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Tässä maisterintutkielmassa tarkasteltiin shiiayhteisön kokemia turvallisuusuhkia ja niiden vaikutusta 

yhteisöön. Teemahaastatteluina alkuvuodesta 2021 kerättyä aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin 

avulla. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Pauli Niemelän laajenevan 

turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikkoa. Kuusi teemahaastatteluun osallistunutta yhteisön jäsentä 

jakautui kahteen ikäryhmään, enintään 30-vuotiaisiin ja yli 30-vuotiaisiin. Haastatteluihin osallistui 

kaksi naista ja neljä miestä. Laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikkoa mukauttaen yksilön 

turvallisuus- ja turvattomuuskäsitykset jaettiin neljään osaan. Näiden neljän osan avulla turvallisuutta 

tarkasteltiin yksilöllisestä, sosiaalisesta, perinteisestä sekä modernista ja kulttuurisesta näkökulmasta. 

Haastattelujen pohjalta voidaan havaita, että kokemukset turvallisuudesta ja turvattomuudesta ovat 

subjektiivisia. Kokemukseen näyttää vaikuttavan haastateltavan ikä, sukupuoli ja perheellisyys. 

Yksittäisenä tekijänä yksilön ja yhteisön turvallisuuden kannalta korostui vuosi 2019. Vuonna 2019 

Uudessa-Seelannissa tapahtuneet Christchurchin moskeijaiskut heikensi muslimiyhteisöjen 

turvallisuudentunnetta, jonka seuraukset näkyvät yhteisön toiminnassa edelleen.  

Yhteisön jäsenten haastattelujen ja aiempien tutkimuksien perusteella voidaan havaita neljä 

uskonnollisen yhteisön turvallisuuteen vaikuttavaa tasoa.  Näitä ovat yhteisö, paikalliset-, kansalliset- ja 

kansainväliset tekijät. Yhteisötasolla turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat yhteisön turvatoimet, 

varautuminen, tilaturvallisuus, sisäinen tilanne ja yhteistyö. Paikallisesti vaikuttavia tekijöitä ovat 

yhteisön sijainti, alueen asukkaat ja rakennuskanta, julkinen liikenne, yksittäiset häiriköt sekä 

paikallinen viranomaisyhteistyö. Kansallisesti yhteisön turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat 

sisäinen turvallisuustilanne, ääriliikkeet, vallitsevat asenteet sekä arvot, lainsäädäntö ja rangaistukset. 

Kansainvälisesti yhteisön turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kansainväliset aatteet, 

ääriryhmittymät, islam-vastaisuus ja terrori-iskut ulkomailla. Näiden perusteella voidaan havaita, että 

uskonnollisen yhteisön turvallisuuteen vaikuttaa huomattava määrä kansallisia ja kansainvälisiä 

tekijöitä.    
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1. Johdanto 
 

Puhuttaessa turvallisuudesta ja turvattomuudesta kohdataan usein termien määrittelemi-

sen haasteellisuus. Turvallisuutta voidaan tarkastella monin eri tavoin. Sen avulla voi-

daan selvittää ja määritellä esimerkiksi alueellista tai organisaatioiden turvallisuutta 

sekä tiettyjen tuotteiden käyttöturvallisuutta. Suomeksi sana turvallisuus kattaa laajasti 

erilaisia turvallisuuskäsityksiä ja se jaetaankin englanninkielisissä tutkimuksissa safety 

ja security -tutkimusalueisiin. Safety -tutkimuksessa painotetaan yleensä turvallisuuden 

inhimillisempää tutkimuskenttää, kuten organisaatioiden turvallisuutta sekä erilaista 

käyttö- tai toimintaturvallisuutta. Security -tutkimus painottaa vastaavasti yleensä kan-

sainvälistä tai valtiollista turvallisuutta. Safety ja security -turvallisuuskäsitykset voi-

daan jakaa ”pehmeään” tai ”kovaan” ja ”kapeaan” tai ”laajaan” turvallisuuskäsitykseen. 

Käsitys turvallisuudesta on kuitenkin muuttunut erityisesti kylmän sodan jälkeen, syn-

nyttäen erilaisia kriittisesti erityisesti ”kovaan” turvallisuustutkimukseen suhtautuvia 

näkökulmia. Tutkimuksellisesti turvallisuutta tarkastellaankin nykyään yleensä kapean 

näkökulman sijaan laajemmin, kuten inhimillisen turvallisuuden kautta. 1 

Uskonnollisten yhteisöjen turvallisuus on viime vuosina noussut toistuvasti jul-

kiseen keskusteluun, erityisesti erilaisten yhteisöihin kohdistettujen vahingontekojen ja 

terrori-iskujen jälkeen. Uskonnollisten yhteisöjen turvallisuudesta keskustellessa on ha-

vaittavissa jakoa eri uskontokuntien ja toisaalta samaan uskontokuntaan kuuluvien yh-

teisöjen välillä. Osalla yhteisöistä on tarkat suunnitelmat toimintatavoista uhkaavissa 

tilanteissa sekä mahdollisuus ylläpitää tai rahoittaa turvallisuutta ylläpitävää toimintaa, 

kuten vartiointia. Uskonnollisten yhteisöjen turvallisuudessa voidaan havaita myös 

eroavaisuuksia eri maiden välillä. Uhkaan vaikuttaa esimerkiksi valtion sisäinen turval-

lisuustilanne, erilaiset ääriryhmittymät ja historia. Erityisesti puhuttaessa vähemmistö-

uskonnoista, voidaan havaita historian vaikutus yhteisön turvallisuuteen ja turvallisuus-

uhkiin varautumiseen. Esimerkiksi Suomessa toimivat juutalaiset seurakunnat ovat suh-

teellisen hyvin varautuneita turvallisuusuhkiin yhteisöön vuosikymmenien ajan kohdis-

tuneiden vihamielisten asenteiden ja antisemitismin vuoksi. Muslimiyhteisöt eivät ole 

kokeneet vastaavalla tavalla vakavaa yhteisöön kohdistunutta uhkaa Suomessa, mah-

dollisesti yhteisöjen tuoreen iän vuoksi. Muslimiyhteisöjen turvallisuustilanne on kui-

 
1 Airaksinen, 2012, 81.  



2 

 

tenkin heikentynyt huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana, joka asettaa hei-

kosti varautuneet muslimiyhteisöt uhatuksi. Suomen muslimiyhteisö on suhteellisen 

nuori, koostuen pääosin 1990-luvun jälkeen Suomeen muuttaneista henkilöistä.  Tataa-

rit ovat Suomen vanhin muslimivähemmistö, jonka historia voidaan ulottaa aikaan en-

nen Suomen itsenäistymistä. Huolimatta muslimivähemmistön suhteellisen nuoresta 

iästä, voidaan kuitenkin havaita viime vuosina yhteisöihin kohdistuneen huomattavasti 

enemmän uhkaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Uskonnollisten yhteisöjen tur-

vallisuus on herättänyt huolta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, johtaen lisäänty-

neeseen keskusteluun turvallisuusuhista turvallisuuden ylläpitoon. Tämän tutkielman 

tarjoaa katsauksen islamin shiialaista tulkintaa edustavan uskonnollisen yhteisön turval-

lisuuteen, yhteisön kokemiin turvallisuusuhkiin ja niiden vaikutuksesta yhteisöön. Tätä 

tarkastellaan erityisesti yhteisön jäsenten haastattelujen kautta. Idea tutkielman toteut-

tamiseen tuli osittain sisäministeriöltä. Tutkielma tukee sisäministeriön asettaman Us-

konnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantaminen -työryhmän toimintaa ja 

työtä. Tutkielman on tarkoitus tuottaa lisää tietoa aiheesta. 

