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1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Kaupunginjohtaja päätti 14.4.2010 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli
tehdä esityksensä kaupungin yhteisistä linjauksista kerjäläisongelman käsittelemiseksi sekä
valmistelemaan asiassa mahdollisesti tarvittavia ohjeita tai esityksiä lainsäädäntömuutoksista.
Työryhmän toimikausi oli toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimi sosiaaliviraston johtava asiantuntija Jarmo Räihä. Työryhmän
jäseniksi nimitettiin johtava turvallisuuskoordinaattori Johanna Seppälä hallintokeskuksesta, tur-
vallisuuskoordinaattori Teemu Kruskopf hallintokeskuksesta, tarkastaja Esa Andstén kiinteistövi-
rastosta, osastopäällikkö Leena Ruotsalainen nuorisoasiainkeskuksesta, projektipäällikkö Pekka
Mukkala rakennusvirastosta, johtava sosiaalityöntekijä Riina Karjalainen sosiaalivirastosta, la-
kimies Karri Välimäki sosiaalivirastosta, hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskuksesta ja
ympäristölakimies Nora Kankaanrinta ympäristökeskuksesta. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja
päätti kutsua työryhmän jäseneksi diakoniajohtaja Jarmo Kökön Helsingin Diakonissalaitokselta.
Helsingin poliisilaitos nimesi kaupunginjohtajan pyynnöstä omaksi edustajakseen ylikomisario
Mika Pöyryn. Työryhmän jäseniksi on toiminnan aikana lisätty palotarkastaja Jukka Laiho sekä
palotarkastaja Jukka Koivuranta pelastuslaitokselta, sekä huume- ja mielenterveystyön johtaja
Pekka Tuomola Helsingin Diakonissalaitokselta. Työryhmän sihteerinä toimi projektisuunnittelija
Kristina Westerholm sosiaalivirastosta. Työryhmän asettamispäätös raportin liitteessä 1.

Työryhmä kokoontui ajalla 30.4.2010–18.4.2011 yhteensä 17 kertaa. Työryhmä kuuli asiantunti-
joina 3.6.2010, projektisuunnittelija Hannu Jukaraista rakennusviraston Siisti Stadi-projektista,
diakoniajohtaja Jarmo Kökköä Helsingin Diakonissalaitokselta sekä Keiju Oksasta ja Hilla Poh-
jalaista Latcho Drom-projektista. Näiden lisäksi työryhmä kuuli asiantuntijoina 18.6.2010 pu-
heenjohtaja Jehki Härköstä Vapaa Katto ry:stä, lainsäädäntöneuvos Jutta Gras’ia sisäasiainmi-
nisteriöstä, sosiaalineuvos Aune Turpeista sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä ylikomisario
Timo Vainiota Helsingin poliisilaitokselta. Työryhmä kuuli asiantuntijoina 8.10.2010 tutkija Kata-
lyn Miklóssyta Aleksanteri-instituutista, 25.10.2010 toiminnanjohtaja Miranda Vuolasrantaa
Suomen Romanifoorumista ja 29.11.2010 vähemmistövaltuutettu Eva Biaudeta vähemmistöval-
tuutetun toimistosta sekä palotarkastaja Jukka Koivurantaa pelastuslaitokselta. Kooste asian-
tuntijakuulemisten sisällöstä on raportin liitteessä 2.

Kuultavien lisäksi työryhmä on tutustunut sisäasiainministeriön vuoden 2008 työryhmän raport-
tiin ”Katukerjääminen ja viranomaisyhteistoiminta”, Helsingin Diakonissalaitoksen Rom po
Drom- katutyöprojektin väli- ja loppuraporttiin, sisäasiainministeriön kerjäämisen kieltämistä sel-
vittäneen työryhmän väli- ja loppuraporttiin sekä ulkoasiainministeriön työryhmän raporttiin
”Suomen tavoitteet Eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi”. Näiden lisäksi työryhmällä
on ollut käytössään ulkoasiainministeriön EU-osastolta saadut tiedot muiden Euroopan suurten
kaupunkien käytännöistä romanikerjäläisiin liittyen.

Työryhmän työn lähtökohta on ollut seurata ja raportoida kerjäläistilanteesta kaupungin johdolle,
sekä löytää keinoja pitää kerjäämisestä syntyviä lieveilmiöitä mahdollisimman pieninä Helsin-
gissä. Tässä raportissa esitetään työryhmän keräämään asiantuntijatietoon perustuen työryh-
män loppupäätelmät sekä esitykset kaupungin johdolle toimintalinjauksista kerjäämisestä aiheu-
tuvien lieveilmiöiden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.



4

2. Taustaa

Vuonna 2007 Romania ja Bulgaria hyväksyttiin Euroopan Unionin jäsenmaiksi, jonka yhteydes-
sä Suomeen saapuivat kesällä 2007 vapaan liikkuvuuden nojalla ensimmäiset EU-kansalaiset,
jotka hankkivat elantoaan kadulla kerjäämällä ja kaupustelemalla. Ilmiö on keskittynyt Suomen
suurista kaupungeista Helsinkiin. Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaan EU-
kansalaisilla on oikeus vapaasti oleskella toisessa jäsenvaltiossa kolmen kuukauden ajan. Va-
paan liikkuvuuden perustana on, että henkilö tulee toimeen omillaan, eikä vastaanottavan jä-
senvaltion kustannuksella.

Arviot romanien määrästä Euroopassa vaihtelevat; EU-maissa heitä arvellaan asuvan 600 000
– 1 500 000 ja Romaniassa 2,5 - 5 miljoonaa. Kokonaisväkilukumäärä Romaniassa on EU jä-
senhakemuksen mukaan 22,6 miljoonaa. Romanien historia 1800-luvun maaorjuudesta nyky-
päivään on syrjinnän ja muukalaisvihan leimaama (Helsingin Diakonissalaitos, 2011). Valtavä-
estöön kuuluvat Romanian kansalaiset suhtautuvat romaneihin yleensä penseästi. Asenteet
juontavat juurensa toisen maailmansodan jälkeisestä ilmapiiristä, jolloin kommunistisessa yh-
teiskunnassa romaneihin suhtauduttiin B-luokan kansalaisina. Romanian hallitukset eivät pa-
neutuneet romanien aseman ja oikeuksien parantamiseen; silti heillä oli mahdollisuus työllistyä
valtion tehtaisiin, rakentaa taloja ja ylläpitää kohtuullista elintasoa. Sosialistisen hallinnon pur-
kautuminen vuonna 1989 johti hallintotasolla voimakkaaseen romanien vastaiseen liikehdintään
samalla kuin maa ajautui taloudelliseen kriisiin. Valtion omistama ja kontrolloima talous romahti
ja merkittävä osa väestöstä joutui työttömäksi ja köyhtyi, jonka seuraukset kohdistuivat erityises-
ti syrjittyihin ja heikosti koulutettuihin romaneihin. Sosialismin jälkeisessä Romaniassa romanien
on ollut entistä vaikeampaa löytää töitä. Suurin osa romaniväestöstä elää absoluuttisen köy-
hyysrajan alapuolella. Lähes puolet romanilapsista jättää koulunsa kesken. Vain muutamalla
prosentilla romaniaikuisista on koulutus. Työssä käyvät romanit kuuluvat matalapalkkaisimpien
ryhmään. Talouskriisin seurauksena kouluttautuneetkin Romanian kansalaiset joutuvat otta-
maan vastaan koulutustaan vastaamatonta työtä. (Rom po Drom loppuraportti, s. 6.)

Bulgariassa romaneita arvioidaan olevan noin 600 000–800 000 eli 8–10 % koko väestöstä.
Luoteis-Bulgariassa väestöstä jopa yli 30 % on romaneja ja se on Euroopan tihein romanikeskit-
tymä. Suurin osa viime vuosina Suomeen tulleista bulgarialaisista turvapaikanhakijoista ovat
tulleet Luoteis-Bulgariasta. Bulgarian yhteiskunnallinen murros neuvostojärjestelmän romahdet-
tua kohdistui juuri romaneihin. Työttömyys on erittäin korkea; aikuisväestöstä 60 % ja joillakin
alueilla jopa 80 % on työttömiä.

Suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta romaninaisten asema on huono. Naiset koke-
vat syrjintää sekä romaniyhteisön jäsenenä muun väestön osalta että oman yhteisönsä sisällä ja
he ovat alisteisia miehille. Naiselle tärkein olemassaolon yksikkö on perhe ja naisille tärkeintä
on mennä naimisiin, synnyttää lapsia ja huolehtia heidän sekä aviomiehen ja muiden sukulais-
ten tarpeista. Kulttuuriin kuuluu, että avioliitot sovitaan hyvin varhain, usein jo 13–16-vuotiaina.
Ne on kuitenkin vain harvoin virallistettu ja rekisteröity. Liitoista sovitaan sukujen kesken ja mor-
siamesta voidaan maksaa myötäjäisiä. Rom po Drom -katutyöprojektin havaintojen mukaan,
romaninaiset eivät oman kulttuurinsa kasvatteina näe tilannettaan erityisen huonona eivätkä he
valita oloistaan tai elämästään. (Rom po Drom loppuraportti, s. 16–17.)
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Yhteenvetona todettakoon, että romanikerjäläisten liikkuminen maasta toiseen on koko Euroo-
pan unionin laajuinen ilmiö, jonka kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Romanien heikosta
yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta tilanteesta on paljon tietoa Euroopan tasolla, mutta ongel-
man laajuus merkitsee kuitenkin sitä, että asiassa ei ole löydettävissä nopeita ratkaisuja. Eu-
roopan unionin talousalueen finanssikriisi on vaikuttanut suoraan romanien liikkumiseen maasta
toiseen. Romaniassa romanien työnsaanti on käytännössä loppunut kokonaan ja Etelä-
Euroopan kuten Espanjan, Kreikan ja Italian maataloustyöt, jotka finanssikriisiä aiemmin työllis-
tivät romaneita, ovat käytännössä loppuneet. Romanit eivät myöskään työllisty enää samaan
tapaan muissa alkutuotannon tehtävissä Englannissa tai Keski-Euroopassa, joka on lisännyt
romanien liikkuvuutta Pohjoismaihin.

2.1. Tilanne Helsingissä

Suomessa ja Helsingissä kerjäävistä romaneista valtaosa on Romanian romaneja. Rom po
Drom –projektin loppuraportissa (s. 8) todetaan, että Euroopan romanit eivät ole yhtenäinen
ryhmä vaan eri alueilta tulleiden romanien välillä saattaa esiintyä suuriakin eroavaisuuksia elä-
mäntavoissa, kulttuureissa ja ansaintatavoissa. Tämä on näkynyt myös Helsingissä olleiden
romanien keskuudessa ja rajat eri alueilta tulevien ryhmien välillä ovat ajoittain olleet hyvinkin
jyrkät. Jotkut ryhmät ovat selvästi syrjäytyneimpiä ja köyhempiä kuin toiset.

Rom po Drom -projekti on identifioinut Helsingissä erityisesti neljältä eri Romanian alueilta tullut-
ta ryhmää: ensimmäiset Helsinkiin saapuneet Romanian romanit tulivat Transylvaniasta, Keski-
Romaniasta. He eivät kerjää häiritsevästi, vaan istuvat useimmiten rukousasennossa hiljaa pai-
kallaan. Transylvaniasta saapuneiden romanien tulo Helsinkiin on vähentynyt, kesällä 2009 hei-
tä oli huomattavasti vähemmän kuin kesällä 2008 ja alkukesällä 2010 heitä oli jäljellä vain yksi
perhekunta. Moldovalaiset ovat romaneista köyhimpiä. Heillä päätulonlähteenä on kerjääminen
ja musisointi. Heillä on vain harvoin auto käytössään. He ovat pysytelleet erillään muista ja pitä-
vät esimerkiksi varastelua häpeällisenä, koska se leimaa kaikki romanit. He eivät ole aiheutta-
neet häiriötä kerjätessään, hekin istuvat rukousasennossa. Moldovan kerjäläisten määrä on
myös vähentynyt Helsingissä. Gorjin alueelta Oltenin maakunnasta romanit tulevat Suomeen
omilla autoillaan. Joillakin miehillä on mikrobussit, joilla he järjestävät kyytejä Suomen ja Roma-
nian välillä. He kiertelevät Suomea mm. festivaaleilla pulloja keräämässä.  (Rom po Drom –
loppuraportti, s. 8.)

Gorjin alueelta tulleet romanit kerjäävät Helsingin keskustassa, jossa perhekunnilla on omat
vakiopaikkansa, jotka pidetään suvun voimin hallinnassa. Gorjin alueelta tulee samoja ihmisiä jo
kolmatta kesää, vuonna 2010 joukkoon tuli myös uusia kasvoja, mukaan lukien muutamia Ro-
manian valtaväestön edustajia. Romanialaiset ja toisten alueiden romanit ovat ilmaisseet pitä-
vänsä Gorjin alueen romaneja uhkaavina. Teleormanin alueelta romaneja alkoi tulla Helsinkiin
vuoden 2008 lopulla. Heidän ilmaannuttuaan alettiin puhua häiritsevästä ja aggressiivisesta ker-
jäämisestä, johon liittyi ihmisten pysäytteleminen kadulla. He pyrkivät myös terasseille ja sisäti-
loihin kerjäämään. Kerjäävät naiset ovat hyvin nuoria ja monilla heistä on jo 20-vuotiaina 2-3
lasta. Raskaana olevat naiset kerjäävät synnytykseen asti ja jatkavat taas pari vuorokautta sen
jälkeen. Taleormanin alueelta tulevat romanit yhdessä gorjilaisten kanssa muodostavat suurim-
man osan Helsingin keskustan kerjäläisistä. Loppukeväästä 2010 kerjäläisten lukumäärä on
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lisääntynyt huomattavasti ja suurin osa Helsingissä oleskelevista romaneista on juuri tältä alu-
eelta. (Rom po Drom loppuraportti, s.8.)

Yleisesti ottaen voidaan todeta romanien määrän lisääntyneen vuosi vuodelta. Rom po Drom-
projektin työntekijöiden arvion mukaan Helsingissä oli enimmillään kesällä 2010 noin 400 roma-
nia; 200 bulgarian romania ja 200 romanian romania. Bulgarialaisten määrän lisääntyminen oli
osaltaan selitettävissä heinäkuun 2010 alussa voimaan astuneella uudella lailla EU-maan kan-
salaisen turvapaikanhakemisesta, joka lyhentää EU-kansalaisen oikeutta vastaanottopalveluihin
kielteisen päätöksen myötä. Aikaisemmin Bulgarian romanit hakeutuivat maahan turvapaikan-
hakuprosessin kautta ja ainakin osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ei kesällä 2010
poistunut maasta vaan jäivät kaupunkiin. Lakimuutoksen myötä EU-kansalaisen oikeus vas-
taanottopalveluihin päättyy samalla, kun kielteinen päätös annetaan tiedoksi. Mikäli henkilö
suostuu päätöksen myötä vapaaehtoisesti lähtemään maasta, on hänellä oikeus oleskella vas-
taanottokeskuksessa 7 vuorokautta matkan järjestämistä varten kun aika oli ennen lakimuutosta
30 vuorokautta. EU-kansalaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla otettiin myös käyttöön nopeu-
tettu turvapaikanhakumenettely, koska päätökset ovat aina kielteisiä. Heinäkuun 2010 voimaan
tulleen lainmuutoksen jälkeen bulgarialaisia turvanpaikanhakijoita ei enää ole ollut. Bulgarian
romanit eivät pääsääntöisesti kerjää kadulla vaan keräävät pulloja yms. Bulgarialaisilla on usein
lapsia mukana, jotka ovat myös mukana usein hyvinkin myöhään yöllä keräämässä pulloja, joka
osaltaan aiheuttaa lastensuojelullisesta näkökulmasta ongelmia.

Kaupungissa oleskelleista romaneista osa on ollut majoittuneena rekisteröitymättöminä yksi-
tyismajoituksissa, mutta yleisimmin he ovat majoittuneet luvattomasti erilaisissa leireissä eri
puolilla kaupunkia. Yöpyminen tapahtuu matkailuvaunuissa, teltoissa tai autoissa pienemmissä
ja suuremmissa leireissä. Luvattomasta leiriytymisestä on aiheutunut terveys-, ympäristö- ja
pelastusturvallisuusongelmia. Koska Helsingin kaupungin alueella leiriytyminen on sallittu aino-
astaan kaavaan merkityllä leirintä-alueella, on luvattomasti leiriytyviä toistuvasti tiedotettu siitä
missä voi laillisesti leiriytyä, samalla kuin luvattomia leirejä on pyritty purkamaan mahdollisim-
man pikaisesti. Vuonna 2010 Helsingin kaupunki antoi Helsingin poliisilaitokselle valtakirjan ke-
hottaa, kaupungin omistamille alueille luvattomasti leirityviä poistumaan kuulematta ensin
maanomistajaa. Vuoden 2010 kesän aikana Kalasataman ranta-alueelle syntyi useita luvatto-
mia leirejä, joissa poliisi kävi jättämässä kaupungin puolesta ilmoituksen leirin luvattomuudesta
ja kehotuksen sen purkamisesta. Useimmissa tapauksissa kehotuksen saajat olivat määräai-
kaan mennessä purkaneet leirinsä, mutta se siirtyi samalla alueella toiseen paikkaan. Todetta-
koon, että Kalasataman alueella leirejä on ollut jo vuoden 2009 syksyllä.

Vaikka luvattomien leirien purkaminen saattaa aiheuttaa sen, että leiri uudelleen perustetaan
heti kun entinen leiri on purettu on käytäntö kuitenkin osoittanut, että luvattomat rakennelmat on
syytä purkaa mahdollisimman nopeasti. Purkukustannuksia saadaan näin säilymään mahdolli-
simman pieninä. Leirit tuovat tullessaan myös kaatopaikka-ilmiön. Kaupungin ympäristökeskuk-
seen tuli vuoden 2010 kevään, kesän ja syksyn aikana lukuisia yhteydenottoja romanien majoit-
tumispaikaksi muodostamista leireistä. Osa yhteydenotoista koski yksittäisiä leirejä eri puolilla
kaupunkia. Ympäristökeskuksessa leirejä koskevat yhteydenotot käsitellään ensisijaisesti jäte-
lain mukaisena roskaamisasiana. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan leiri, jossa jätehuol-
toa tai wc-tiloja ei ole järjestetty asianmukaisesti, aiheuttaa jo hyvinkin lyhyessä ajassa ympäris-
tön roskaantumista. Roskaantunut alue myös kerää muuta roskaantumista.
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Romanien leirien lähellä sijaitsevien asuntojen asukkaat ja yritykset ovat myös tehneet poliisille
runsaasti ilmoituksia. Saadun palautteen mukaan leirit aiheuttavat ihmisissä turvattomuutta ja
rikoksen pelkoa. (Sisäasiainministeriön työryhmän raportti, 2010, s. 10.) Helsingin poliisilaitok-
selta huhtikuussa 2011 saatujen tietojen mukaan Romanian romaneja on ollut epäiltyinä lähinnä
omaisuusrikoksissa kuten varkauksissa ja näpistyksissä. Rikostilastollisesti, jossa ei ole erik-
seen eroteltu onko henkilö romani vai ei, romanian kansalainen on ollut rikoksesta epäiltynä
1 073 kertaa. Vuoteen 2009 verrattuna laskua on ollut 56 rikosepäilyn verran. Verrattuna vuo-
teen 2000 rikosepäilyjen määrä on noussut 1044 rikosepäilyn verran. Bulgarian kansalaisten
määrä rikoksesta epäiltyinä on pysynyt vuonna 2010 vähäisenä. Bulgarian viranomaisilta saa-
dun tiedon mukaan on odotettavissa, että Bulgarian romanien määrä lisääntyy Helsingin katu-
kuvassa merkittävästi lähivuosien aikana.

Helsingin kaupunkiin on yleisesti ottaen tullut hyvin runsaasti kansalaispalautetta kerjäläisiin
liittyen heti ensimmäisten romanikerjäläisten ilmaannuttua kaupungin kaduille vuonna 2007.
Kansalaispalaute on pysynyt runsaana, mutta palautteen sisällössä on selvästi ollut havaittavis-
sa muutosta. Alussa palaute koski itse kadulla kerjäämistä mutta parin viimeisen vuoden aikana
palaute on liittynyt kerjäämisen lieveilmiöihin (luvaton leiriytyminen, roskaaminen, varastelu,
epäsiisteys).

Helsingin kaupunki on tehnyt romanikerjäläisten tilanneselvitys ja auttamistoimenpiteiden yhtey-
dessä yhteistyötä etenkin Bulgarian ja Romanian Suomen suurlähetystöjen kanssa. Yhteistyötä
on tehty etenkin tilanteissa, joissa luvattomia leirejä on purettu jolloin suurlähetystöt ovat voineet
antaa neuvonta- ja ohjauspalveluita kansalaisilleen.
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3. Helsingin kaupungin aikaisemmat toimenpiteet

Helsingin kaupunki aloitti heti syksyllä 2007 varautumisen kerjäläisten mahdollisesti lisäänty-
vään tuloon kaupunkiin. Toimenpiteisiin ryhdyttiin Suomen Romanian suurlähetystön kautta
saapuneiden maahantuloviestien vuoksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.11.2007
asiaa ja linjasi päätöksessään (Kaupunginhallitus 26.11.2007 § 1509) seuraavaa:

- Euroopan Unionin kansalaisilla on oikeus oleskella vapaasti toisessa jäsenmaassa kol-
men kuukauden ajan. Vapaan liikkuvuuden perustana on, että henkilö tulee toimeen
omillaan eikä vastaanottavan jäsenvaltion kustannuksella. Yli kolmen kuukauden maas-
saolon jälkeen käännytyspäätöksen tekee maahanmuuttovirasto poliisin esityksestä.

- Kerjääminen ei ole järjestyslaissa kiellettyä toimintaa, jollei se ole häiritsevää. Lasten ker-
jäämistä ei sallita lastensuojelulain perusteella vaan siihen puututaan ja lastensuojelun
tarve on selvitettävä aina tapauskohtaisesti.

- Hallintokeskus seuraa kerjäläiskysymyksen kehittymistä valtakunnallisesti sekä Pohjois-
maissa ja Pohjois-Euroopassa.

Kaupungin virkamiehistä koostuva asiantuntijaryhmä kävi maaliskuussa 2008 Romaniassa pe-
rehtymässä romanien oloihin heidän kotimaassaan saadakseen taustatietoja oloista, joista ker-
jäläiset lähtevät. Yhtenä matkan tavoitteena oli myös selvittää, voisiko romaneja auttaa heidän
kotipaikkakunnillaan. Lisäksi Helsingin kaupunki kutsui muiden suurten kaupunkien edustajia
huhtikuussa 2008 keskustelutilaisuuteen sekä tutustumismatkalle Tukholmaan. Tavoitteena oli
pohtia sekä koko maan kattavaa että yhteispohjoismaista lähestymistä kerjäläistilanteeseen.
Ilmiö oli kuitenkin sen verran uusi Pohjoismaissa, ettei kenelläkään ollut tilanteeseen siinä vai-
heessa vastauksia. (Helsingin Diakonissalaitos, 2011.)

