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Aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Välttämätön suoja kuuluu jokaiselle, ja Helsinki on viime vuosina pyrkinyt monin tavoin turvaamaan 
sen, että kukaan ei joudu nukkumaan öitään ulkona. Palveluiden ulkopuolelle putoaa kuitenkin ihmi-
siä, joiden joukossa korostuu erityisesti yksi ryhmä. EU:n kansalaiset pääsevät hätämajoitukseen 
pääsääntöisesti vain talviaikaan eli lokakuusta huhtikuuhun asti.

Näistä asunnottomista osa on EU:n jäsenvaltioista Suomeen tullutta liikkuvaa väestöä, osa Suomeen 
tulleita siirtotyöläisiä tai muista syistä oikeudettomassa asemassa olevia EU:n kansalaisia.

Tälläkin hetkellä on tiedossa, että Helsingissä yöpyy joko kadulla tai metsiin pystytetyissä teltoissa ar-
violta noin 50 EU:n kansalaista, joilla ei ole oikeutta päästä hätämajoitukseen ennen lokakuuta. Osalla 
EU-kansalaisista, erityisesti Baltian maista tulevilla, on vaikeuksia päästä hätämajoitukseen edes tal-
viaikana.

Hätämajoitukseen on voinut päästä vaihtelevasti yhdeksi yöksi, mutta enemmän tukea tarvitsevia EU-
kansalaisia on ohjattu luukulta toiselle tai neuvottu ottamaan yhteyttä omiin suurlähetystöihinsä – vas-
tuuketju on ollut epäselvä ja ihmiset ovat jääneet vaille suojaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa koskemaan ympärivuo-
tisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalaisia.

Esitämme myös, että hätämajoituspalvelua kehitetään niin, että järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä 
pyritään löytämään ratkaisuja, joilla halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan. Näitä ratkaisu-
ja voisivat muiden Pohjoismaiden mallin (esim. Tukholman Crossroads) mukaisesti olla:

1) työllistymiseen ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen tähtäävät palvelut niille, joilla on mahdollisuus työl-
listyä, ja

2) vapaaehtoiseen tuettuun paluuseen tähtäävät palvelut niille, jotka haluavat palata lähtömaahansa, 
mutta joiden ongelmien ratkaiseminen ei ole oikeudettomassa asemassa mahdollista. Huomioiden 
kuitenkin, että kotiinpaluun ei tule olla automaattinen tai ainoa ratkaisu. Integroitumisen tulee olla 
mahdollista myös vastaanottavassa maassa ja tapahduttava siellä, missä siihen on yksilön kannalta 
parhaat mahdollisuudet.
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