 Tämän tutkielman aihepiiriä tarkastellaan aluksi tutustumalla uskonnollisten 

yhteisöjen sekä kansalliseen turvallisuuteen, viharikollisuuden erilaisiin ilmenemis-

muotoihin ja Suomen muslimiyhteisöihin. Uskonnollisten yhteisöjen kokemista turval-

lisuusuhista on vielä hyvin vähän akateemista tutkimusta ja tämän tutkielman tavoit-

teena on osaltaan vastata tähän puutteeseen. Aiheeseen perehtyessä selvitettiin muiden 

Pohjoismaiden suhtautumista uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuteen eri ministeriöi-

den julkaisujen sekä tiedotteiden kautta. Tutustuessa niihin havaitsin, että melkein kai-

kissa Pohjoismaissa aiheesta on käyty keskustelua tai aiheeseen ollaan tulevaisuudessa 

paneutumassa. Suhteellisen vähän tutkitun aiheen vuoksi tutkielman aineistona käyte-

tään soveltuvasti eri ministeriöiden ja Euroopan unionin julkaisuja, joissa käsitellään 

turvallisuutta sekä erilaisia islamiin tai muslimeihin liittyviä teemoja. Näiden lisäksi 

apuna käytetään soveltuvin osin muslimeista, moskeijoista ja islamin uskosta tehtyä 

akateemista tutkimusta. Suomessa on tuotettu runsaasti monipuolista tutkimusta isla-

mista ja muslimeista, joita hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Soveltuvin osin hyödyn-

netään myös tutkimuksia alueellisesta turvallisuudesta pääkaupunkiseudulla ja ulko-

maalaisten keskuudessa. Tutkielman taustakirjallisuus on hyvin monitieteellistä, joka 

tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asiaa eri näkökulmista. Tavoitteena on esitellä kat-

tava kuvaus Suomen sisäisestä turvallisuustilanteesta, muslimeista ja shiiayhteisön ko-

kemuksista. Tutkielmaa varten haastateltiin kuutta shiiayhteisön jäsentä alkuvuodesta 
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2021, joiden vastauksia analysoitiin sisällönanalyysilla. Tutkielmassa teoreettisena vii-

tekehyksenä käytetään Pauli Niemelän laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkasteluke-

hikkoa, joka pyrkii hahmottelemaan turvallisuutta laajan turvallisuuskäsityksen mukai-

sesti. Laajenevan turvallisuuden tarkastelukehikko hyödyntää inhimillisen turvallisuu-

den teoriaa. Inhimillinen turvallisuus on erityisesti kansainvälisen politiikan kentällä 

varsin kiistelty tutkimusala sen laajuuden vuoksi. Inhimillinen turvallisuus tarjoaa kui-

tenkin tärkeitä näkökulmia erityisesti tämän tutkielman kannalta merkittävistä tee-

moista, kuten yksilön ja yhteisöjen turvallisuudesta. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Niemelä, 2000, 27, 33–34; Capar, 2020.  
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2. Turvallisuus, viharikollisuus ja muslimit Suomessa 

     2.1. Uskonnollisten yhteisöjen turvallisuus Suomessa 

 

Uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuneet uhkaukset ja väkivaltaiset hyökkäykset ovat ol-

leet viime vuosina toistuva ilmiö. Maaliskuussa 2019 tehty terrori-isku Christchurchin 

kahteen moskeijaan Uudessa-Seelannissa johti 49 ihmisen kuolemaan. Myös moskei-

joihin kohdistetut vahingonteot tai hyökkäykset ovat kansainvälinen ilmiö. Iskuja on 

tehty Amerikan, Afrikan ja Aasian mantereilla. Vastaavia iskuja on ollut myös Euroo-

passa, kuten Lontoossa 2017 ja Oslossa 2019. Moskeijoihin on kohdistunut ilkivaltaa ja 

tuhopolttoja kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa esimerkiksi Oulun moskeija ja 

shiiamoskeija Helsingissä ovat kohdanneet toistuvaa ilkivaltaa. Oulussa moskeijaan on 

heitetty savukranaatti ja helsinkiläisen shiiamoskeijan seiniin on kirjoitettu uskontoon 

liittyviä solvauksia. 3         

 Iskut uskonnollisiin yhteisöihin sekä rakennuksiin, kuten synagogiin ja moskei-

joihin ovat herättäneet huolta ja laajaa yhteiskunnallista keskustelua uskonnollisten yh-

teisöjen turvallisuudesta kansainvälisesti. Loppukeväästä ja alkukesästä 2021 julkaistu 

Euroopan Unionin tiedote Protection of Places of Worship todentaa kasvavan huolen 

uskonnollisten yhteisöjen turvallisuudesta. Tiedote erittelee yhteisöihin Euroopan ta-

solla kohdistuneita hyökkäyksiä, niihin varautumista, uhan arviointia ja suunniteltuja 

toimia turvallisuuden parantamiseksi. Euroopan unionin toimielin Euroopan komissio 

on varannut 20 miljoona euroa uskonnollisten yhteisöjen turvallisuutta parantavien 

hankkeiden rahoittamiseksi. Unionin tasolla on jo käynnistynyt erilaisia hankkeita, ku-

ten Euroopan komission rahoittama Strengthening the security and resilience of at-risk 

religious sites and communities (SOAR) -projekti, johon osallistuu Enhancing Faith 

Institutions (EFI), Kirkon ulkomaanapu (FCA), ja Architects Council of Europe (ACE).  

Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa uskonnollisten yhteisöjen turvallisuudesta ja sen 

ylläpidosta myös erilaisten koulutusten avulla. 4 

Sisäministeriön 11.8.2020 asettama Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuu-

den parantaminen -työryhmä kartoittaa uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden tilaa ja 

uhkia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Se on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja us-

 
3 Tuohinen & Autio, 2015; Vesa, 2015; Paakkanen, 2017; Kankkonen, 2018; Takkunen, Kurki & Heikkilä, 2019; 

Nurminen & Leppänen, 2019; Annala, 2019; Salmi & Nironen, 2019. 
4 SOAR, (s.a); Protection of Places of Worship, 2021.  
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konnollisten yhteisön tilojen turvallisuutta tarkastelevia hankkeita. Hanke perustuu kan-

sallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideoh-

jelmaan. Työryhmässä on mukana toimijoita eri uskontokunnista, kuten islamilaisista yh-

dyskunnista, evankelisluterilaisesta kirkosta ja juutalaisesta seurakunnasta. Työryhmän 

toiminnan pohjalta laadittiin uskonnollisen tilan turvallisuussuunnitelman malli ja koulu-

tus turvallisuuden parantamiseksi. Osana työryhmän toimintaa eri uskonnollisten yhtei-

sön jäsenille laadittiin Uskonnollisten tilojen turvallisuus -selvitys, jossa kartoitettiin us-

konnollisten tilojen käyttäjien kokemuksia. Käyttäjien kokemuksia kartoitettiin esimer-

kiksi uskonnollisen tilan ja sen lähialueiden turvallisuudesta, väkivallan uhasta, turvalli-

suuden sukupuolittuneisuudesta sekä tilojen turvallisuuden parantamisesta yhteisön, yh-

teisön johdon ja viranomaisten kannalta. Selvitys antaa yleiskuvan yhteisöjen kokemista 

turvallisuusuhista ja siitä, miten kyselyyn vastanneet henkilöt kokivat yhteisön turvalli-

suuden. Kyselyyn vastasi 309 henkilöä, joista 45 % oli miehiä ja 55 % naisia. Vastaajista 

45 % kävi kirkossa tai rukoushuoneessa, 40 % moskeijassa tai rukoushuoneessa ja 13 % 

synagogassa. Vastaajista 1 % kävi muissa uskonnollisissa tiloissa, kuten seurakunnan ti-

loissa, luostarissa tai kappelissa. 51 % vastaajista osallistui yhteisön toimintaan jäseninä. 

32 % vastaajista toimi uskonnollisessa tilassa avustavassa roolissa ja 17 % tilaisuuden 

johtajana.  5          

  Selvityksestä käy ilmi, että 74 % piti turvallisena aluetta, jolla uskonnollisen 

yhteisön tilat sijaitsevat. Raportin mukaan kokemukseen turvallisuudesta näyttää vaikut-

tavan uskonyhteisö. 93 % kristityistä, 69 % muslimeista ja 32,5 % juutalaisista vastan-

neista koki olonsa turvalliseksi yhteisön tilojen läheisyydessä.  Vastaajien kokemukseen 

turvallisuudesta on vaikuttanut häiriköt tai häiriökäyttäytyminen, liikennejärjestelyt, 

heikko valaistus tai valaisemattomuus ja/tai tiloihin kohdistuva ilkivalta. Vastauksien pe-

rusteella erityisesti juutalaiset ja muslimit kokivat vihapuheen turvallisuudentunnetta hei-

kentävänä.  Raportissa on nähtävissä myös internetissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtu-

van vihapuheen vaikutus, vastaajista 42 % koki sen vaikuttavan turvallisuudentunteeseen 

heikentävästi. Se saattaa näkyä esimerkiksi siinä, ettei tiloihin haluta mennä yksin, eikä 

niihin haluta ottaa mukaan lapsia. Raportissa on havaittavissa, että Suomessa olonsa tur-

vattomaksi tunsi erityisesti muut kuin kristillisten yhteisöjen jäsenet. 6 

 
5 Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantaminen 2020; Sisäministeriö, 2021a, 8–11. 
6 Sisäministeriö, 2021a, 14–16.  
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2.2 Turvallisuus, turvattomuus ja kansallinen turvallisuus 

 

Turvallisuutta pidetään yhtenä ihmisen perustarpeista ja oikeuksista, joka määritellään 

esimerkiksi Suomen perustuslaissa 2 luvun 7 pykälässä ja Yhdistyneiden kansakuntien 

10.12.1948 annetun yleismaailmallisen julistuksen 3 artiklassa. Turvallisuutta voidaan 

pitää myös yhteiskunnallisena arvona, joka voi näyttäytyä esimerkiksi sisäisenä turval-

lisuutena.  