Helsingin kaupunginhallituksen aloitteesta sisäasiainministeriö asetti 4.4.2008 kerjäläisiin liitty-
vien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittavan ja tarvittavia ohjeita tai lainsää-
däntömuutoksia valmistelevan työryhmän, jossa oli edustus myös Helsingin kaupungista. Työ-
ryhmän keskeiset johtopäätökset olivat, että tarvitaan valtakunnallisesti yhtenäiset ohjeet sekä
selkeät ja tunnetut tietojenvaihtosäännökset viranomaistyöskentelyyn. Lisäksi romanien syrjin-
tään ja moninaisiin köyhyyteen liittyviin ongelmiin on puututtava EU-tasolla ja keskustelua Ro-
manian viranomaisten kanssa tulee jatkaa. Lakeja, säädöksiä ja järjestelmiä ei työryhmän mu-
kaan ole syytä muuttaa yhden ryhmän erillistarpeiden vuoksi, vaan normaalipalvelut, säännöt ja
ohjeet ovat myös heidän käytössään siinä laajuudessa kuin ne ovat muidenkin Suomessa tila-
päisesti oleskelevien EU -kansalaisten käytössä. (Helsingin Diakonissalaitos, 2011.)

SM:n työryhmä totesi vuonna 2008 myös, että lastensuojelulaki koskee Suomessa tavattuja ala-
ikäisiä kerjäläisperheiden jäseniä ja heidän huoltajiaan. Jos lastensuojelun tarpeen aiheuttavat
pääosin puutteelliset asumisolot tai heikko taloudellinen tilanne, tulee ensisijaisesti tarjota tyy-
dyttävä asunto ja/tai riittävä toimeentulo. Työryhmä ei kuitenkaan pitänyt perusteltuna sitä, että
kerjääviä EU -kansalaisia varten alaikäisten lasten tilapäiseen majoittamiseen tehtäisiin erillistä
järjestelmää. Lapsen oleskelukunnan sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus huolehtia kiireellises-
tä lastensuojelun tarpeesta. Suomen viranomaisen toimivaltuudet lastensuojelun osalta rajau-
tuvat vain välittömän avun tarjoamiseen. Mikäli lastensuojelutarve jatkuu, tulee asiassa kääntyä
kunkin kotimaan viranomaisen eli käytännössä edustuston puoleen esimerkiksi huoltajuuden tai
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huolenpidon pitempiaikaisen järjestelyn toteutumiseksi. (Sisäasiainministeriö työryhmä, 2008, s.
47–49.)

Osana kerjäläisten tuloon varautumisstrategiaansa Helsingin kaupungin sosiaalivirasto pyysi
Helsingin Diakonissalaitosta keväällä 2008 perustamaan projektin luomaan lähikontaktia kerjä-
läisiin, heidän maahantulomotiiviensa selvittämiseen, Helsingin kerjäläistilanteen ja kerjäläis-
määrien kartoittamiseen sekä kerjäämiseen liittyvien haittojen minimointiin. Projektin nimeksi tuli
Rom po drom (Romanit tiellä). Tiedonkeruun ohella haluttiin korostaa romanien ihmisoikeuksia
ja pohtia heidän mahdollisuuksiaan parempaan elämään ylipäätään ja omassa kotimaassaan
erityisesti. Myös akuuttia humanitaarista tukea annettiin projektin aikana. Helsingin Diakonissa-
laitos toteutti hanketta Helsingin sosiaaliviraston rahoittamana katutason projektina ajalla
2.6.2008 – 31.5.2010 ja sen työskentelyä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat mm. sosiaalivi-
raston, hallintokeskuksen, Helsingin poliisilaitoksen, Kirkon ulkomaanavun ja Suomen Romani-
foorumin edustajat. Kesäkuusta 2010 hanketta toteutettiin Helsingin Diakonissalaitoksen omalla
kustannuksellaan ja syksystä 2010 alkaen yhdessä Kirkkohallituksen ja Helsingin seurakuntayh-
tymän kanssa. (Helsingin Diakonissalaitos, 2011).

Talvella 2009–2010 Helsingin kaupunki järjesti hätämajoitusta talvipakkasten yllättäessä sosiaa-
likeskus Sataman piha-alueella asuneita romaneja. Majoituskustannukset tulivat maksamaan
kaupungille noin 60 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 20.1.2010 valtuutettu Kimmo Helistön ja 17 muun
valtuutetun 11.11.2009 tekemää välikysymystä romanikerjäläisten kohtelusta Helsingissä. Kau-
punginvaltuuston asian keskustelun yhteydessä tehtiin esitys, jonka mukaan välikysymys palau-
tuisi kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi siten, että

- Helsingin kaupunki huomioi Itä-Euroopan romanivähemmistön syrjityn aseman ja pidät-
täytyy toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on painostaa näitä ihmisiä maasta poistumi-
seen.

- Päätökset tilapäisten asumusten purkamisesta tehdään kaupunginhallituksessa.
- Pyritään järjestämään mahdollisuus välttämättömiin terveyspalveluihin sekä pääsy sani-

teetti- ja hygieniatiloihin.
- Erityisen haavoittuville ryhmille kuten lapsiperheille ja vanhuksille järjestetään hätämajoi-

tusta.
- Selvitetään, miten Helsingin kaupunki voi edistää Euroopan romanivähemmistön perus-

oikeuksien toteutumista.

Asiaa ei palautettu kaupunginhallituksen valmisteltavaksi äänin 50–27 minkä lisäksi 7 valtuutet-
tua äänesti tyhjää ja 1 valtuutettu oli poissa äänestyksestä.

Sisäasiainministeriö asetti toukokuussa 2010 kerjäämisen kieltämistä selvittävän työryhmän,
jonka jäsenenä Helsingin kaupungin edustaja oli. Työryhmä jätti loppuraporttinsa syksyllä 2010
jossa työryhmä esitti mm. että kerjääminen julkisella paikalla itseään elättääkseen tulee kieltää
järjestyslailla ja että rikoslain 17 lukuun lisätään erityinen sääntely, jolla kiellettäisiin kerjäämisen
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organisointi. Näiden lisäksi työryhmä esitti, että järjestyslakiin tulee sisällyttää luvattoman leiriy-
tymisen kielto ja että ihmiskauppaa koskevat säännökset tulee huomioida laajemmin
viranomaistoiminnassa, jotta mahdolliset ihmiskaupan uhrit pääsevät auttamisjärjestelmien pii-
riin. Työryhmä katsoi myös, että lähtömaiden kanssa tehtävää yhteistyötä tulee tehostaa, jotta
Suomen tilanteesta mahdollisissa lähtömaissa olisi käytettävissä oikeaa tietoa. Vastaavasta
menettelystä on kokemusta turvapaikanhakijoiden osalta. (Sisäasiainministeriön työryhmän ra-
portti, 2010.)

Kaupunginhallitus, 20.12.2010 sisäasiainministeriölle antamassa lausunnossaan toteaa, että
kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti järjestyslakiin esitettyihin muutoksiin. Kaupunginhalli-
tus katsoi myös, että samassa yhteydessä voitaisiin harkita läheisyysperiaatteen mukaisesti
kunnanvaltuustojen toimivallan vahvistamista kansalaisten lähiturvallisuuteen ja yhteisen, julki-
sen tilan käyttöön liittyvissä asioissa. Kunnanvaltuustojen toimivaltaa olisi syytä vahvistaa niin,
että kunnat voisivat hyväksyä alueelleen tai kunnanosan alueelle kunnallisia sääntöjä, jotka tar-
vittaessa täydentävät järjestyslakia tai muuta lainsäädäntöä.

Kesäkuussa 2010 Helsingin kaupunki järjesti jatkoa vuoden 2008 suurten kaupunkien keskuste-
lutilaisuudelle, järjestämällä yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa toisen valtakunnalli-
sen keskustelufoorumin kerjäläisongelman käsittelemiseksi. Tilaisuudessa kuultiin esityksiä mm.
viranomaisnäkökulmasta luvattomaan leiriytymiseen, kerjäläiskysymyksen käsittelystä ihmisoi-
keudellisesta näkökulmasta, viranomaisten välisestä yhteistyöstä EU -kansalaisten käännytys-
päätöksissä, sekä yhteistyöstä suurlähetystöjen kanssa kerjäläiskysymyksessä.

