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• Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa
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Paperittomien määrä kasvaa

• Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi 2015

• Kielteisten turvapaikkapäätösten jälkeen tarjotaan vapaaehtoisen 
paluun mahdollisuutta

• Kaikki eivät voi tai halua palata esim. lähtömaiden pitkittyneiden 
konfliktien vuoksi tai muista henkilökohtaisista syistä

• Lakimuutosten jälkeen ei voi enää saada humanitaarista, tilapäistä 
oleskelulupaa 

• Vastaanottopalveluiden päätyttyä ihmiset jäävät ilman suojaa

• Paperittomilla ei ole oleskeluoikeutta

• Paperittomia on ollut jo aikaisemmin, mutta heidän määränsä on nyt 
selkeässä kasvussa
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Paperittomuus käytännössä

• Asuminen

• Yleensä sukulaisen tai tuttavan luona

• Metsässä, veneessä, julkisessa vessassa?

• Elämän rahoittaminen

• Säästöt, harmaat työt, velka, sukulaisten apu

• Yleinen pattitilanne: perheside Suomessa, mutta korkea 
toimeentuloedellytys ei täyty

• Terveys

• Ei pääsyä neuvolaan, ei hoitoa kroonisiin sairauksiin

• Kielitaito

• Ei varaa kielikurssille, jatkuva stressi oppimisen esteenä

• Paperiton elää yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolella

• Vaarana erilaiset hyväksikäyttösuhteet ja rikoksen uhriksi joutuminen, 
elämän rahoittaminen pimeillä töillä
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Punaisen Ristin liikkeen lähtökohdat 
paperittomien auttamiseen

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuksemme, eli Punainen 
Risti auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla 
maailmalla. Toiminnan määrittelee avun tarve, ei autettavan 
asema tai status. 

Inhimillisyyden periaate on ensimmäinen Punaisen Ristin 
toimintaa ohjaavista seitsemästä periaatteesta:

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin 
tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan 
päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja 
ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, 
ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.
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SPR ja paperittomat

• Lakisääteisten vastaanottopalveluiden päättyessä päättyy 
myös vastaanottokeskuksen antama tuki 

• Vastuu paperittomien auttamisesta on ensisijaisesti 
kunnilla ja kaupungeilla

• Punaisen Ristin osalta toimijoina ovat piirit ja osastot

• Paperittomien verkostot toimivat jo useilla paikkakunnilla

• Verkostojen kanssa suunnitellaan ja tarjotaan 
paperittomille erilaisia palveluja
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Paperittomat ovat haavoittuvassa 
asemassa

• Heillä ei ole oleskeluoikeutta (eikä esimerkiksi henkilötunnusta)

• Pääsy palveluihin on hyvin rajoittunutta ja vaihtelee eri puolilla 
Suomea. Paperittomien on vaikea saada esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalveluja. He ovat oikeutettuja toimeentulotukeen mutta eivät 
välttämättä osaa tai uskalla hakea sitä 

• Paperittomilla ei ole laillisia keinoja työskennellä, opiskella, asua ja 
hoitaa asioitaan. Lapsilla on kuitenkin oikeus käydä koulua

• Paperittomilla ei useimmiten ole kielitaitoa, verkostoja tai suomalaisen 
yhteiskunnan tuntemusta (toisin kuin suomalaisilla asunnottomilla).

• Paperittomilla on suuri riski joutua seksuaalisen tai muun 
hyväksikäytön ja riiston kohteeksi.

• Heillä on myös vaarana ajautua itse rikoksiin selviytyäkseen arjesta
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Paperittomien auttaminen ja 
tavoittaminen on haasteellista:

• He elävät turvaverkkojen ulkopuolella

• He eivät tiedä tai osaa hakeutua palveluihin

• Asemansa takia he eivät välttämättä luota viranomaisiin tai palvelujen 
tarjoajiin

• He elävät ”maan alla” eivätkä pidä ääntä itsestään
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Keinoja tavoittaa paperittomia:

• Yhteistyö vastaanottoyksiköiden kanssa on tärkeää. Niissä tiedetään 
henkilöt, joiden vastaanottopalvelut päättyvät ja kerrotaan alueella 
olevista palveluista ennen kuin henkilö poistuu VOK:sta. 

• Puskaradio voi toimia tiedon välityksessä. Ihmiset kertovat 
toiminnasta toisilleen.

• Maahanmuuttajayhteisöt ja heidän järjestönsä voivat viedä viestiä eri 
kielillä.

• Tietoa voi levittää eri kielillä esim. kauppakeskusten ja kauppojen 
ilmoitustauluilla.

• Kaikissa Punaisen Ristin toimipisteissä tulee olla tietoa paikkakunnan 
tai alueen palveluista paperittomille.

• Seurakunnat järjestävät useilla paikkakunnilla hätämajoitustiloja. 
Punainen Risti voi olla yhteistyökumppani ja tarjota tiloihin esimerkiksi 
majoitustarvikkeita tai hygieniapakkauksia. Piiri tilaa materiaalit 
logistiikkakeskuksesta. 
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Mitä osasto voi tehdä?

• Kutsua vapaaehtoisia toimimaan paperittomien kanssa

• Tarjota tukea, esim. turvallisia tapaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat 
viettää aikaa keskenään

• Järjestää kieliryhmiä ja muuta toimintaa arjen hyödyksi ja iloksi

• Järjestää urheilu- ja leikkimahdollisuuksia lapsille

• Kutsua kahville osaston tai jonkun muun toimijan tiloihin

• Järjestää mahdollisuuksia levähtää sisätiloissa

• Selvittää ja kertoa oman paikkakunnan tai alueen palveluista, kuten 
asumiseen liittyvistä palveluista, hätämajoituksesta, ruoka-avusta, 
vaateavusta jne. 

• Tehdä aloitteita palveluiden käynnistämiseksi, jos niitä ei ole -> 
yhteistyö ja verkostot esimerkiksi seurakuntien kanssa

• Puhua paperittomien puolesta ja siten lisätä myötätuntoa, tietoa ja 
auttamishalua. Viedä Punaisen Ristin viestiä eteenpäin paperittomien 
auttamisesta. 
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Esimerkkejä osastojen 
toimintamuodoista:

• Kerran viikossa avoimet ovet, kahvia ja voileipiä. Kävijöille 
keskusteluapua ja arkisia kontakteja sekä mahdollisuus levähtää. 
Vaateapua ja ruokakasseja tai hygieniapakkauksia 
mahdollisuuksien mukaan.

• Hätämajoitusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Järjestöjen ja seurakunnan kanssa sovitaan ”vastuuvuorot”. 
Toiminta on jatkuvaa tai tilapäistä ja sitä järjestetään sillä aikaa, 
kun kunnan viranomaiset tai muut toimijat etsivät pysyvämpiä 
ratkaisuja.

• Akuutin hätämajoitusvalmiuden ylläpito osana osaston ja/tai 
alueen valmiussuunnitelmaa.

• Valmius myös päivätoimintaan: mahdollisuus peseytyä, pestä 
pyykkiä, päästä nettiin.

• Tarjotaan ruoka- tai eväsjakelua (huom. usein paperittomilla ei ole 
keittomahdollisuutta).
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Esimerkkejä osastojen 
toimintamuodoista:

• Osasto voi ideoida ruokaan liittyvää uutta toimintaa. Oulun osasto 
esimerkiksi perusti hävikkiruokaa tarjoavan ravintolan, jossa voi 
ruokailla maksutta yhtenä päivänä viikossa.

• Koulutetut henkisen tuen vapaaehtoiset voivat tarjota henkistä 
tukea 

• Neuvonta- ja ohjaus: Kootaan ohjeet ja osoitteet paikoista, joissa 
voi saada apua ja tukea  edellyttää paikkakunnan palveluiden ja 
verkostojen selvittämistä

• Materiaaliapu tilataan ensi sijassa logistiikkakeskuksesta, piiri 
tekee tilaukset keskitetysti



PAPERITTOMAT 

Mitä vapaaehtoinen voi tehdä?

• Osallistua paperittomia tukevaan toimintaan. 

• Järjestää kieliryhmiä ja muuta toimintaa arjen hyödyksi ja iloksi.

• Järjestää urheilu- ja leikkimahdollisuuksia lapsille.

• Keittää kahvia/teetä ja tehdä välipaloja paperittomille osaston tai 
muun toimijan tiloissa.

• Osallistua materiaaliavun jakamiseen.

• Kertoa oman paikkakunnan tai alueen mahdollisista palveluista, kuten 
asumiseen liittyvistä palveluista, hätämajoituksesta, ruoka-avusta, 
vaateavusta jne.

• Puhua paperittomien puolesta ja siten lisätä myötätuntoa, tietoa ja 
auttamishalua. Viedä Punaisen Ristin viestiä eteenpäin paperittomien 
auttamisesta.

• Huolehtia omasta jaksamisestaan
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Paperittomien auttaminen on 
inhimillistä