 7 §.  Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, 

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 7 

3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen.8  

 

Turvallisuutta voidaan tarkastella objektiivisesti tai subjektiivisesti ja ulkoisesti 

tai koetusti. Myös näiden välistä suhdetta voidaan tarkastella. Objektiivisesti turvatto-

muutta voidaan tarkastella laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä, jossa se yhdistyy nä-

kökulmasta riippuen esimerkiksi hyvinvointiin, sosiaaliseen ja yhteiskunnan turvalli-

suuteen. Subjektiivinen tarkastelu sen sijaan voi painottaa yksilön kokemuksia turvalli-

suudesta. Turvallisuuden vastapariksi nousee usein turvattomuus. Turvattomuuden lä-

hikäsitteiksi voidaan määritellä riski, uhka, vaara ja pelko. Riskiä saatetaan määritellä 

sen havainnoinnin, pelottavuuden ja hallitsemisen kannalta, johon liittyy usein myös 

tietyn tai tiettyjen asioiden turvallistaminen. Vaara nähdään usein konkreettisena ja ob-

jektiivisesti havaittavana. Uhka saatetaan mieltää myös tulevaisuudessa tapahtuvana es-

tettävissä olevana asiana, johon voidaan vaikuttaa ja varautua. Pelko määritellään usein 

ihmisen psykologisena reaktiona uhkaan. Sitä voidaan tarkastella esimerkiksi polyva-

gaalisen teorian kautta, joka tarjoaa selityksen ihmisten erilaisiin reaktioihin uhkaavissa 

tai turvattomissa tilanteissa. Teorian mukaan jokainen ihminen kokee uhkaavat tilanteet 

yksilöllisesti ja sen vuoksi myös reagoi eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Reaktiot ovat 

automaattisia ja kehollisia, eikä niihin voi itse vaikuttaa. On kuitenkin havaittu, että ih-

misen reaktiot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joista yksi on lamaantuminen, toinen 

pakene tai taistele -tila ja kolmas kategoria korostaa muiden ihmisten tuomaa turvaa, 

joka rauhoittaa uhkaavissa tilanteissa. 9 

 
7 Suomen perustuslaki, 11.6.1999/731.  
8 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 2019.  
9 Niemelä, 2000, 21–23; Leikola, Mäkelä & Punkanen, 2016.  
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 Henkilökohtaisen turvallisuuden lisäksi turvallisuutta voidaan määritellä erilais-

ten valtiollisten ja kolmannen sektorin toimijoiden raporttien kautta. Kansalliseen tur-

vallisuuteen yleensä määritellään vaikuttavan yhteiskunnan kokemat sisäiset ja ulkoiset 

uhat sekä muut tekijät, kuten taloustilanne tai luonnonmullistukset. Turvallinen Suomi 

2018 - Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta -julkaisussa käsitellään monialaisesti 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Turvallisuuskomitean raportin mukaan Suomen 

yhteiskunnallisen varautumisen lähtökohtana on kokonaisturvallisuuden periaate, jossa 

yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelä-

män ja kansalaisten yhteistoimintana. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat raportin 

ja turvallisuusstrategian mukaisesti johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolus-

tuskyky, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus, väestön toimin-

takyky ja palvelut sekä henkinen kriisinkestävyys. 10     

 Kaupungit tuottavat myös omia katsauksia turvallisuudesta. Esimerkiksi Helsin-

gin kaupunki on laatinut kolmen vuoden välein turvallisuuskyselyjä kaupunkilaisille. 

Vesa Keskisen, Eija Pyyhtiän ja Petronella Lehtelän 2020 julkaistu Turvallista ja rau-

hallista - Helsingin turvallisuustutkimus 2018 -raportti tarjoaa katsauksen helsinkiläis-

ten turvallisuus- ja turvattomuuskokemukseen. Tutkimuksessa käsitellään esimerkiksi 

alueellista tyytyväisyyttä ja turvallisuutta, ilmastonmuutosta, rikoksia ja viranomaisten 

toimintaa.  Keskisen, Pyyhtiän ja Lehtelän haastattelututkimus antaa kattavaa tilastotie-

toa helsinkiläisten kokemuksista ja turvallisuudentunteesta. Tutkimuksessa käy ilmi, 

että kokemus turvallisuudesta on monelta osin alueellista ja sukupuolittunutta. On näh-

tävissä tiettyä yhtenäisyyttä esimerkiksi kokemukseen turvattomuudesta ratojen varsilla 

sijaitsevilla alueilla ja kaupungin laidoille sijoittuvilla alueilla. Myös sukupuolten vä-

lillä on havaittavissa eroa suhtautumisessa turvattomuuteen. Haastatteluun vastanneista 

naisista 17 % koki olonsa turvattomaksi julkisen liikenteen asemilla ja pysäkeillä, kun 

miesten vastaava osuus oli 8 %. Helsingin turvallisuustutkimuksessa käy kuitenkin ilmi, 

että kokemus turvallisuudesta on parantunut viime vuosina. Erityisesti tiettyjen alueiden 

turvallisuus näyttää vastauksien mukaan parantuneen aiemmista tuloksista. Yhtenä se-

littävänä tekijänä muutokselle Keskinen, Pyyhtiä ja Lehtelä pitivät aiemman tutkimus-

kierroksen ajankohtaan sattuneita terrori-iskuja Euroopassa, jotka vaikuttivat oletetta-

vasti vastauksiin 2015. 11 

 
10 Turvallisuuskomitea, 2017, 4–9, 47, 89. 
11 Keskinen, Pyyhtiä & Lehtelä, 2020, 9–11, 15, 20–22, 26–29, 44. 
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 Suojelupoliisi julkaisee vuosittain kansallisen turvallisuuden katsauksen, joka 

painottaa vuosittain hieman erilaisia näkökulmia. Vuoden 2019 arviossa kansallisen tur-

vallisuuden keskeisiksi uhiksi nousi Suomeen sekä suomalaisiin kohdistuva tiedustelu-

toiminta, kybervakoilu, hybridivaikuttaminen ja terrorismin uhan nouseminen nelipor-

taisen asteikon toiselle, eli kohonneelle tasolle. Suojelupoliisin keväällä 2021 ilmesty-

nyt vuosikirja 2020 lisäsi uhaksi myös väkivaltaisen ekstremismin kasvun. Erityistä 

huolta arviossa herättää länsimaissa viimevuosina voimistuneen äärioikeistolaisen ter-

rorismin kasvu. Äärioikeiston kohteina ovat yleensä etniset ja uskonnolliset vähemmis-

töt. Vastaava kehitys on nähtävissä sisäministeriön Väkivaltaisen ekstremismin tilanne-

katsaus 2020 -julkaisussa, jossa käsitellään Suomessa vaikuttavia radikalisoituneita 

ryhmiä. Sisäministeriön raportissa käy ilmi, että suurimman uhan ekstremistisistä ryh-

mistä arkielämään muodostaa äärioikeisto, jonka toiminta saattaa näkyä spontaanina ka-

tuväkivaltana, jossa uhri valikoituu sattumanvaraisesti. 12 

 Sisäministeriön mukaan Suomessa merkittävimpiä ulkoparlamentaarisia äärioi-

keistoryhmiä on Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) ja Soldiers of Odin. Äärioikeis-

tolaisryhmiin lasketaan yleensä myös erilaiset skinhead -ryhmittymät. Korkein oikeus 

lakkautti PVL:n toiminnan syyskuussa 2020 ja järjestön toiminta on sen myötä loppu-

nut.  Sisäministeriön mukaan osa toiminnasta ja jäsenistä on kuitenkin siirtynyt Pohjoi-

sen Vastarintaliikkeen aiempia tapahtumia organisoineen Kohti Vapautta! -liikkeen 

alle. PVL:n väkivaltaisen toiminnan uhka luokiteltiin korkeaksi ja useilla toimintaan 

osallistuneilla henkilöillä oli taustalla tuomio pahoinpitelystä. Väkivalta saatetaan koh-

distaa ryhmään kielteisesti suhtautuvaan henkilöön tai hänen edustamaan aatteeseen. 

