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§ 150
Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud 
för tiggare mot obehörigt uppehåll 

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013-003025 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Belle Selene Xia 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att Helsingfors stad 
ska utreda möjligheten till förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll. 
Som alternativ föreslår hon att romska tiggare ska söka tillstånd hos 
staden för tiggeri.

Stadsstyrelsen påpekar att EU-medborgare på basis av direktivet om 
unionsmedborgares fria rörlighet har rätt att uppehålla sig i Finland i tre 
månader utan att registrera sig. EU-medborgare som uppehåller sig i 
Finland i mer än tre månader måste registrera sig hos polisinrättningen 
på sin boningsort inom tre månader räknat från ankomstdagen. 
Ansökningar om uppehållstillstånd från andra än medborgare i 
EU/EES-länder behandlas och tillstånd beviljas av migrationsverket.

Stadsstyrelsen slog fast riktlinjer för tiggarfrågan 13.6.2011. Helsingfors 
är helt och hållet planlagt, och det är tillåtet att slå läger bara på platser 
angivna i detaljplanerna. Tillfälliga läger kräver tillstånd från 
markägaren, och åtgärder vidtas omedelbart mot olovliga läger. Olika 
förvaltningar inom stadsorganisationen agerar inom ramen för sitt 
verksamhetsområde och tillsammans med varandra när det gäller att 
bemöta romska tiggare och minska och förebygga följdverkningar av 
tiggeriet. 
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Bestämmelserna om allmän ordning är desamma i hela landet sedan 
1.10.2003. Innan ordningslagen (612/2003) trädde i kraft kunde 
kommunerna ge bestämmelser i en ordningsstadga för att främja 
allmän ordning och säkerhet. Enligt ordningslagen är det förbjudet att 
äventyra den allmänna ordningen och säkerheten och att orsaka 
störning. Tiggeri är inte olagligt, och det går inte att ingripa mot tiggeriet 
om det inte är störande på det sätt som avses i ordningslagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 462
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi


