissa 

apua tarvitseville.”  

Kohderyhmä  

Tällä hetkellä pilotin kohderyhmänä on käytännössä paperittomina Suomessa elävät henkilöt, mutta 

apua voidaan tarpeen perusteella antaa myös muille kriteerit täyttäville kansalaisuudesta 

riippumatta. 

Jokaisella Suomessa on perustuslain mukainen oikeus välttämättömään huolenpitoon ja 

toimeentuloon. Tämä tarkoittaa kunnan tarvittaessa päivystysluontoisesti järjestämää kiireellistä 

sosiaalihuoltoa ja terveydenhoitoa, jonka tarkoituksena on turvata ainoastaan olemassaolon 

perusedellytykset (nk. minimieksistenssi). Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka 

on tarkoitettu kattamaan välttämättömät jokapäiväiset menot ja siten turvaamaan 

perustoimeentulon. Toimeentulotukea myöntää KELA. 

Paperittomat  

Paperittomalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jolla ei ole oikeutta oleskella maassa tai oleskeluoikeus 

on tulkinnanvarainen tai epävarma ja joka tästä syystä ei saa perustoimeentuloa. 

Paperittomilla ei ole lakisääteistä oikeutta perusmuotoiseen toimeentulotukeen tai muuhun 

asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ja he ovat siis kiireellisen sosiaali- ja terveydenhuollon varassa. 

Jotkut kaupungit tai kunnat tarjoavat laajempia palveluita, mutta toimintatavat vaihtelevat 

valtakunnallisesti ja palveluihin pääsyssä tai niiden löytämisessä saattaa olla vaikeuksia. 

Paperittomat, jotka ovat julkisten ja yksityisten turvaverkkojen ulkopuolella, ovat haavoittuvassa 

asemassa ja alttiina erilaiselle hyväksikäytölle. He eivät tunne kieltä tai yhteiskuntajärjestelmää, mikä 
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vaikeuttaa julkiseen apuun turvautumista. He saattavat myös oleskeluoikeuteen liittyvistä syistä 

vältellä viranomaisia. 

Punainen Risti auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten 

ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä suojelee elämää ja terveyttä ja puolustaa ihmisarvoa ja 

ihmisoikeuksia. Punaisella Ristillä on oikeus antaa humanitaarista apua eikä oikeudellinen asema 

(esimerkiksi oikeus oleskella maassa) saa määrittää avun antamista. 

Annettava apu 

Punainen Ristin apu voi kotimaan avun ohjeistuksen mukaisesti olla neuvontaa, palveluihin 

ohjaamista, henkistä tukea, vaatetuksen ja ruokahuollon järjestämisessä avustamista, perheen 

yhdistämisessä avustamista, aineellista tukea, tai akuutin majoituksen järjestämistä. 

Aineellista apua voidaan antaa yksittäisille henkilöille kertaluontoisesti, jotta he pääsevät julkisten 

tai muiden saatavissa olevien palveluiden piiriin, tai silloin kun kyseiset palvelut ovat selvästi 

riittämättömiä ja lisäavustuksella voidaan merkittävästi ja pitkäkestoisesti tukea selviytymistä. Apua 

antaessa on huomioitava, että apu on tarkoitettu akuuttiin tarpeeseen. 

On viranomaisten tehtävä huolehtia, että kaikkien oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon toteutuu. Kotimaan avun lisäksi Punainen Risti voi tukea viranomaisia välttämättömän 

huolenpidon järjestämisessä esimerkiksi perustamalla hätämajoituksia, mutta vastuu aiheutuvista 

kuluista kuuluu tällöin viranomaisille. 

Punainen Risti voi myös avustaa toimeentulon ja huolenpidon saamisessa viranomaisilta. Piirien 

paperittomat-yhteyshenkilöt ja neuvontasähköposti paperittomat@punainenristi.fi neuvovat 

paperittomien avustamisessa. 