Marraskuussa 2010 kaupungin virkamiehistä sekä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Helsingin
poliisilaitoksen edustajasta koostuva asiantuntijaryhmä teki uuden virkamatkan Romaniaan ja
Bulgariaan. Matkan tavoitteena oli paikallisyhteistyömallin kontaktiverkoston luominen ja pereh-
tyminen niihin alueisiin ja olosuhteisiin, joista Helsinkiin on vuonna 2010 tullut Romanian kerjä-
läisiä ja Bulgarian turvapaikanhakijoita. Matkan suunnittelussa huomioitiin kaupungin aiemman,
vuoden 2008 virkamatkan ohjelman lisäksi myös Helsingin Diakonissalaitoksen tekemät aiem-
mat matkat. Näiden perusteella painotettiin Suomen suurlähetystöjen jo luomia paikallisia kon-
takteja sekä alueellisia ja järjestötoimijoita aiempien matkojen valtiollisten toimijoiden sijaan.

Ennen talvea 2010–2011 viranomaiset pyrkivät aktiivisesti viestimään kaupungissa oleskeleville
romaneille tulevista talvipakkasista, majoitusolosuhteiden turvattomuudesta sekä laittomuudes-
ta, jonka vuoksi kannattaisi palata kotimaahan sillä talvipakkasten aikana kaupungissa ei pysty
majoittumaan leiriolosuhteisiin. Pakkaset kuitenkin yllättivät jälleen kaupunkiin jääneitä romane-
ja, jolloin sosiaalivirasto teki marraskuussa 2010 asiakashaastatteluihin perustuen sosiaalihuol-
tolainsäädännön toimeentulotukipäätökset lähinnä Sosiaalikeskus Sataman piha-alueella asuvil-
le noin 40 romanille. Sosiaalivirasto maksoi toimeentulotukipäätökseen perustuen 25 euron laut-
talipun Viroon sekä 300 euroa bensiinirahaa autokuntaa kohden, jotta he olisivat voineet palata
kotiinsa. Ratkaisusta sovittiin yhdessä romanien kanssa.

Sosiaaliviraston ratkaisut hätämajoituksesta talvella 2009 ja toimentulotuen myöntäminen mat-
karahaa varten talvella 2010 perustuivat perustuslain 19 § 1 momentin takaamaan oikeuteen
ihmisarvoiseen elämän edellyttämään turvaan, eli välttämättömän toimentuloon ja huolenpitoon.
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Maaliskuussa 2011, työryhmän puheenjohtaja yhdessä kaupunginjohtajan kanssa tapasi Suo-
messa vierailulla olleen Romanian valtiosihteerin. Tapaamisen yhteydessä valtiosihteeri mm.
lupasi EU-sairaanhoitokorttien järjestymisen suurlähetystön kautta kaikille täällä oleville roma-
nialaisille.

Näiden toimenpiteiden lisäksi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto haki yhdessä Helsingin Dia-
konissalaitoksen kanssa EU:n Interreg IV A Central Baltic – ohjelmasta rahoitusta projektiin:
Human Rights of Roma and Other New Arrivals in Finland, Estonia and Latvia. Hankkeen tavoit-
teena oli Itä-Euroopasta Suomeen ja Baltiaan saapuneiden romanien ihmisoikeuksien turvaa-
minen ja diskriminaation vähentäminen sekä heidän voimaanuttaminen ottamaan itse vastuuta
elämästään kotimaassaan. Hanke ei kuitenkaan saanut EU:n rahoitusta. (Helsingin Diakonissa-
laitos, 2011.)

3.1. Sosiaalikeskus Sataman piha-alue

Nuorisoasiainkeskus jälleenvuokrasi tammikuussa 2009, kiinteistöviraston tilakeskukselta vuok-
raamansa Kyläsaarenkatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön, kansalaisjärjestö Vapaa Katto ry:lle
autonomiseksi sosiaalikeskukseksi ja kokoontumistilaksi, jossa yhdistys voisi järjestää erilaisia
kulttuuritapahtumia, työpajoja, klubi-iltoja jne. Tilaa ei vuokrasopimuksen mukaan saa käyttää
asumistarkoitukseen. Vapaa Katto ry on yhdessä Vapaa liikkuvuus verkoston kanssa tarjonnut
keväästä 2009 Helsingissä oleskeleville romaneille mahdollisuuden majoittautua Sosiaalikeskus
Sataman piha-alueelle. Kesäaikaan Sosiaalikeskus Sataman piha-alueella on ollut majoittautu-
neena noin 50–70 ihmistä. Majoittuminen tapahtuu lähinnä autoissa ja matkailuvaunuissa. Va-
paa Katto ry:n ja Vapaa liikkuvuus verkoston kanta on alusta alkaen ollut se, että he eivät aio
häätää romaneita piha-alueelta, mikäli kaupungilla ei ole tarjota liikkuvalle väestölle vaihtoeh-
toista majoituspaikkaa kaupungissa.

Sosiaalikeskus Sataman piha-alueen leirin läheisyydessä olevilta yrityksiltä on tullut paljon yh-
teydenottoja sekä kaupungille että poliisille, jonka mukaan yritysten tuotteita on käyty anasta-
massa toistuvasti ulkomaalaisten henkilöiden toimesta. Sisäasiainministeriön kerjäämisen kiel-
tämistä selvittäneen työryhmän raportissa (2010, s. 10) on esitetty Helsingin poliisilaitoksen ti-
lastoja, jonka mukaan vuonna 2007 poliisin tietoon tuli Helsingissä noin 240 omaisuusrikosta
Kyläsaaren lähettyvillä ja vuonna 2008 omaisuusrikoksia oli noin 270. Vastaavalla alueella teh-
tiin vuonna 2009 noin 440 omaisuusrikosta ja vuonna 2010 tammi-elokuussa noin 340 omai-
suusrikosta. Tämä on noin 100 kappaletta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2009.
Alueella erityisesti omaisuusrikokset ovat lisääntyneet selvästi. Suuressa osassa näistä teoista
tekijä ei ole tiedossa, mutta alueen yrittäjiltä saadun tiedon mukaan leirissä asuvat henkilöt käy-
vät liikkeissä ja hävikki on samalla kasvanut. Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset kyseisellä
alueella, ovat vuosien 2007 ja 2009 välillä lisääntyneet noin 80 prosenttia, kun vastaavana ai-
kana Helsingissä omaisuusrikokset lisääntyivät noin 8 prosenttia. (Sisäasianministeriö työryh-
män raportti, 2010, s. 10.)

Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen tuli vuonna 2010 lukuisia Sosiaalikeskus Sataman
piha-alueen leiriä koskevia yhteydenottoja. Sosiaalikeskus Sataman piha-alueen leiriä on käsi-
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telty ympäristökeskuksessa puutteellisen jätehuollon aiheuttamana roskaamisasiana. Muihin
roskaantumisasioihin verrattuna yhteydenottoja tuli moninkertaisesti. Ympäristökeskuksen käsi-
tyksen mukaan Sosiaalikeskus Sataman jätehuoltoa ei ole missään vaiheessa saatu riittävälle
tasolle pihalla harjoitettavaan toimintaan nähden, mikä on aika ajoin aiheuttanut voimakasta
roskaantumista. Ympäristökeskuksen alueella tekemien tarkastusten perusteella on ollut havait-
tavissa, että alueella harjoitetaan tavaran ja jätteen käsittelyä, joka tuo alueelle erittäin paljon
sekajätteen sekaan kelpaamatonta jätettä.

Piha-alueen leiriin liittyi roskaantumisen lisäksi myös majoittujien turvallisuutta vaarantavia seik-
koja, jotka johtuivat mm. avotulen teosta, palavista nesteistä, sähkölaitteista ja niiden virityksistä
sekä asuntovaunujen liian tiheästä etäisyydestä toisiinsa, joka mahdollistaa tulipalon leviämisen
asuntovaunusta toiseen. Edellä mainittujen seikkojen johdosta, työryhmä päätyi kesäkuussa
2010 pyytämään kaupungin oikeuspalveluista selvitystä vuokrasopimuksen irtisanomisperus-
teista, sillä Vapaa Katto ry ei saanut piha-alueen roskaantumista sekä leirin turvallisuutta paran-
nettua ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen määräyksistä ja neuvoista huolimatta. Oikeus-
palvelut totesi piha-alueen käytön majoittumiseen vuokrasopimuksen vastaiseksi. Tämän lisäk-
si, alueen roskaantuminen sekä luvattomat sähkölaitteet katsottiin rikkovan lakia.