PVL:n on myös havaittu lähentyneen Soldiers of Odin -ryhmittymää. Ryhmittymä tun-

netaan erityisesti maahanmuuttajavastaisena katujärjestönä. Soldiers of Odinin toiminta 

on näkyvää erilaisten katupartioiden, mielenosoitusten ja marssien myötä, joka on he-

rättänyt alueellista uhkaa ja pelkoa. 13      

 Äärioikeistolaisten ryhmien lisäksi kasvavaa huolta herättävät erilaiset radi-

kaali-islamistiset liikehdinnät ja ryhmittymät. Suomessa vaaraa aiheuttavat pääosin kui-

tenkin ”yksinäiset sudet”, eli yksittäiset henkilöt tai pienryhmät. Radikaali-islamistinen 

liikehdintä ei ole aina järjestäytynyttä, mikä voidaan havaita yksittäisten henkilöiden 

aiheuttamasta uhasta. Suomessa on kuitenkin havaittu kansainvälisiin ryhmittymiin, ku-

ten al-Qaidaan, al-Shabaabiin, Daeshiin (IS, ISIL tai ISIS) ja Rawti Shaxiin liittyvää 

 
12 Sisäministeriö, 2020, 6; Suojelupoliisi 2020; Suojelupoliisi, 2021, 8–9. 
13 Sisäministeriö, 2020, 16–17; Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys lakkautettava, 2020.  
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tukitoimintaa. Niistä on kuitenkin saatavilla suhteellisen vähän tietoa.  Eri järjestöjen 

toiminta Suomessa liittyy usein alueellisiin, muissa maissa tapahtuviin konflikteihin tai 

sotiin. Esimerkiksi al-Qaida myönteisen Al-Shabaab -järjestön toiminta on kytköksissä 

Somalian sisällissotaan ja kasvattanut kannatusta kansainvälisesti ulkosomalialaisten 

keskuudessa. Vastaavasti Rawti Shax -ryhmittymän toimintaan viittaavat havainnot 

2000-luvulla painottuvat pääosin pieniin ja erillisiin kurdiyhteisöihin sekä yksittäisten 

henkilöiden toimintaan. 14 

2020-luvulla aktiivisista ja edelleen toimivista ryhmittymistä Daesh herättää 

myös kansainvälistä sekä kansallista huolta. Suomi toimii osana Daeshin vastaista liit-

tymää ja sen myötä järjestö pitää Suomea oikeutettuna kohteena terrorismille. Radi-

kaali-islamistisen järjestöjen ohella kansallista huolta herättää Syyrian ja Irakin kon-

flikti sekä Suomesta ulkomaille lähteneet vierastaistelijat. Vierastaistelijoiden joukossa 

on useita perheitä ja erityisesti lasten radikalisoituminen väkivaltaisissa oloissa luhistu-

neen kalifaatin alueella sekä leireillä on herättänyt huolta. Sisäministeriön Väkivaltaisen 

ekstremismin tilannekatsaus -julkaisun mukaan Suomesta on vuosien 2012–2016 väli-

senä aikana matkustanut yli 80 vierastaistelijaa Syyriaan. Kalifaatin luhistuttua osa per-

heistä on edelleen alueella, erityisesti Al-Holin leirillä. Sisäministeriön Jihadistinen lii-

kehdintä Suomessa -raportissa käy ilmi, että Syyrian sodalla ja Daeshilla on ollut vai-

kutusta jihadistiseen liikehdintään kansallisesti ja kansainvälisesti. Radikaali-islamisti-

seen liikehdintään liitetyllä jihadismilla tarkoitetaan islamin radikaalia tulkintatapaa, 

jolla oikeutetaan väkivaltaisesti ulkoista vihollista vastaan käyty pyhä sota. Sanalla ji-

hadismi on kuitenkin Koraanissa toinen merkitys, sillä kuvataan ihmisen sisäistä kil-

voittelua sekä kamppailua hyvän ja pahan välillä. 15   

     

2.3 Viharikollisuus, islam-vastaisuus ja maalittaminen  

 

Viharikollisuutta Suomessa on tilastoitu vuodesta 2009 alkaen ja raportoinnista vastaa 

tällä hetkellä Poliisiammattikorkeakoulu. Euroopan unionin tasolla viharikollisuutta ti-

lastoi ja seuraa Euroopan unionin perusoikeusvirasto, European Union Agency for Fun-

damental Rights (FRA). FRA julkaisee säännöllisesti eri maita koskevia tilastoja ja vuo-

sittaisia perusoikeusraportteja, joissa käsitellään niiden toteutumista.  Suomessa ei ole 

 
14 Malkki & Saarinen, 2019, 50, 69–71, 84, 106–108. 
15 Hämeen-Anttila, 2017, 73–77; Malkki & Saarinen, 2019, 46, 49–52; Sisäministeriö, 2020, 23–25; Rigatelli, 

2020. 
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voimassa erityisesti viharikoksia koskevaa lainsäädäntöä, eikä Suomen rikoslaissa ole 

sille määritelmää. 16            

 Rikoslain 511/2011 voimaantulleessa muutossäännöksessä tunnistetaan kuiten-

kin rasistiset ja vihamieliset teot rangaistuksen koventamisperusteena luvussa 6; 5 § 4:   

   

5 § Koventamisperusteet 

rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen 

alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai 

vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta 

vaikuttimesta; ja 17   
 

Samassa muutossäädöksessä käsitellään myös rikoksia ihmisyyttä vastaan 11 luvun 

pykälässä 10 ja 10 a.  

 

10 §   Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää 

yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan 

tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai 

etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai 

vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on 

tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen 

enintään kahdeksi vuodeksi. 

 
10 a § Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

 

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan 

  

1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään 

rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan 

tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai 

 

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla 

selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta  

 

ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen 

törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää 

vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi 

vuodeksi.  18 
 

 

 
16 Rauta, 2020, 3, 6. 
17 Rikoslaki 19.12.1889/39; Rikoslaki 511/2011. 
18 Rikoslaki 511/2011. 
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Nämä rikoslain luvut määrittävät lähtökohdat rangaistuksille, joita annetaan syrjivistä 

motiiveista tehdyistä rikoksista tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Jenita Rauta 

määrittää viharikokset Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2019 -katsauk-

sessa seuraavalla tavalla.  

 

Viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden 

edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai 

vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, 

uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, 

sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. 19 
 

 

Raudan mukaan viharikoksen määritelmä täyttyy myös silloin, jos tekijä olettaa uhrin 

kuuluvan johonkin aiempaan ryhmään tai olemaan tekemisissä tietyn ryhmän kanssa. 

Rauta mainitsee tästä esimerkkinä vastaanottokeskuksen työntekijään kohdistuvan ri-

koksen uhrin työn vuoksi. 20        

 Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) määrittelee viharikoksia Euroo-

pan unionin perusoikeuskirjan 1, 10, 21 ja 47 artiklan mukaan, joissa määritellään oi-

keus ihmisarvoon ja uskonnonvapauteen, syrjimättömyyteen, tehokkaisiin oikeussuoja-

keinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. FRA:n raportti määrittelee viharikok-

siksi sellaiset rikokset, joiden motiivina tai vaikuttimena on rasismi, muukalaisviha, us-

konnollinen suvaitsemattomuus, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai suku-

puoli-identiteetti. 21        

 Maalittamista ja vihapuhetta koskevissa tutkimuksissa, kuten Pekka Viljasen 

kirjoittamassa Maalittamisen kriminalisointiehdotuksen arvioinnista -raportissa, käy 

ilmi, että järjestelmällinen häirintä ja maalittaminen loukkaavat ihmis- ja perusoikeuk-

sia. Maalittaminen loukkaa etenkin sananvapautta, koska sillä pyritään rajoittamaan ih-

misten toimintaa. Uskonnollisen johtajan tehtävä voidaan rinnastaa esimerkiksi poliiti-

kon, toimittajan, tutkijan tai taitelijan ammatteihin, joihin on havaittu kohdistuvan maa-

littamista. Sisäministeriön helmikuussa 2021 julkaistu Maalittamisen vastaisten toimien 

tehostaminen -työryhmäraportti määrittelee maalittamisen toiminnaksi, jossa yksittäi-

nen henkilö omin toimin tai muita mobilisoimalla käynnistää tai kannustaa yhteen koh-

teeseen kohdistuvan järjestäytyneen häirinnän, joka voi olla suoraa tai epäsuoraa. Ra-

portti määrittelee keinoiksi esimerkiksi mustamaalaamisen, yksityisluontoisten tietojen 

 
19 Rauta, 2020, 6. 
20 Rauta, 2020, 6. 
21 FRA, 2012, 1. 
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levittämisen sekä uhkailun, joka saatetaan kohdistaa myös kohteen läheisiin. Toiminnan 

pyrkimys on vaikuttaa joko suoraan ihmisiin tai yhteiskunnan eri instituutioihin sekä 

rakenteisiin. 22         

 Suomessa islamofobiasta käytetään yleensä termiä islam-vastaisuus. Islamofo-

bia ole käsitteenä vakiintunut, koska siihen saattaa sisältyä tiettyä tulkinnallista eroavai-

suutta tutkimusalasta riippuen.  Teemu Pauha ja Kimmo Ketola artikkelissaan Mikä se-

littää suomalaista islam-vastaisuutta käyttävät esimerkiksi islamofobian sijasta islam-

vastaisuutta kuvaavana terminä vihamielisenä suhtautumisena muslimeihin. Pauha ja 

Ketola päätyvät ratkaisuun, koska islamofobia heidän mukaansa on terminä vajavainen, 

olettaen kaiken muslimivastaisuuden kumpuavan samasta lähteestä.  Erik Bleichin 

artikkeli What Is Islamophobia and How Much Is There? Theorizing and Measuring an 

Emerging Comparative Concept tarkastelee islamofobiaa käsitteenä ja siihen liittyvää 

tutkimusta sekä tutkimusmetodeja. Bleichin mukaan islamofobia on käsitteenä syntynyt 

1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun taitteessa poliittisten aktivistien, kansalaisjärjes-

töjen ja kansainvälisten organisaatioiden tuotua esiin islamiin ja muslimeihin kohdistu-

van haitallisen retoriikan länsimaissa. Bleich määrittelee islamofobian islamiin tai mus-

limeihin kohdistuvina valikoimattomina negatiivisina asenteina tai tunteina. Bleichin 

haastaa useiden sosiaalitieteilijöiden näkemyksiä islamofobiasta liian puutteellisena ja 

tarjoaa tilalle laajempaa näkökulmaa erityisesti painottamalla sanaa indiscriminate läh-

tökohtana islamofobialle. Indiscriminate voidaan kääntää suomeksi esimerkiksi valikoi-

mattomaksi, jolla Bleich painottaa erityisesti sitä, että islamofobia voi olla myös tiedos-

tamatonta ja sen myötä myös monimuotoista.  23    

 

2.4 Suomen muslimit 

           

Suomen muslimit sekä muslimitaustaiset henkilöt edustavat erittäin moninaista joukkoa 

erilaisia kulttuuritaustoja. Suomen muslimit ovat jopa poikkeuksellisen moninaisia ver-

rattuna muihin Euroopan maihin, joka käy ilmi Johanna Konttorin ja Teemu Pauhan 

2019 Yearbook of Muslims in Europe -teoksen Finland- artikkelista. Muslimit ja mus-

limitaustaiset henkilöt ovat kokonaisuudessaan suhteellisen tuore, mutta nopeasti kas-

vava vähemmistöryhmä. Muslimien ja muslimitaustaisten henkilöiden määrä Suomessa 

 
22 Sisäministeriö, 2021b, 13; Viljanen, 2021, 3–4.  
23 Bleich, 2011, 1581–1582, 1585–1586; Pauha & Ketola, 2015, 94.  
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on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti, vaikka lukumääristä ei 

ole tarkkaa tietoa. Suomessa on kuitenkin ollut vuosisatojen ajan muslimeita, vaikka 

uskonnollisten yhdyskuntien perustaminen ennen uskonnonvapauslakia oli käytännössä 

mahdotonta.  Ensimmäiset muslimiyhteisöt ennen Suomen itsenäistymistä Antero Leit-

zingerin artikkelin Marginaalimuslimit – Suomen muslimien kirjo 1970-luvun alkuun 

mennessä mukaan koostui pääosin Venäjän armeijan sotilaista ja väliaikaisen oleskelu-

luvan saaneista kauppiaista. Muutama vuosi Suomen itsenäistymisen jälkeen annettu 

uskonnonvapauslaki mahdollisti uskonnon julkisen ja yksityisen harjoittamisen sekä us-

konnollisen yhdyskunnan perustamisen. Suomen ensimmäinen islamilainen yhdys-

kunta, Suomen muhamettilainen seurakunta, perustettiin vuonna 1925. Yhdyskunta 

muutti nimensä vuonna 1963 Suomen Islam-seurakunnaksi. Yhteisön jäsenmäärät kas-

voivat hiljalleen ja vuonna 1962 jäseniä oli yhteensä 937, joista 82 asui ulkomailla.  24

 1990-luvulle tultaessa muslimiväestön määrä Suomessa kääntyi merkittävään 

kasvuun esimerkiksi kansainvälisistä kriiseistä seuranneen maahanmuuton myötä.  En-

nen 1990-lukua muslimien määrään vaikutti jopa yksittäiset maahanmuuttajat, vaikka 

tarkkaa määrää ei tiedetä puutteellisen tilastoinnin vuoksi. Tuomas Martikainen yhtyy 

Muslimit suomalaisessa yhteiskunnassa -artikkelissaan Leitzingerin arvioon yksittäis-

ten muslimien saapumisesta aina 1980-luvulle saakka, jolloin maahanmuutto perustui 

pääosin yksittäisten henkilöiden saapumiseen opiskelun, työn tai avioliiton myötä. 

1990-luvulla Suomeen saapui muslimitaustaisia maahanmuuttajia esimerkiksi Kosovon 

ja Somalian sotien seurauksena. 1990-luvun levottomuuksien ja 1999 syttyneen Koso-

von sodan myötä Suomeen saapui noin 5000 kosovolaista pakolaista, jotka edustivat 

pääosin islamin sunnilaista suuntausta. Somaliasta saapuneet pakolaiset edustivat pää-

osin samaa islamin suuntausta. Sittemmin muslimitaustaisten maahanmuuttajien ja pa-

kolaisten määrät ovat kasvaneet. Määrän arvioidaan nousseen vuosien 1990–2009 ai-

kana 4 000 muslimista noin 45 000:een. Tässäkin tapauksessa määrät ovat vain arvioita. 

Islamilaisten yhdyskuntien erityispiirre on, ettei kaikki uskonnolliseen toimintaan aktii-

visesti osallistuvat välttämättä ole virallisesti jäseniä. Sen vuoksi shiia- ja sunnimusli-

mien määrää ei voida päätellä vain yhteisöjen virallisten jäsenmäärien perusteella.  

Vaikka määrät ovat arvioita, tiedetään 2010-luvulla suurimman osan Suomen musli-

meista olleen sunnimuslimeita. Shiioja arvioitiin olevan Suomen muslimeista noin 10 

% ennen 2010-luvun puoliväliä. Shiiamuslimien määrän oletetaan kuitenkin kasvaneen 

 
24 Uskonnonvapauslaki 267/1922; Leitzinger, 2008, 85–88; Konttori & Pauha, 2020a, 237–238.  
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viime vuosina Irakin alueelta saapuneiden turvapaikanhakijoiden myötä. 25 

 Vuonna 2018 islamilaisiin yhteisöihin kuului 15 359 rekisteröitynyttä jäsentä, 

vaikka muslimien tai muslimitaustaisten henkilöiden määräksi on arvioitu eri tutkimuk-

sissa noin 60 000–150 000 henkeä. Konttori ja Pauha esittelevät artikkelissaan Tuomas 

Martikaisen arvion, jossa muslimien määräksi vuonna 2011 arvioidaan 60 000–65 000 

henkeä. The Pew Research Centerin 2016 julkaistu tutkimus arvioi Suomessa olevan 

noin 150 000 muslimia. Konttorin ja Pauhan artikkelista käy ilmi, että suomalaiset tut-

kijat arvioivat yleensä muslimien määräksi Suomessa noin 70 000 henkeä, joten The 

Pew Research Centerin arviota voidaan pitää hieman liian korkeana. Toisaalta Pauhan 

ja Konttorin artikkelissa esiintynyttä arviota (70 000 henkeä) voidaan pitää myös hie-

man vanhentuneena, koska Pauha esittelee myöhemmin ilmestyneessä artikkelissa päi-

vitetyn arvion muslimien määrästä. Pauha arvioi vuonna 2020 julkaistussa Framing a 

Mosque Project as a Sunni–Shia Conflict -artikkelissa muslimien määrän olevan noin 

110 000–120 000, joista noin neljäsosa olisi shiioja. Tämä vastaa myös muissa artikke-

leissa esitettyä arviota, ottaen huomioon kuitenkin muslimitaustaisten henkilöiden kas-

vaneen määrän 2010-luvun loppupuolella. 26     

 Suomalaisten rekisteröityneiden muslimijärjestöjen määräksi arvioidaan noin 

160, joista osa on hyvin pieniä. Pienimpiin yhteisöihin arvioidaan kuuluvan vain muu-

tamia satoja jäseniä. Konttorin ja Pauhan mukaan Suomessa arvioidaan olevan noin 80 

rukoushuonetta tai moskeijaa, joka perustuu Anas Hajjarin arvioon. Hajjar on Suomen 

Islamilaisen neuvoston hallituksen puheenjohtaja ja Suomen islamilaisen yhdyskunnan 

imaami. Vaikka Suomessa on lukuisia muslimijärjestöjä, varsinaisia viralliseen moskei-

jakäyttöön rakennettuja moskeijoita on kuitenkin vain yksi. Muut moskeijana tai ru-

koushuoneena toimivat tilat sijaitsevat yleensä entisissä varastoissa, teollisuusraken-

nuksissa tai liiketiloissa, joten vain osalla rekisteröityneistä islamilaisista uskonnolli-

sista yhdyskunnista on varsinaiseen moskeijakäyttöön rakennettu moskeija. Samankal-

taiseen arvioon moskeijoiden määrästä päätyy myös Mulki Al-Sharmani artikkelissaan 

A mosque programme for the wellbeing of Muslim families. Al-Sharmani arvio moskei-

joiden määräksi noin 50 vuonna 2010, pohjaten arvion Kimmo Ketolan, Tuomas Mar-

tikaisen ja Hanna Salomäen 2014 julkaistuun artikkeliin New communities of worship: 

 
25 Säävälä, 2008, 111–112; Virtanen & Vilkama, 2008, 133–137; Konttori & Pauha, 2020a, 238–240; Konttori & 

Pauha, 2020b, 237.  
26 Konttori & Pauha, 2020a, 238–239; Pauha, 2020, 333–334; Pew Research Center, 2017, 29. 
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Continuities and mutations among religious organizations in Finland. Muslimiyhteisö-

jen, moskeijoiden ja rukoushuoneiden määriä arvioidessa voidaan havaita, että useat 

arviot perustuvat yksittäisten asiaan perehtyneiden henkilöiden, kuten imaamien tietoi-

hin, eikä varsinaisiin virallisiin tilastoihin. Muslimiyhteisöistä, muslimien tai muslimi-

taustaisten henkilöiden määrästä puhuttaessa voidaankin havaita, ettei tilastointi Suo-

messa ole täysin kattava. 27       

 Viime vuosina Suomen muslimeiden ympärillä on käyty julkista keskustelua 

kansainvälisistä tapahtumista, joiden pelätään leviävän Suomeen. Erityisesti shiia- 

sunni -vastakkainasettelu ja tietyt paikalliset sekä maiden väliset konfliktit ovat herät-

täneet huolta julkisessa keskustelussa. Erilaiset jihadistisesti inspiroituneet terroriteot 

ovat johtaneet huoleen radikalisoitumisesta, vaikka Suomen muslimiyhteisöt ovat aktii-

visessa yhteistyössä sen ehkäisemiseksi valtiollisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa. Julkisuudessa on ollut keskustelua myös siitä, että tietyt kansainväliset toimijat 

saattavat tukea islamilaisia yhteisöjä. Kansainvälisen tuen myötä huolta on herättänyt 

tiettyjen aatteellisten arvojen leviäminen Suomeen. Tätä keskustelua käytiin esimer-

kiksi 2010-luvulla suurmoskeijahankkeen tiimoilta, jota Teemu Pauha tarkastelee Fra-

ming a Mosque Project as a Sunni–Shia Conflict. A Case Study on the Discursive Con-

struction of News Frames -artikkelissa. 28 

 

2.5 Aiempi tutkimus 

 

Islamia ja muslimeita koskevaa tutkimusta ja pro gradu -tutkielmia on tehty Suomessa 

sekä kansainvälisesti runsaasti eri näkökulmista. Suomessa on lukuisia kansallisesti 

merkittäviä islamin tutkijoita, joiden tutkimuksia esitellään tässä osiossa. Suomessa on 

tutkittu esimerkiksi islamin hallintaa ja turvallistamista, islam-vastaisuutta sekä syrjin-

tää, joilla voidaan havaita olevan yhteys myös islamilaisten yhteisöjen turvallisuuteen. 

Esimerkiksi Tuomas Martikainen ja Marja Tillikainen ovat tutkineet islamin hallintaa 

ja turvallistamista erityisesti Yhdysvalloissa New Yorkin WTC-torneihin (World Trade 

Center) ja Washingtonissa sijaitsevaan puolustusministeriöön Pentagoniin 11.9.2001 

kohdistettujen terrori-iskujen jälkeen. Martikaisen ja Tillikaisen tutkimuksesta voidaan 

havaita, että kansainväliset toimet ja epäilys muslimeja kohtaan länsimaissa yleistyi 

 
27 Suomen islamilaiselle yhdyskunnalle uusi imaami, 2010; Martikainen 2010; Al-Sharmani, 2019, 62–63; 

Pauha, 2020, 332–334. 
28 Pauha, 2020, 332–334.  
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syyskuussa 2001 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen. Islamin turvallistaminen käy-

tännössä tarkoitti monen valtion kohdalla myös uskonnon hallintaa (governance) sekä 

islamiin kuuluvien tapojen ja käytänteiden rajoittamista. Rajoittaminen saattoi näkyä 

esimerkiksi ilmaisuvapauden, kuten uskonnollisen pukeutumisen rajoittamisena sekä 

yhteisöjen tarkkailuna. Toisaalta turvallistaminen johti myös kasvavaan yhteistyöhön 

valtioiden ja uskonnollisten yhteisöjen välillä. 29     

 Aini Linjakumpu tarkastelee Islamin hallinnan haasteet Euroopassa -artikkelis-

saan islamin muodostumista hallinnan kohteeksi ja sen vaikutusta muslimiuuteen Eu-

roopan lisäksi Suomessa. Linjakumpu tuo esiin islamiin kohdistetun hallinnan muutok-

sen viimeisinä vuosikymmeninä, jonka hän määrittelee käyttäytymisen ohjaamisena ha-

luttuun suuntaan vaikuttamalla tietyn ihmisjoukon elinoloihin ja ympäristöön. Linja-

kummun artikkelin mukaan Suomessa hallinta poikkeaa hieman muista Euroopan 

maista, Suomen muslimivähemmistön suhteellisen nuoren iän vuoksi. Muualla Euroo-

passa on havaittavissa erityisesti siirtomaavalta-ajan vaikutus ja lisääntynyt muslimi-

taustaisten siirtotyöläisten määrä. Linjakummun mukaan islamin hallinnan juuret ovat 

peräisin 1900-luvulta, siirtotyöläisten jäätyä uusiin kotimaihinsa. Valtavirrasta poikkea-

viin siirtotyöläisiin kohdistettu vaikutus voi näkyä esimerkiksi pukeutumisen tai uskon-

non harjoittamiseen liittyvinä konkreettisina rajoitteina, kuten burka- tai huivikieltona. 

30    

 Akateemista tutkimusta uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ajatuksista turvalli-

suudesta tai heidän kokemistaan turvallisuusuhista ei tiedettävästi ole Suomen tasolla 

aiemmin toteutettu. Suomessa on kuitenkin tutkittu esimerkiksi uskonnollisiin yhteisöi-

hin ja moskeijaan kohdistuneita vahingontekoja, erityisesti rangaistusprosessin kautta. 

