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Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantaminen 

Sisäministeriö on tänään asettanut työryhmän kartoittamaan uskonnollisten 
yhteisöjen tilojen kohdistuvia turvallisuusuhkia ja laatimaan esityksiä 
turvallisuuden parantamiseksi.  

Toimikausi 

10.8.2020- 31.5.2021 

Tausta 

Uskonnollisten yhteisöjen tiloihin ja tiloja käyttäviin yhteisöjen jäseniin 
kohdistuvat turvallisuusuhkat ovat lisääntyneet. Erityisesti juutalaisten ja 
islamilaisten yhteisöjen tilojen turvallisuus on heikentynyt. Nämä ovat 
joutuneet viimeisten vuosien aikana terroritekojen kohteeksi, esimerkkeinä 
Hallessa Saksassa synagogan läheisyydessä tehty isku sekä Uudessa 
Seelannissa kahteen moskeijaan kohdistettu isku. Myös Suomessa juutalaisiin 
synagogiin ja muslimien rukoushuoneisiin/moskeijoihin kohdistuneet 
uhkaukset ja ilkivalta ovat lisääntyneet.  

Eri yhteisöjen turvallisuustoimien ja turvallisuusosaamisen välillä on eroja. 
Kirkon ja juutalaisen seurakunnan turvallisuusosaaminen on hyvällä tasolla, 
mutta on myös yhteisöjä, joiden turvallisuusosaamista ja -toimia tulisi 
parantaa. Lähtötason erilaisuus antaa hyvät mahdollisuudet jakaa hyviä 
käytäntöjä ja osaamista.  

Työryhmän tehtävä perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen kansallisesta 
väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn 
toimenpideohjelmasta 19.12.2019. Ohjelmassa on toimenpide, jonka mukaisesti ” 
Selvitetään uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvat uhkat ja toteutetaan 
koulutusta, joka parantaa niiden varautumista turvallisuusuhkiin ja kriiseihin. 
Laaditaan uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tilaturvallisuuteen liittyvä käsikirja. 
Hyödynnetään koulutuksessa kansainvälisiä esimerkkejä”.  

 

 

Tavoitteet 

Työn tavoitteena on koota tietoa uskonnollisiin yhteisöihin, erityisesti 
juutalaisiin synagogiin ja muslimien rukoushuoneisiin/moskeijoihin 
kohdistuvista turvallisuusuhkista sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten näiden 
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turvallisuutta voidaan parantaa koulutuksella, turvallisuusosaamisen ja -
toimien parantamisella sekä organisoinnilla.  

Tehtävä 

 

Työryhmän tehtävänä on: 

 kartoittaa uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden nykytila ja uhkat, 

 laatia suunnitelma siitä, miten turvallisuutta tulisi parantaa 
koulutuksella, toteuttaa pilottikoulutus ja antaa tämän perusteella 
suositukset tulevasta koulutuksesta 

 laatia ehdotus siitä, miten turvallisuustoimia ja -organisaatiota tulisi 
kehittää ottaen huomioon olemassa olevat hyvät käytännöt ja 
kokemukset ja mitä turvallisuustoimien lisääminen vaatisi 
käytännössä, sekä  

 laatia syntyneen aineiston pohjalta käsikirja uskonnollisten yhteisöjen 
turvallisuuden parantamiseksi.  

Organisointi 

Työryhmän kokoonpano on seuraava:  

Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö, puheenjohtaja 

Jäsenet:  
Varatuomari Atik Ali, Suomen Muslimiverkosto 
Projektikoordinaattori Habiba Ali, Kirkon Ulkomaanapu 
Imaami Abbas Bahmanpour, Resalat Islamilainen Yhdyskunta 
Media-ja viestintälautakuntavastaava Afrah Al Bayaty, Turun Islamilainen 
yhdyskunta 
Imaami Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Yhdyskunta 
Imaami Mustafa Kara, Tampereen Islamin Yhdyskunta 
Turvallisuuspäällikkö Mika Kataja, Kirkon ulkomaanapu 
Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Vanhempi asiantuntija Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
Turvallisuusvastaava Marcus Miramo, Helsingin juutalainen seurakunta, (edustaa 
myös Turun juutalaista seurakuntaa)  
Vt. kirkkoneuvos Petri Määttä, Kirkkohallitus 
Poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö 
 

Työryhmä kuulee työn aikana uskonnollisten yhteisöjen edustajia sen 
varmistamiseksi, että työssä tulee otetuksi huomioon laajasti eri yhteisöjen 
näkemyksiä. Lisäksi työryhmä voi kuulla tarvittaessa muita asiantuntijoita.  

Työryhmän nimeämisessä oli tavoitteena ottaa huomioon naisten ja miesten 
tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §. Työryhmään nimettyjen 
enemmistö on miehiä, mikä on heidän asiantuntemuksensa ja työtehtäviensä 
kannalta perusteltua.  
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Kustannukset ja rahoitus 

Työ tehdään virkatyönä. Muille kuin viranomaisille voidaan maksaa 
matkakustannuksista aiheutuneet kulut, näistä on aina sovittava etukäteen.  

 

 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 

 

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 11.08.2020 klo 12:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 

 

 

  
  
Jakelu  Työryhmän jäsenet 
  
Tiedoksi  Sisäministeri Ohisalo 

Valtiosihteeri Parviainen 
Erityisavustaja Kerman 
Erityisavustaja Lappalainen 
Erityisavustaja Laaksonen 
Poliisijohtaja Gerkman 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
SM viestintäyksikkö  
Poliisihallitus 
 

 