Nuorisoasiainkeskus antoi kesällä 2010 Vapaa Katto ry:lle kirjallisen varoituksen vuokrasopi-
muksen rikkomisesta sekä määräajan, johon mennessä piha-alueella olevaa leiriä olisi puretta-
va, sekä aluetta siivottava. Vapaa Katto ry ei noudattanut määräaikaa. Nuorisoasiainkeskus
esitti nuorisolautakunnalle vuokrasopimuksen irtisanomista. Lautakunta jätti asian kertaalleen
pöydälle, mutta käsitteli asiaa 30.9.2010 kokouksessaan, jolloin lautakunta päätti jatkaa Vapaa
Katto ry:n kanssa solmimaansa vuokrasopimusta. Lautakunta katsoi, ettei vastuun tontille
leiriytyneiden romanien majoituksen järjestämisestä pitäisi kuulua nuorisotoimelle ja esitti kau-
punginhallitukselle, että tämä ryhtyy selvittämään vaihtoehtoisen leiriytymispaikan järjestämistä.
Kaupunginhallitus päätti 4.10.2010 kokouksessaan, ettei ota asiaa käsittelyyn.

Helsingin pelastuslaitos teki alueelle useita tarkastuskäyntejä ja antoi paloturvallisuuteen liittyviä
korjausmääräyksiä, varoittaen samalla tulipalon vaarasta. Varoituksista ja kehotuksista huoli-
matta tilanne ei korjaantunut ja marraskuussa 2010 piha-alueen leirissä syttyi tulipalo, jossa ku-
kaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Tulipalon seurauksena alueelta katkaistiin sähköt  ja nuori-
soasiainkeskuksen ja pelastuslaitoksen välisissä neuvotteluissa todettiin, ettei rakennuksessa
eikä sen piha-alueella voi majoittautua. Suurin osa piha-alueelle majoittautuneista romaneista
jättivät leirin tulipalon ja talvipakkasten myötä, kun sosiaalivirasto tarjosi matkarahan kotimatkaa
varten. Ympäristökeskus antoi Vapaa Katto ry:lle määräajaksi siivota piha-alue 16.4.2011 men-
nessä. Kiinteistöviraston tilakeskus kuitenkin irtisanoi tilan vuokrasopimuksen nuorisoasiainkes-
kuksen kanssa, joka edelleen irtisanoi jälleenvuokraussopimuksen Vapaa Katto ry:n kanssa.
Tilan tulisi vapautua irtisanomisajan puitteissa 1.6.2011. Maaliskuussa 2011 romaneja saapui
jälleen Helsinkiin ja ovat majoittuneet Sosiaalikeskus Sataman tiloihin.

Pelastuslaitoksen tekemien ylimääräisten tarkastuskäyntien yhteydessä maaliskuussa 2011
todettiin, että piha-aluetta on käytetty määräysten vastaisesti majoittumiseen eikä alueella ollut
pelastuslaitoksen marraskuussa antamien määräysten mukaisesti ympärivuorokautista valvon-
taa. Nuorisoasiainkeskus ilmoitti, ettei heillä ole mahdollisuutta järjestää ympärivuorokautista
päivystystä Sosiaalikeskus Sataman piha-alueelle. Pelastuslaitos totesi, että majoittuminen pi-
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ha-alueella vallitsevissa olosuhteissa asuntovaunuissa ja tilapäisissä rakennelmissa aiheuttaa
välittömän onnettomuusvaaran ja on näin ollen kiellettyä. Helsingin kaupunki ohjasi Sosiaalikes-
kus Satamassa majoittautuneita romaneja tilapäismajoitukseen Hietaniemenkadun palvelukes-
kukseen, mutta romanit kieltäytyivät majoituksesta. Tulkin avustuksella romanit kertoivat syiksi
kieltäytymiselle seuraavaa:

1. Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa ei ole ruoanlaittomahdollisuutta. Romaneilla on
oma ruokakulttuurinsa ja he haluavat valmistaa itse omat ruokansa.

2. Romanit eivät halua sitoutua kellonaikarajoitteisiin, joita palvelukeskuksessa on
3. Palvelukeskuksen läheisyydessä on huonosti parkkipaikkoja, joita romanit tarvitsisivat

kulkuneuvoilleen.

Romanit toivoivat kaupungin osoittavat heille alueen, jossa he voisivat majoittautua asuntovau-
nuihinsa ja hankkia itse sähkögeneraattorin.

Helsingin kaupunki on tehnyt 15.4.2011 vuokrasopimuksen purkuhakemuksen Helsingin kärä-
jäoikeudelle. Hakemuksessa kaupunki vaatii nuorisoasiainkeskuksen ja Vapaa Katto Ry:n väli-
sen vuokrasopimuksen purkamista sekä vaatii, että Vapaa Katto ry häädetään vuokratuista ti-
loista.

Samalla kaupunki on tehnyt käräjäoikeudelle turvaamistoimenpidettä koskevan hakemuksen.
Helsingin kaupunki vaatii, että se oikeutetaan turvaamistoimimääräyksellä heti hakemaan ulos-
ottoviranomaiselta liikehuoneiston ja siihen liittyvän piha-alueen vuokralaisen häätämistä ja tilan
tyhjentämistä siten, että tila jää kaupungin hallintaan ja että kaupunki saa asentaa sinne tarvit-
tavat tilan käyttämisen estävät rakenteet.

Käräjäoikeudesta saadun tiedon mukaan asiaa käsittelevä tuomari on antanut Vapaa Katto
ry:lle 14 päivää vastausaikaa vastinetta varten asiassa.
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4. Työryhmän johtopäätökset ja esitykset

Lähtökohta

Helsingissä oleskelevat romanit ovat täällä Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden
direktiivin mukaisesti, jonka perustana on, että henkilö tulee tuleen toimeen omillaan eikä vas-
taanottavan jäsenvaltion kustannuksella. EU-kansalaisella on oikeus oleskella tämän direktiivin
perusteella toisessa jäsenmaassa 3 kk rekisteröitymättä.

Euroopassa kiertävät romanit ovat Euroopan köyhin ja syrjäytynein kansanryhmä, jota ajaa liik-
keelle kotimaassa vallitseva syvä työttömyys ja köyhyys. Joidenkin arvioiden mukaan romaneja
on pelkästään Romaniassa 2,5 - 5 miljoonaa. Tiedostaen tämän on myös tarkasteltava mikä on
yksittäisen kaupungin mahdollisuudet vastata tämän suuren kansanryhmän avun tarpeeseen.
Helsingin kaupunkia ei lähtökohtaisesti voida pitää järjestämisvastuussa yksittäisen kansanryh-
män majoittamisesta ja muusta auttamisesta. Myös tasapuolisen kohtelun näkökulmasta tämä
asettaisi muut Helsingissä oleskelevat rekisteröimättömät EU-kansalaiset eriarvoiseen ase-
maan. Työryhmä katsoo, että Euroopassa kiertäviä romaneita ovat parhaiten autettavissa omis-
sa kotimaissaan.

 Työryhmän lähtökohtana on Ulkoasiainministeriön työryhmän 24.3.2011 tekemät ehdotukset (s.
24) suhtautumiseen romanien liikkumiseen EU:n sisällä:

 EU:n tulisi tukea ja tarvittaessa painostaa jäsenvaltioitaan ryhtymään romanien aseman
parantamiseksi sellaisiin toimiin, joihin ne ovat EU-jäsenyyden myötä sitoutuneet.

 Sekä kansallisen että kansainvälisen kolmannen sektorin toimintaa romanien elinolojen
parantamiseksi sekä lähtö- että tulomaissa tulisi tukea.

 Viranomaisyhteistyötä (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, poliisi ja kouluviranomaiset)
lähtö- ja tulomaiden välillä tulisi lisätä todenmukaisen kuvan saamiseksi ja oikeanlaisen
tiedotustoiminnan lisäämiseksi.