Tuomas Äystö tarkastelee aihetta 2017 julkaistussa artikkelissaan Blood on a Mosque: 

Religion, the Sacred, and the Finnish Criminal Court Process. Äystö keskittyy Kajaanin 

moskeijaan kohdistuneeseen vahingontekoon ja sen etenemiseen oikeudessa. Euroopan 

tasolla Stefan Allievi on tutkinut 2009 julkaistussa Conflicts over Mosques in Europe -

teoksessa moskeijoihin liittyviä konflikteja, asenteita ja erityispiirteitä. Allievi toteutti 

laajan empiirisen tutkimuksen seitsemässä eri Euroopan maassa. Kattava kuvaus mos-

keijoiden tilanteista eri Euroopan maissa tarjoaa peilauspintaa myös islamofobialle ja 

islam-vastaisuudelle. Allievi havaitsi moskeijoihin suhtauduttavan NIMBY-asenteella, 

 
29 Martikainen & Tillikainen, 2013, 9–12; 14–16.  
30 Linjakumpu, 2013, 109–113. 
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jolla viitataan englanninkieliseen sanontaan ”not in my back yard”. Ei minun takapihal-

leni -ajattelu kuvastaa kielteistä suhtautumista esimerkiksi sosiaalipalveluita tarjoavien 

rakennuksien rakentamiseen asuinalueelle.  Tässä tapauksessa sillä viitataan kuitenkin 

moskeijoiden rakentamiseen lähelle asuinalueita.  Moskeijoita rakennettaessa huolta he-

rättää myös moskeijaan kuuluvat minareetit ja rukouskutsut, joita pidettiin ei-toivottuna 

ilmiönä. Toisaalta moskeijoiden saatetaan pelätä aiheuttavan häiriötä esimerkiksi lii-

kennejärjestelyillä. 31 

Suomessa ilmenevää islamofobiaa tai islam-vastaisuutta on tutkinut Pauha ja 

Kimmo Ketola. Pauhan ja Ketolan artikkeli pohjautuu Gallup Ecclesiastica 2011 - ky-

selyyn, jonka kirkon tutkimuskeskus teetti TNS-Gallup Oy:lla. Gallup Ecclesiastica 

2011 -kyselyllä kartoitettiin suomalaisten uskonnollisuutta ja asenteita uskontoa koh-

taan. Tutkimuskyselyyn vastasi 4930 henkilöä 18.11 – 2.12.2011 välisenä aikana. Ar-

tikkelista voidaan havaita, että kyselyyn vastanneista henkilöistä pääosa suhtautui kiel-

teisesti tai välinpitämättömästi islamiin. Vastaajista joka toisen mielikuva islamista on 

melko kielteinen tai erittäin kielteinen ja joka kolmannen neutraali. Tutkimuksessa on 

nähtävissä yhteyksiä koulutuksen, sosiaaliekonomisen aseman ja poliittisen suuntauk-

sen sekä islam-vastaisuuden välillä. Pauhan ja Ketolan mukaan oikeistolaiseksi itsensä 

määrittelevät ihmiset suhtautuvat todennäköisemmin negatiivisemmin islamiin. Mikä 

selittää suomalaista islam-vastaisuutta -artikkelin aineisto on lähes kymmenen vuotta 

vanha, mutta se tarjoaa katsauksen suomalaisten suhtautumisesta muslimeihin. 32 

 Muslimien kokemaa syrjintää on tutkittu Euroopan unionissa erityisesti Euroo-

pan unionin perusoikeusvirastossa FRA:ssa. Euroopan unionissa toimii myös komission 

nimittämä muslimivihan torjunnasta vastaava koordinaattori, jonka tehtävänä on toimia 

yhteyshenkilönä muslimiyhteisöille ja kansalaisjärjestöille. FRA:n Toinen Euroopan 

unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus – Muslimit kartoittaa Euroopan 

unionin jäsenmaissa asuvien muslimien kokemuksia syrjinnästä, viharikoksista ja suh-

teesta virkavaltaan. FRA:n vuonna 2018 julkaisema tutkimus toteutettiin vuosien 2015–

2016 välisenä aikana ja se kattaa viisitoista Euroopan unionin jäsenmaata, joista yksi oli 

Suomi.  Haastatteluun valittiin ensimmäisen ja toisen sukupolven muslimimaahanmuut-

tajia. Suomessa tutkimukseen osallistui Saharan eteläpuolisesta Afrikasta saapuneet en-

simmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajat. FRA:n tutkimuksesta on havaitta-

 
31 Allievi, 2009, 38–39, 84–87; Äystö, 2017, 274–279.  
32 Pauha & Ketola, 2015, 94–97. 
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vissa, että Suomessa esiintyvä islam-vastaisuus ja maahanmuuttajataustaan liittyvä syr-

jintä on haastateltujen kokemuksien mukaan huolestuttavalla tasolla. FRA:n tutkimuk-

seen Suomessa osallistuneista henkilöistä 45 % on kokenut viimeisen kahdentoista kuu-

kauden aikana etniseen tai maahanmuuttajataustaansa perustuvaa häirintää. 33 

 Häirinnän lisäksi voidaan havaita Jenita Raudan Poliisin tietoon tullut viharikol-

lisuus Suomessa 2019 -katsauksessa, että musliminaiset korostuvat yksittäisenä ryh-

mänä asianomistajia rikostilastoissa. Raudan uskontoon tai vakaumukseen liittyvien 

epäiltyjen päärikosten asianomistajien sukupuoli uskonnoittain vuonna 2019 -tilastosta 

voidaan havaita, että musliminaisten osuus on prosentuaalisesti huomattavasti korke-

ampi kuin muihin uskontokuntiin kuuluvien naisten. Islamia harjoittavien naisten osuus 

on 60 % kaikista uskontoon tai vakaumukseen liittyneistä naisiin kohdistuneista epäil-

lyistä viharikoksista. Muslimimiesten osuus oli 41 %. Muslimimiehiin kohdistui 33 us-

kontoon tai vakaumukseen liittyvää rikosta ja musliminaisiin 25. Miehiin kohdistuneita 

uskontoon tai vakaumukseen liittyvien epäiltyjä viharikoksia oli yhteensä kaikkien us-

kontokuntien keskuudessa 81 kappaletta. Naisiin kohdistuneita oli 42, josta voidaan ha-

vaita, että musliminaiset joutuvat korostuneesti asianomistajiksi kyseisissä rikoksissa. 

Muslimeihin tai islaminuskontoon kohdistuneiden epäiltyjen viharikosten määrä oli 

kasvussa vuonna 2019, vaikka viharikosten kokonaismäärä oli muuten laskenut 14 % 

vuodesta 2018. 34          

 Muslimiyhteisöjen turvallisuuteen on tarjottu myös konkreettisia ohjekirjoja, 

kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Organization for Security and Co-

operation in Europe (OSCE) julkaisema opas Understanding Anti-Muslim Hate Crimes. 

Addressing the Security Needs of Muslim Communities. Opas tarjoaa konkreettisia neu-

voja muslimiyhteisöjen turvallisuuden parantamiseen hyödyntämällä esimerkiksi Faith 

associatesin Mosque Security and Safety Tips -ohjetta. Mosque Security and Safety Tips 

on kymmenenkohtainen ohjenuora, jonka avulla muslimiyhteisöt voivat tarkastella si-

säistä turvallisuutta. OSCE:n opas antaa myös käytännön neuvoja dialogiin ja yhteis-

työhön viranomaisten sekä moskeijan läheisten alueiden asukkaiden kanssa. Oppaassa 

käsitellään laajasti erilaisia muslimeihin kohdistuneita rikoksia murhista syrjintään, joi-

den motiivina on ollut muslimivastaisuus. OSCE:n opas on tarkoitettu muslimiyhteisö-

 
33 FRA, 2018, 7, 44–45; Combating anti-Muslim hatred, (s.a); Tweets by TommasEU,(s.a). 
34 Rauta, 2020, 46 –52.   
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jen ohella erityisesti valtiollisille toimijoille ja viranomaisille. Opas ohjeistaa myös sii-

hen, miten yhteisöt tulisi kohdata turvallisuusuhkien jälkeen ja yleisesti neuvoja yhtei-

söjen sekä viranomaisten yhteistyön kehittämiseen sekä ylläpitämiseen. 35   

  

3. Tutkimus shiiayhteisössä 

3.1 Shiiayhteisö ja yhteisöön kohdistuneet uhat 

 