Avustamisen edellytykset 

Aineellista apua voidaan antaa henkilölle, 

1) jolla ei ole oikeutta perustoimeentuloon;  

2) joka ei pysty itse huolehtimaan omasta välttämättömästä toimeentulostaan; 

3) jolla ei ole saatavilla apua muilta luotettavilta toimijoilta; ja 

4) jonka avun tarve ja edellytykset on kartoitettu ottaen huomioon henkilön henkilökohtainen 

tilanne ja erityisesti mahdollinen iästä, terveydentilasta tai muusta syystä erityisestä johtuva 

haavoittuva asema. 

Avun tarvekartoitus 

Koska huolenpidon turvaaminen on viranomaisten velvollisuus, on ensin selvitettävä viranomaisavun 

saatavuus ja edellytykset kyseisen henkilön kohdalla. Henkilön omia näkemyksiä ja kokemusta täytyy 

kunnioittaa. Henkilö voidaan ohjata myös muiden luotettavaksi tunnettujen toimijoiden avun piiriin. 

Jos tarvetta kartoitettaessa ollaan yhteydessä viranomaisiin tai muihin toimijoihin, tähän on 

ehdottomasti saatava henkilön suostumus. 

mailto:paperittomat@punainenristi.fi
mailto:paperittomat@punainenristi.fi
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- vastaanottopalveluiden piirissä olevat henkilöt ohjataan vastaanottokeskukseen 

- muiden kohdalla kunnan sosiaalihuollosta tai -päivystyksestä selvitetään kunnan tuki 

Kotimaan avun ohjeiden viitteellistä ostoslistaa voidaan hyödyntää ottaen huomioon 

asuinolosuhteista johtuvat rajoitukset. Aineellisena apuna kyseeseen voi tulla esimerkiksi: 

Hygieniatarvikkeet 

• hammasharja, hammastahna 

• saippua, shampoo 

• terveyssiteet 

• vaipat, tutti, tuttipullo 

• wc-paperi 

Vaatteet 

• vuodenajan edellyttämä lämmin vaatekerta esimerkiksi Kontista 

Ruoka 

• peruselintarvikkeet 

• lastenruoka 

Kodintarvikkeet 

• vuodevaatteet 

• pyyhe 

• ruokailuvälineet 

Lääkkeet 

Huom! Lääkkeitä ei voida antaa/jakaa vaan henkilön täytyy hankkia ne itse. 

• haavanhoitotarvikkeet haavojen hoitoon 

• käsikauppalääkkeet akuutteihin esimerkiksi kipu- ja kuumetiloihin 

• reseptilääkkeet akuuttiin tarpeeseen yksittäistapauksissa ja vain kunnes henkilöllä on 

mahdollisuus asioida sosiaalihuollossa (esimerkiksi välittömästi päivystyskäynnin jälkeen) 

• lääkkeet loisten häätöön 

Tilapäismajoitus 

• majoitusta voidaan yksittäistapauksissa tarjota välittömään tarpeeseen 1-2 yöksi, kun 

henkilön  jääminen vaille majoitusta uhkaa hänen terveyttään 

Muu avuntarve 

• peruselintarvikkeita kertaluontoisesti välittömään tarpeeseen 
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• puhelinliittymä (prepaid kortti) kertaluonteisesti asioiden hoitamista varten, jos ei muuta 

mahdollisuutta ole (ensisijaisesti tarjottava mahdollisuus soittaa ja verkkoyhteys käyttöön) 

tai lapsen ja vanhemman yhteydenpidon mahdollistamiseksi 

• paikalliset matkaliput viranomaisten tai järjestöjen palveluihin ohjausta tai saattamista 

varten 

Menettely 

Kotimaan avustustoiminnan ohjetta sovelletaan soveltuvin osin tämän ohjeen mukaisen avun 

myöntämiseen. (Rednetissä Kotimaan avustustoiminnan ohjeet). Avustuksista täytetään hakemus ja 

päätös avustamisesta Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta (lomake 5). Lomakkeelle 

merkitään tiedot avustamisen edellytyksistä ja avun tarpeesta, sekä selkeästi tunnus P josta selviää 

että kyse n pilotin piiriin kuuluvasta avustuksesta. Annetusta avusta on aina jäätävä kirjaukset, joista 

selviää kenelle ja mitä apua on annettu.  