 Liikkuvia romaneja, jotka ovat EU-kansalaisia, tulisi tulomaissa kohdella yksilöinä ja po-
tentiaalisina työnhakijoina. Huolimatta siitä, että he kulkevat ryhmissä, kollektiivisia rat-
kaisuja (kuten karkotuksia) ei tulisi tehdä.

 Mahdollisiin rikoksiin ja järjestyshäiriöihin tulisi puuttua ja niihin syyllistyneitä kohdella
samoin rangaistuksin kuin muitakin EU-kansalaisia.

 Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen sellaisten kuntien ja kaupunkien välille,
joilla on kokemusta lyhyt- tai pitempiaikaisesta romanisiirtolaisuudesta, olisi kannatetta-
vaa. Verkoston sisällä vaihdettaisiin hyviä käytäntöjä romanisiirtolaisten kohtaamisesta,
palvelujen järjestämisestä ja mahdollisesta integroimisesta. Lisäksi verkosto voisi kehit-
tää liikkuville romaneille suunnattua tiedotustoimintaa heidän oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan.
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Työryhmä kannattaa Helsingin Diakonissalaitoksen Pääskylänrinne 2 tiloihin perustettavaa koh-
taamispaikkaa, jossa tarjotaan Helsingissä tilapäisesti oleskeleville mm. seuraavia palveluita:

 luottamukselliset ja intiimit (esimerkiksi ehkäisyvalistus) keskustelut
 pienet sairaanhoidon toimenpiteet ja terveydentilan arviointi
 peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuus
 keskustelu- ja ohjaustapaamiset
 informaatiomateriaalin jakaminen
 ryhmätilaisuudet (informaatio- ja verkostopalaverit)
 projektille lahjoitettujen vaatteiden jakaminen.

Kohtaamispaikan tiloja voivat käyttää myös muut kaupungissa jalkautuvaa työtä tekevät, esim.
sosiaaliviraston lähityöntekijät. Kohtaamispaikan toimintaa seuraa ohjausryhmä, jossa on edus-
tus Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta, Kirkkohallituksesta, Helsingin seurakuntayhtymästä,
Fintiko Romani Foorumista sekä Helsingin Diakonissalaitokselta.

Alla on yksityiskohtaisemmin esitelty työryhmän esitykset kaupungin eri hallintokuntien toimen-
kuvasta romanikerjäläisten kohtaamisessa sekä kerjäämisestä aiheutuvien lieveilmiöiden vä-
hentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi (kts. myös kaavio s. 20):

4.1. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kaikille rekisteröimättömille EU-kansalaisille myönnetään, voimassa olevan lainsäädännön puit-
teissa ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sosiaalivirasto ei vastaa EU:n vapaan liikkuvuuden perusteella maassa oleskelevien henkilöi-
den toimeentulosta tai majoituksesta vaan lähtökohtana on, että rekisteröitymätön EU-
kansalainen tulee toimeen omillaan. Akuuteissa tilanteissa selvitetään aina ensisijaisesti henki-
lön mahdollisuus itse järjestää majoitus tai paluumatka kotimaahansa. Muutoin henkilö ohjataan
ottamaan yhteyttä kotimaansa suurlähetystöön. Helsingin kaupungin alueella oleskelevien ala-
ikäisten osalta selvitetään lastensuojelun tarve aina tapauskohtaisesti.

Sosiaalivirasto huolehtii Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentin takaaman oikeuden ihmisar-
voisen elämän edellyttämään turvaan, eli välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jär-
jestämällä Helsingissä oleskelevien henkilöiden välttämättömän ja kiireellisen toimeentulon tur-
vaamisen edellyttämän tuen (kiireellinen välttämätön tilapäismajoitus Hietaniemen palvelukes-
kuksessa).

Terveyskeskus tarjoaa välttämätöntä lääketieteelliseen syyhyn perustuvaa hoitoa kaikille sitä
tarvitseville EU-kansalaisille. Suomessa EU:n vapaan liikkuvuuden perusteella oleskelevia hen-
kilöitä ohjataan ensisijaisesti hakemaan Eurooppalaista sairaanhoitokorttia omasta suurlähetys-
töstään, mikäli hänellä ei tällaista jo ole. Sairaanhoitokortti takaa sen, että kotivaltion sosiaalitur-
valaitos korvaa häntä hoitaneen jäsenvaltion kustannukset. Kortti kattaa välttämättömän hoidon
eikä näin ollen kata henkilöä, joka päättää syystä tai toisesta hoidattaa itseään toisessa jäsen-
valtiossa.
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Mikäli rekisteröitymättömän EU – kansalaisen oleskelu Helsingissä tukeutuu toistuvasti sosiaali-
huollon tarpeeseen, sosiaaliviranomaiset tekevät yhteistyötä ulkomaalaispoliisin kanssa maas-
saolon edellytysten selvittämiseksi siten, että maahanmuuttovirasto voi tehdä henkilöiden koh-
dalla käännytyspäätöksen.

4.2. Leiriytyminen ja tilapäismajoitus

Helsingin kaupungin alue on kokonaan kaavoitettua aluetta ja leiriytyminen on sallittu ainoas-
taan kaavaan merkityllä alueella. Tilapäiseen leiriytymiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.
Lähtökohtana on, että Helsingissä ja Suomessa oleskelevalla tulee tullessaan olla riittävät varat
elämiseen, myös majoitukseen.

Työryhmä on selvittänyt mitkä ovat edellytykset erillisen leirintäalueen perustamiselle Helsinkiin.
Selvitys löytyy raportin liitteestä 3. Yhteenvetona voidaan todeta, että erillisen leirintäalueen pe-
rustaminen tiettyä kansanryhmää varten ei ole tasapuolisen kohtelun näkökulmasta tarkoituk-
senmukaista eikä myöskään kestävä ratkaisu ongelmaan. Kokemukset virallisten leirien perus-
tamisesta muualla Euroopassa on osoittanut, että nämä päinvastoin synnyttävät uusia ongel-
mia, mm. laittomien leirien syntymisen virallisten leirien ympäristöön. Luvallisten leirien perus-
taminen on näin ollen syventänyt ja vaikeuttanut ongelman ratkaisemista sekä lisännyt samalla
romanien syrjäytymistä ja edesauttanut slummien muodostumista. Ympäristönäkökulmasta,
mm. riittävän jätehuollon järjestäminen tällaisella leirintäalueella olisi edelleen ongelmallista.
Lastensuojelullisesta näkökulmasta virallisen leirin perustaminen olisi edelleen ongelmallista,
sillä se ei poista sitä tosiasiaa, että lapset ovat Suomen lastensuojelulain näkökulmasta edel-
leen heille soveltumattomassa kasvuympäristössä. Lasten perusoikeuksiin kuuluu myös oikeus
koulunkäyntiin ja näin ollen meillä on velvollisuus kannustaa perheitä palaamaan kotimaahansa
eikä päinvastoin luoda olosuhteita, jotka kannustavat jäämään. Edellä mainittujen seikkojen pe-
rusteella esitykset erillisen leirintäalueen rakentamisesta eivät saa missään olosuhteissa työ-
ryhmän jäsenten ja heidän edustamien tahojensa kannatusta, paitsi Nuorisoasiainkeskuksen
edustajan, joka on tehnyt oman, työryhmän kannasta poikkeavan, esityksen nopeasti pystytet-
tävästä ja helposti purettavasta matalan kynnyksen leiripaikasta.  Nuorisoasiainkeskuksen työ-
ryhmän jäsenen esitys on raportin liitteessä 4.

