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29 Valtuutettu Terhi Koulumies: 
 

Kaupungin linja romanikerjäläisten suhteen 
  
”Joukko kerjäläisiä on majoittunut Kalasatamassa sijaitsevaan sosiaali-
keskus Satamaan. Keskus, jossa kerjäläiset asuvat, on nuorisoasiain-
keskuksen hallinnassa. Se on vuokrannut tilat Vapaa katto-nimiselle 
yhteisölle, joka puolustaa romanien oikeutta asua kiinteistön pihalla.  
  
Nuorisolautakunta on puolustanut kerjäläisten oikeutta leiriytyä Sata-
massa ja vastustanut vuokrasopimuksen irtisanomista Vapaa katto-
järjestön kanssa. Toisaalta nuorisoasiainkeskus on pyytänyt poliisilta 
virka-apua romanien karkottamiseksi sosiaalikeskuksesta.  
  
Välillä kaupunginhallitus on kannattanut romanialaisten oikeutta majoit-
tua sosiaalikeskuksessa, välillä se halunnut häätää heidät pois ja kat-
kaissut heiltä sähköt. Välillä kaupunki on järjestänyt kerjäläisille sani-
taatiotilat leiriin.  
  
Välillä kaupungissa on keskusteltu päiväkeskuksen järjestämisestä ker-
jäläisille Sörnäisiin. Välillä kaupunki on tarjonnut kerjäläisille majapaik-
koja asunnottomien palvelukeskuksesta Hietaniemestä, mitkä eivät to-
sin kelvanneet heille. Välillä kaupunki on rahoittanut kerjäläisille mök-
kimajoitusta Rastilassa.  
  
Kysyn, mitkä ovat Helsingin viralliset tavoitteet ja toimintasuunnitelma 
Romanian kerjäläisiä koskien. Viestit kaupungin tahdosta ja toiminta-
suunnitelmasta tuntuvat ristiriitaisilta.  
  
Kysyn lisäksi, millaisiin toimiin kaupunki on ryhtynyt lastensuojelurik-
komusten ehkäisemiseksi. Romanit näyttävät edelleen hyödyntävän 
alaikäisiä lapsia kerjäämisessä Helsingissä.  
  
Pitääkö paikkansa, että kaupunki lahjoitti romanikerjäläisille viime 
vuonna Tallinnan-risteilyn ja 300 euroa matkarahaa?” (Kj) 
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VASTAUS VT TERHI KOULUMIEHEN KYSYMYKSEEN NRO 29/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja esittää seuraa-
vaa:  
 
Suurin osa Suomessa tavatuista ulkomaalaisista kerjäläisistä on EU-
kansalaisia. Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden perusta on, että 
henkilö tulee toimeen omillaan eikä vastaanottavan jäsenvaltion kus-
tannuksella. Direktiivin mukaan kansalaisella on oikeus vapaasti oles-
kella toisessa jäsenvaltiossa kolmen kuukauden ajan. 

 
Kerjäläiskysymykseen Helsingissä on etsitty ratkaisumalleja laajalla vi-
ranomaisyhteistyöllä jo loppuvuodesta 2007. Kaupunginhallitus linjasi 
kokouksessaan 26.11.2007 käsitellessään viranomaisohjeistuksen tar-
vetta katukerjäämisen osalta, että Helsingin kaupungin alueella oleske-
levien alaikäisten osalta selvitetään lastensuojelun tarve aina tapaus-
kohtaisesti ja ,että lasten kerjäämistä Helsingissä ei sallita vaan siihen 
puututaan välittömästi. Samalla kaupunki pyysi valtioneuvostosta oh-
jeistusta viranomaistoiminnan yhdenmukaistamiseksi.  

 
Romanien lukumäärät ovat vaihdelleet vuoden aikojen mukaan. Viime 
kesän aikana romaneita arvioitiin olevan pääkaupunkiseudulla enimmil-
lään noin 250 henkilöä. Tällä hetkellä sosiaaliviraston tiedossa on, että 
Helsingin ja lähikuntien alueella on noin 50 romania. Alaikäisiä lapsia ei 
ole tavattu. Osa romaneista on majoittunut viime vuosina Helsingin Ka-
lasataman alueella nuorisoasiankeskuksen Vapaa Katto ry:lle vuokra-
tun talon piha-alueella olevissa matkailuvaunuissa ja rakennelmissa. 

 
21.11.2011 Kalasataman leirissä syttyi tulipalo ja leiristä katkaistiin 
sähköt, jonka seurauksena yli 40 romania oli välittömässä hengen vaa-
rassa sään kylmetessä. Käydyissä neuvotteluissa sovittiin romanien 
kanssa, että Kalastaman alueella majoittuneet palaavat autokunnittain 
kotimaahan. Ratkaisuksi muodostui 300 euron suuruinen ajoneuvokoh-
tainen ”bensaraha” sekä 25 euron maksava lauttalippu Helsinki–
Tallinna. Auton haltijoille tehtiin asiasta toimeentulotukipäätökset. 

 
Kaupunginjohtaja päätti 21.4.2010 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä 
on tehdä esityksensä kaupungin yhteisistä linjauksista kerjäläisongel-
man käsittelemiseksi sekä valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia 
ohjeita tai esityksiä lainsäädäntömuutoksista. Työryhmä on jättänyt esi-
tyksensä 27.4.2011, jonka jälkeen asia tuodaan keskeisten lautakunti-
en lausuntojen jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi. 
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