Jos paperittomien avustustoiminta on säännöllistä ja jatkuvaa, voi syntyä paljon pieniä avustuseriä. 

Pienistä alle 50 euron avustuksista voidaan soveltaa kevennettyä menettelyä ja riittää, että 

lomakkeelle merkitään nimi/nimet, annettu apu, päivämäärä ja kustannukset. Tarvekartoitus voi olla 

suullinen.  

Mikäli tarvetta on suuremmalle avustussummalle, sovelletaan soveltuvin osin kotimaan avun 

ohjetta. Avustussummat ovat tällä hetkellä 600 euroa/henkilö + 300 euroa/perheen jäsen. Osastolla 

on oikeus myöntää apua enintään 2 000 euroa. Tällöin tehdään aina perusteellinen tarvekartoitus ja 

selvitetään mahdollisuus saada kiireellistä sosiaalihuoltoa. 

Osasto 

Piiri koordinoi avun antamista. Osasto on yhteydessä piiriin havaittuaan avun tarpeen. Virka-aikana 
avustusta antaa lähtökohtaisesti piiri tai osasto piirin ohjeistuksen mukaan. Piireissä on nimetty 
paperittomat –yhteyshenkilö, joka neuvoo asiassa. Jos piiriä ei tavoiteta, voi osasto aloittaa avun 
antamisen oma-aloitteisesti.   
 
Kun osasto antaa apua, selvitetään ensin kunnasta saatava apu, tarvittaessa sosiaalipäivystyksestä. 
Kun ollaan yhteydessä Punaisen Ristin ulkopuolelle, täytyy henkilön suostumus aina varmistaa 
(koskee sosiaalipäivystystä, poliisia ja muita viranomaisia sekä yhteistyötahoja).  Poikkeuksena tästä 
ovat hätätapaukset, joissa hengen tai terveyden uhka tai lastensuojelun tarve edellyttää 
luottamuksensuojasta poikkeamista.  
 
Jos sosiaalipäivystys ei tilanteessa auta, toimi seuraavasti: 

• Selvitä avuntarve  

• Henkilölle voi tarvittaessa antaa aineellista apua välittömiin ja välttämättömiin tarpeisiin: 
hygieniatarvikkeet, vaatteet, ruoka, tilapäismajoitus. Avustuksen antamisessa ja 
hyväksymisessä menetellään kotimaan avustustoiminnan ohjeen mukaisesti. 

• Aineellinen apu annetaan aina maksusitoumuksena. Osasto voi myös maksaa laskun suoraan 
ostopaikkaan. Sovi laskutuksesta kaupan kanssa. Avustusta ei anneta rahana. Sitä ei voida 

https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu
https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu
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muuttaa lahjakortiksi eikä sillä voi avata ostotiliä. Sitoumuksella ei voi ostaa alkoholia tai 
tupakkaa.  

• Osasto toimittaa avustamispäätöksen (Lomake 5) ja tiedot kuluista piirille mahdollisimman 
pian. Muista merkitä lomakkeelle P pilotin tunnukseksi. Piirin vastuuhenkilö suorittaa 
osastolle kulut ja hakee avustuksen keskustoimistosta. 
 

Piiri 

Piirin tulee huolehtia, että avustaminen on selkeästi järjestetty ja piirin vastuuhenkilöt on ilmoitettu 

osastoihin ja keskustoimistoon. On erittäin suositeltavaa, että paperittomat-yhteyshenkilö hoitaa 

pilotin avustusten käsittelyn ja hyväksyy hakemukset yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Tämä 

edesauttaa pilotin tapausten erillään pitämistä ja kirjaamista. 