Työryhmä esittää, että kaupungin toimenpiteet luvattomien leiriytyjien ja mahdollisen tilapäisen
majoituksen tarpeessa olevien henkilöiden kohdalla olisivat seuraavia:

Toimenpiteet

Luvattomiin leireihin puututaan välittömästi ja tasapuolisen kohtelun vuoksi kaiken tyyppinen
leiriytyminen tulisi sallia ainoastaan sallituilla leirintäalueilla. Lait ja asetukset koskevat kaikkia
samanveroisesti, joten laittoman tilanteen jatkumisen salliminen tuo esiin epätasa-arvoista koh-
telua viranomaisten taholta ja näin ollen luvattomilla alueilla leiriytyjät ohjataan majoittumaan
sallituille leirintäalueille. Leirien purkamiseen liittyvät yksityiskohtaiset lainsäädännölliset ym.
perusteet on selvitelty kaupunginhallitukselle 2.11.2009 jätetyssä muistiossa, joka löytyy tämän
raportin liitteestä 5.
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Rakennusvirasto ja kiinteistövirasto vastaavat luvattomien leirien purkamisesta sekä maa-
alueen siivouksesta, hylättyjen ajoneuvojen siirtämisestä sekä mahdollisista tilapäisistä liikenne-
järjestelyistä. Pääsääntöisesti, kaupungin maiden valvonnasta vastaavat rakennusvirasto (ylei-
set alueet) ja kiinteistöviraston tontti-osasto (tontit). Kaupungin maiden omistusta hallinnoi kiin-
teistövirasto.

Helsingin poliisilaitos antaa tarvittaessa virka-apua kaupungin viranomaiselle, mikäli luvattoman
leirin purkamisen toimenpanemisessa estetään kaupungin viranomaista suorittamasta virkateh-
tävää. Helsingin kaupunki on antanut Helsingin poliisilaitokselle avoimen valtakirjan kehottaa
kaupungin omistamille alueille luvattomasti leiriytyneitä henkilöitä siirtymään ilman, että poliisin
tarvitsee kuulla asiassa maanomistajaa.

Ennen leirien purkamista on leiriin jätettävä selvä, majoittuneiden äidinkielellä majoittumisen
luvattomuudesta kertova kirje, jossa tulee ilmi myös se, että leiri tullaan kaupungin toimesta
purkamaan, jolleivät majoittuneet itse sitä tee. Samalla on myös annettava tiedoksi mistä mah-
dollinen leiristä poistettava omaisuus on noudettavissa sekä tieto luvallisista leiriytymis- ja ma-
joituspaikoista.

Mikäli epäillään leirissä olevan majoittuneena alaikäisiä lapsia, on asiasta oltava yhteydessä
sosiaaliviraston sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Aikuisten osalta käytetään aina tapauskohtaista
harkintaa. Akuuteissa tilanteissa selvitetään aina ensisijaisesti henkilön mahdollisuus itse järjes-
tää majoitus tai paluumatka kotimaahansa. Muutoin henkilö ohjataan ottamaan yhteyttä koti-
maansa suurlähetystöön.

Tilapäisen majoituksen tarpeessa oleva aikuinen ohjataan Helsingissä muiden EU-kansalaisten
sekä suomalaisten tavoin Hietaniemenkadun palvelukeskukseen.

4.3. Valvontaviranomaisten tehtävät kaupungissa

Ympäristökeskus, rakennusvalvontavirasto sekä pelastuslaitos toteuttavat neuvontavelvollisuut-
ta omaan toimialaansa kuuluvan lainsäädäntöön liittyen, sekä toimivaltansa puitteissa valvovat
lainsäädännön noudattamista ja tarvittaessa valmistelevat hallintopakkopäätökset lautakunnalle:

Ympäristökeskuksen toimialaan kuuluu valvoa, että terveydensuojelu-, jäte-, ja ympäristösuoje-
lulain vaatimukset tulevat otetuksi huomioon, mm. asianmukaisen jätehuollon toimivuus sekä
roskaantumisen estäminen. Hallintokuntien on välittömästi ilmoitettava ympäristökeskukselle
mahdollisista ympäristörikkeistä.

Rakennusvalvontavirastolle kuuluu rakentamiseen ja rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä
neuvonta, valvonta ja lupakäsittely, esim. arviointi asuntovaunun asuinkäytön luvanvaraisuudes-
ta kuuluu rakennusvalvontavirastolle.

Pelastuslaitos hoitaa sille laissa määrätyt pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ennaltaeh-
käisyn tehtävät. Mikäli tilanteessa ei ole kyse onnettomuudesta tai välittömästä onnettomuuden
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vaarasta, osallistuu pelastuslaitos tilanteen kartoitukseen, jolloin pelastuslaitos selvittää onko
tila senhetkiseen käyttöön määräysten mukainen ja ihmisille turvallinen.

4.4. Yhteistyö valtion kanssa

Työryhmä esittää, että kaupunki ja valtio tiivistävät kerjäläiskysymyksessä yhteistyötä. Valtion
tulisi luoda keskeiset toimintalinjaukset kunnille ja kaupungeille romanikerjäläisten kohtaamises-
ta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta esimerkiksi sosiaaliviraston eri sektorit toimivat yhden-
mukaisesti sekä tasavertaisesti kaikkia kerjäläisiä ja muita turisteja kohtaan. Todettakoon, että
valtion vastaanottokeskusten käyttö tilapäismajoitukseen romanikerjäläisille on selvitetty ja asi-
assa todettu maahanmuuttoviraston näkökulmasta olevan lainsäädännöllisiä esteitä.

4.5. Yhteistyö lähtömaiden kanssa

Työryhmä esittää, että erityisesti lähtömaiden kanssa tehtävään tiedotukseen ja tietojen vaih-
toon tulee panostaa. Yhteistyötä tiivistetään lähtömaiden Suomen suurlähetystöjen kanssa si-
ten, että niiden kautta pyritään löytämään kontaktit romanien kanssa työskenteleviin järjestöihin.
Erityisesti romanialaiset järjestöt eivät ole yhtä selvästi tiedossa kuin bulgarialaiset. Tiivistetään
näin ollen myös yhteistyötä Romanian suurlähetystön kanssa kontaktien luomiseksi kansalais-
järjestöihin Romaniassa.
Viranomaisyhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa jatketaan normaalin virkamiestavan mu-
kaisesti.

Naisten kouluttaminen on lähtömaissa kriittisessä asemassa tilanteen parantamiseksi. Naiset
ovat pitkälti alistetussa asemassa romaniperheissä. Asiaan tulisi kuitenkin etsiä EU:n sisäistä
ratkaisua. Toimijat eivät lähtömaissa myöskään osaa välttämättä käyttää saamiansa EU-rahoja
hyväksi tehokkaalla tavalla. Myös sosiaalityön taso on lähtömaissa alhainen. Yhtenä parannus-
keinona tähän voisi olla esim. työntekijävaihdot, joiden myötä alueelle saataisiin lisää tietotaitoa
asiasta. Kaiken kaikkiaan asia vaatisi pidemmän tähtäimen suunnitelmaa. Valtion tulisi pää-
sääntöisesti rahoittaa sosiaalityöntekijöiden työntekijävaihtoa.

Romanien työllistyminen Suomessa on vaikeaa, sillä hakijoilla ei ole esittää koulu- tai työtodis-
tuksia ja suomen tai englannin kielen taito puuttuu. Tänne saapuvien henkilöiden ammatillisten
valmiuksien parantaminen edellyttää jatkossa yhteistyötä paikallistasolla lähtömaissa. Suomeen
saapuvia EU-kansalaisia ohjataan valtion työhakupalvelujen piiriin joita on pääkaupunkiseudulla
hyvin tarjolla.

4.6. Työryhmän jatkotyöskentely kaupungissa

Sosiaalivirasto vastaa kerjäläiskysymyksen kokonaiskoordinaatiovastuusta kaupungissa ja toi-
mii viranomaisyhteistyön koollekutsujana. Hallintokeskus seuraa kaupunginhallituksen
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26.11.2007 linjauksen mukaisesti edelleen kerjäläiskysymyksen kehittymistä valtakunnallisesti,
sekä Pohjoismaissa että Pohjois-Euroopassa.

Työryhmä pitää tärkeänä, että hallintokuntien välistä yhteistyötä jatketaan kaupungissa työryh-
män muodossa. Erityisesti valvontaviranomaisten näkökulmasta työryhmän työskentely ja sen
mahdollistamat tilannekatsaukset ovat tärkeitä.
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