KIRJALLINEN KYSYMYS
Helsingin juutalaisyhteisön turvallisuuden takaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä ja sen turvallisuuskulut ovat
korkeat. Seurakuntakeskuksen yhteydessä toimii seurakunnan lisäksi myös päiväkoti Gan Jeladim
ja Helsingin juutalainen yhteiskoulu, jotka toimivat turvaovien takana. Seurakunnan jäsenmaksuista
yli puolet menee turvatoimiin. Seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornikin mukaan yhtään
tilaisuutta ei voida järjestää ilman vartiointia. Terrori-isku on äärimmäinen uhka, jota vastaan
seurakunta joutuu varautumaan. Tätä taustaa vasten on erikoista, että Suomi on ainoa pohjoismaa,
joka ei säännöllisesti tue juutalaista seurakuntaa taloudellisesti sen poikkeuksellisen suurten
turvallisuuskulujen kattamisessa.

Suomen on suhtauduttava vakavasti turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. Terrorismin tehokas
torjuminen ja turvallisuuden takaaminen edellyttävät riittäviä taloudellisia resursseja. Vuonna 2015,
jolloin toimin valtioneuvoston jäsenenä sisäministeriössä sekä opetusministeriössä uskonnollisten
asioiden osalta, hallitus myönsi esityksestäni lisätalousarvioissa 100 000 euron määrärahan
Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden
parantamiseen. Määräraha maksettiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan momentilta
29.01.51, jolta myönnetään avustuksia rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Juutalaisen
seurakunnan turvallisuustilanteesta on pystyttävä huolehtimaan jatkossakin. On tärkeää, että
turvallisuusinfrastruktuuri yhteisön päivittäin käyttämissä tiloissa on ajantasaista, jotta rikoksia
kyetään estämään. Koska turvallisuudesta huolehtiminen vaatii juutalaisen seurakunnan jäseniltä
merkittäviä panostuksia turvallisuusjärjestelyihin, olisi kohtuullista, että valtio avustaisi
kustannuksissa.

Israeliin ja sen intresseiksi katsottaviin tahoihin kohdistuu yleinen terrorismin uhka globaalisti.
Israelia ja juutalaisia vastaan harjoitettava maailmanlaajuinen antisemitistinen terroritoiminta on
keskeinen osa ääri-islamistijärjestöjen toimintapolitiikkaa. Helsingin juutalaisyhteisö kohtaa

jatkuvasti juutalaisvastaisia tarroja ja graffiteja, huutelua ja fyysistä häirintää. Häirintää ja
epäasiallista käytöstä esiintyy viikoittain. Seurakunnan puheenjohtajan mukaan seurakunta joutuu
säännöllisesti turvautumaan Helsingin poliisin ja suojelupoliisin tukeen.

Juutalaisen seurakunnan turvallisuustilanteen parantamiseksi on tällä hetkellä vireillä vetoomus,
jonka on allekirjoittanut jo yli 7000 henkilöä ja nimienkeruu on yhä käynnissä. Vetoomus on
tarkoitus luovuttaa valtioneuvoston edustajalle. Sisäministeriöstä on toistaiseksi kerrottu aikataulun
olevan liian tiukka, jotta ministerillä olisi aikaa ottaa vetoomuksen luovuttajat vastaan. Olisi
kuitenkin toivottavaa, että sisäministeri, uskonnollisista yhdyskunnista vastuullinen opetusministeri
tai muu valtioneuvoston jäsen löytäisi kalenteristaan hetken ja ottaisi tuhansien kansalaisten
vetoomuksen välittäjät vastaan. Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut ovat antaneet painavan syyn
parantaa juutalaisyhteisöjen turvallisuutta ja ottaa niiden kokema huoli vakavasti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Katsooko hallitus tarpeelliseksi huolehtia juutalaisen seurakunnan, koulun ja päiväkodin
turvallisuudesta? Onko valtioneuvoston edustajalla aikomus ottaa seurakunnan
turvallisuustilanteen puolesta laaditun vetoomuksen luovuttajat vastaan?
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