
Oma koti on ihmisoikeus 

 
Oma koti ei ole palkinto, se on ihmisoikeus, joka kuuluu ihmisenä olemiseen, ihmisoikeuksiin ja 
ihmisen perusoikeuksiin.  

Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, niin sanottu hyvinvointivaltio, jossa ollaan ylpeitä 
historiallisesta perinnöstä, jonka mukaan asunto on perusihmisoikeus. Silti meillä on tuhansien 
ihmisiä, joilla ei ole vakituista asuntoa ja jotka joutuvat viettämään aikaansa leipäjonoissa. 
Jokainen heistä on jonkun lapsi, moni jonkun isi tai äiti... ja kyllä - heilläkin on rakkauden kaipuu, 
tarve tulla huomioiduksi sekä tarve kokea itsensä merkitykselliseksi yhteiskunnnan osalliseksi. 

Suurin osa asunnottomista majailee kavereiden nurkissa, osa onnistuu pääsemään ensisuojaan 
ja osa on tehnyt kellarikomeroista tai paperinkeräyslaatikoista majapaikkansa. Pitää muistaa, että 
asunnottomuus on tilanne ja se on olosuhde - asunnottomuus ei ole kenenkään ominaisuus. 
Asuminen on ihmisoikeuskysymys eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. 

Hallitusohjelma lupaa puolittaa asunnottomuuden vaalikauden aikana ja poistaa 
asunnottomuuden kokonaan vuoteen 2027 mennessä. 

Oikeus omaan kotiin tarkoittaa, että: 

• ”asunto ensin” -periaate laajennetaan koko maahan.  
• ihmiselle turvataan ensin pääsy omaan kotiin, ja sitten lähdetään yhdessä ratkaisemaan 

niitä muita ongelmia, joita hänellä on. . 
• rakennetaan riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. 

Jyväskylän Perusturvan toimialan talousarvioesityksessä on kirjattu vuodelle 2020 muun muassa 
että: Päihteitä käyttävien olohuone Hanskan toiminta käynnistetään yhteistyössä järjestöjen ja 
yritysten kanssa. Tämä Olohuone on tarkoitettu Jyväskylän kaupungin keskustan alueella 
oleskeleville ja päihteileville asunnottomille ja palveluiden ulkopuolella oleville yli 18-vuotiaille 
henkilöille.  

Asunnottomuuden vähentämiseksi lisätään asiakkaiden asumispalveluiden ostettuja 
tukipalveluita. 

Oma koti ei ole palkinto, se on ihmisoikeus, joka kuuluu ihmisenä olemiseen, ihmisoikeuksiin ja 
ihmisen perusoikeuksiin. 

Meillä Suomessa on varaa ja mahdollisuus poistaa asunnottomuus kokonaan. Mielestäni mitään 
muuta ei voi edes pitää kohtuullisena tavoitteena - yhdessä maailman vauraimmista ja parhaiten 
pärjäävistä maista. Pidetään huolta toisistamme - ja pidetään huolta itsestämme. 

Ihmisoikeudet - joka päivä, joka hetki, joka paikassa. Puheita on pidetty - nyt on tekojen aika! Oma 
koti on ihmisoikeus. 
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