Piiri pitää annetuista avustuksista kirjaa ”Taulukossa” (Excel-pohja keskustoimistolta). Taulukon 

tarkoituksena on, että voidaan hyväksyä ja seurata monia avustuseriä kerralla, eikä jokaista erillistä 

avustusta tarvitse hyväksyä erikseen. Yli 50 euron avustuksista tarvitaan avustuspäätöksen liitteeksi 

kirjallinen tarvekartoitus (Lomake 2). Piirin kirjanpidossa olevia kuitteja tai niiden kopioita ei liitetä 

hakemukseen, mutta ne pitää pystyä esittämään pyydettäessä. Maksusitoumuksia käytettäessä 

kulut kirjataan Taulukkoon vasta, kun lasku on maksettu. Suositeltavaa on kirjata avustettavan nimi 

Taulukkoon jo luovutettaessa maksusitoumus. 

Taulukkoon kirjataan myös osastojen tekemät hakemukset ja päätökset avustamisesta Suomen 

Punaisen Ristin katastrofirahastosta (lomake 5). Piiri tarkastaa ja hyväksyy hakemuksen ja suorittaa 

kulut osastolle. Hakemus toimitetaan keskustoimistoon Taulukon liitteenä. Hakemukseen merkitään 

sama tapausnumero kuin taulukossa. 

Piiri tekee hakemuksen keskustoimistolle neljännesvuosittain. Taulukko tulostetaan liitteeksi 

Hakemukseen ja päätökseen avustamisesta Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta (lomake 5). 

Lomakkeelle merkitään avustustapahtumien numerot ja ajanjakso sekä allekirjoitukset. Tapaukset 

erotetaan muista kotimaan avun tapauksista numeroinnin tunnuksella P (P1, P2, P3,…).  

Piirin tulee seurata kuluja kirjanpidossa kotimaan avun kustannuspaikalla erillisellä 

projektinumerolla (yhteisessä kirjanpidossa KP1130/P10081). Jos piiri hankkii etukäteen tuotteita 

avustustarkoitukseen, ostot viedään kirjanpitoon kuten edellä, mutta kirjataan Taulukkoon vasta kun 

ne annetaan avustettavalle. Mikäli tuotteita ei anneta avustuksina, ne jäävät piirin kuluksi. 

Käytännössä varastot kannattaa pitää mahdollisimman pieninä ja järjestää seuranta siten, että 

avustusta annettaessa hankintakustannus (esim. annettavan puhelinliittymän hinta) on tiedossa ja 

voidaan kirjata Taulukkoon avustustapahtuman tietoihin. 

Piiri koordinoi, ohjeistaa ja kouluttaa osastoja tarpeen mukaan. 

Keskustoimisto 

Keskustoimiston paperittomat-yhteyshenkilö hyväksyy piiriltä saadut hakemukset 

katastrofirahastosta (lomake 5). Tarvittaessa hän ohjeistaa ja neuvoo piirejä ja voi pyytää piiristä 
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tarvittavia lisätietoja (esim. projektin tuloslaskelman ja pääkirjan). Hän vastaa pilotin osalta siitä, että 

katastrofirahaston varoja käytetään rahaston ja järjestön sääntöjen mukaisesti. 

Kotimaan avun työryhmä seuraa pilotin etenemistä ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta. 

Tietosuoja 

Annettaessa kotimaan apua käsittelemme ihmisten henkilötietoja. Tällöin on pidettävä huoli, että 

tietoja käsitellään huolellisesti ja säilytetään niin, että niihin on pääsy vain niillä, jotka tietoja 

tarvitsevat kotimaan avun antamiseksi. Avustettavalle täytyy kertoa, että tietoja käytetään vain 

Punaisen Ristin kotimaan avun tarkoitukseen, eikä niitä luovuteta Punaisen Ristin ulkopuolelle ilman 

henkilön suostumusta. Tarkemmat tiedot löytyvät tietosuojaselosteesta osoitteesta 

www.punainenristi.fi/tietosuoja 

 

http://www.punainenristi.fi/tietosuoja
http://www.punainenristi.fi/tietosuoja