Tämä tutkielma toteutettiin shiialaista islamintulkintaa edustavassa rekisteröityneessä 

uskonnollisessa yhdyskunnassa. Yhteisön turvallisuuden vuoksi yhteisöä ei kutsuta ni-

mellä tai esitellä yksityiskohtaisesti. Yhteisö on rekisteröity 2000-luvulla ja se on yksi 

suurimmista suomalaisista shiiayhteisöistä. Yhteisön toiminnasta vastaa alle kymmenen 

henkinen hallitus ja sen jäsenmääräksi arvioidaan yli tuhat jäsentä. Tässä tutkimuksessa 

yhteisön toimitilaa kutsutaan yleisnimityksellä moskeija, vaikka se on virallisesti rekis-

teröity kulttuurikeskuksena. Tutkittava shiiayhteisö on hyvin aktiivinen ja järjestää 

säännöllisesti ohjelmaa erilaisista aihepiireistä, painottaen toiminnassa kuitenkin isla-

milaista teologiaa ja uskonnonopetusta. Yhteisö järjestää säännöllistä ohjelmaa neljästi 

viikossa, tiistaisin, torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Perjantaisin yhteisössä järjes-

tetään muslimien uskonnollisiin velvollisuuksiin kuuluva perjantairukous. Rukouksen 

ohella yhteisö tarjoaa opetusta Koraanista ja islamilaisesta teologiasta. Aiemmin yhtei-

sössä on järjestetty myös erilaisia kielikursseja esimerkiksi suomen ja arabian kielestä, 

mutta niitä ei tällä hetkellä järjestetä. Yhteisö tarjoaa jäsenille myös mahdollisuuden 

järjestää tiloissaan avioliittoon vihkimisen ja hautajaiset, jotka eivät perinteisesti kuulu 

moskeijoiden palveluihin. Erillistä häätilaa voidaan pitää poikkeuksellisena Suomen ta-

solla. 36          

 Osa yhteisön toiminnasta on suunnattu vain aikuisille, mutta yhteisö tarjoaa oh-

jelmaa myös lapsille. Lapsille suunnattua ohjelmaa on pääosin loppuviikosta, kuten esi-

merkiksi Koraanin opiskelua ja arabian kieleen alkeita. Yhteisön sisällä toimii aktiivi-

nen 2010-luvulla rekisteröitynyt nuorisojärjestö. Nuorisojärjestön tavoitteena on tukea 

nuorten hyvinvointia ja osallisuutta, kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen sekä lisätä 

 
35 Mosque Security and Safety Tips, 2021; OSCE, 2020, 68–70.  
36 Haastattelu 1a, 2021. 
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nuorten tietoisuutta mielenterveydestä. Nuorisojärjestö kokoontuu yhteisön moskei-

jassa, erillisessä järjestön käyttöön varatussa tilassa. Shiiayhteisön toimintaan ovat vai-

kuttaneet Covid 19-pandemiasta johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset. Ennen koronavi-

ruksen asettamia rajoitteita yhteisön ohjelmaan osallistui noin 50 henkeä tapahtumasta 

riippuen. Erilaiset islamilaisen kalenterin mukaiset tapahtumat keräsivät yleensä eniten 

osallistujia. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi shiiamuslimeille tärkeä Muharram -

surupäivät ja Ramadan -paastokuukausi. Yhteisössä järjestetään Muharramin aikana 10 

päivän ajan erilaista ohjelmaa. Ramadan -paastokuukausi päättyy id-al-Fitr -juhlaan, 

jonka viettäminen on tärkeä osa paastoa. 37      

 Yhteisö on kohdannut toistuvia uhkia viimeisen kuuden vuoden aikana, jotka 

voidaan jakaa vahingontekoihin ja kirjallisiin uhkauksiin, eli pääosin internetin välityk-

sellä tehtyihin uhkauksiin. Töhrintä on yleisin yhteisön tilaan, moskeijaan, kohdistettu 

vahingonteko. Vähintään viidesti moskeijan seiniin on kirjoitettu erilaisia solvauksia 

islamista tai muslimeista. Töhrinnän lisäksi yhteisön seiniin on heitelty kananmunia ja 

revitty kukkaistutuksia. Vahingonteot -kategoriaan voidaan laskea myös yhteisön koti-

sivujen hakkerointi, joka on toistunut useamman kerran. Fyysisistä teoista vakavimpana 

voidaan pitää yhteisön tilaan tunkeutunutta henkilöä, joka kävi käsiksi yhteisön imaa-

miin. Tilaan tunkeutunut henkilö jouduttiin poistamaan virkavallan toimesta. Imaamin 

kokemat uhkaukset ovat olleen osittain todella vakavia ja joukossa on ollut esimerkiksi 

tappouhkauksia, joista on tehty rikosilmoitus. 38     

 Kirjallisten uhkauksien joukkoon mahtuu vastaavasti yleisesti muslimeihin koh-

distettua vihapuhetta ja haukkumista. Yleensä kirjalliset uhkaukset kohdistuvat kuiten-

kin yhteisöön ja yhteisön imaamiin. Uhkauksia on jätetty esimerkiksi sosiaalisessa me-

diassa imaamin henkilökohtaiseen profiiliin ja yhteisön avoimille sivuille. Yhteisön joh-

toon kohdistuneet uhkaukset ovat olleet niin säännöllisiä ja vakavia, että turvakielto on 

ollut tarpeellinen henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi. Turvakiellolla tarkoi-

tetaan digi- ja väestötietoviraston mukaan turvaamistoimea, jolla rajoitetaan henkilön 

osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatiedon luovuttamista vain viranomaisille, joilla on oi-

keus turvakiellon alaisten tietojen käsittelyyn. Toistuvan vihapuheen imaamin sosiaali-

sessa mediassa voi tulkita myös maalittamiseksi, koska se kohdistuu yhteisön edusta-

jaan. 39          

 
37 Haastattelu 1a, 2021. 
38 Haastattelu 1a, 2021. 
39 Haastattelu 1a, 2021; Turvakiellon hakeminen tai peruuttaminen, (s.a).  
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 Haastatellessa yhteisön johtoa kävi ilmi, että yhteisön turvallisuutta pidetään 

heikentyneenä ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Yhteisön turvallisuutta pyritään sään-

nöllisesti parantamaan, mutta huolta on aiheuttanut yhteisön mahdollisuus rahoittaa tur-

vallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavia hankintoja. Islamilaiset yhdyskunnat rahoittavat 

toimintaansa yleensä pääosin yhteisön jäsenten tuella, joka voi näkyä myös suurena va-

paaehtoistoiminnan määränä. Tämä voi näkyä esimerkiksi vapaaehtoisina järjestyksen-

valvojina tai vartioina. Turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla turvatoimilla, joita ei 

tarkemmin käsitellä yhteisön turvallisuuden vuoksi. 40    

 Yhteisön suhtautumista turvallisuusuhkiin voidaan määritellä jopa odottavaksi. 

Yhteisö pitää turvallisuusuhkana äärioikeistolaisten ryhmittymien ohella radikalisoitu-

neita muslimeita ja radikaali-islamistisia ryhmittymiä, jotka saattavat pitää shiiamusli-

meita ”vääräuskoisina”. Erityistä huolta yhteisössä on herättänyt Syyriaan sekä lähialu-

eille lähteneiden vierastaistelijoiden ja heidän perheidensä paluu Suomeen. Aiemmin 

esiteltyjen radikaalien aatteiden kannattajien joukossa saattaa olla henkilöitä, jotka pi-

tävät shiialaista suuntausta ”aidon ja puhtaan” islamin vastaisena. Radikalisoituneet 

henkilöt saattavat kohdistaa uhkauksia tai väkivallantekoja esimerkiksi ”vääräuskoi-

sena” pitämäänsä moskeijaa kohtaan. Hyökkäystä tai vaaratilannetta pidetäänkin erit-

täin konkreettisena uhkana toiminnalle. 41  

 

3.2 Tutkielman tavoite, tutkimuskysymys ja eettisyys 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisena shiiayhteisön jäsenet näkevät yh-

teisön turvallisuuden sekä millaisia vaikutuksia sillä on yksilön ja yhteisön toimintaan. 

Tavoitteena on selvittää uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden nykytilaa tukien sisä-

ministeriön hanketta. Lisäksi tutkimuksellisesti kiinnostaa, onko sukupuolella ja/tai iällä 

vaikutusta kokemukseen turvallisuudesta tai turvattomuudesta. Tutkielman tutkimusky-

symyksenä on shiiayhteisön kokemat turvallisuusuhat ja niiden vaikutus yhteisöön. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kokemus turvallisuudesta ja esimerkiksi viha-

rikoksista on sukupuolittunutta. Jenita Raudan Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suo-

messa 2019 -katsauksessa käy ilmi, että naisiin kohdistuneet viharikokset ovat usein kun-

nianloukkauksia ja miesten pahoinpitelyjä. 42      

 
40 Haastattelu 1b, 2021.  
41 Haastattelu 1a, 2021. 
42 Rauta, 2020, 71–73. 
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  Tutkimuksen kohteeksi shiiayhteisö valikoitui sen koon ja merkittävyyden 

vuoksi. Yhteisö on yksi Suomen suurimmista shiiayhteisöistä ja tarjoaa monipuolista oh-

jelmaa yli 1000 jäsenelle. Yhteisön suuren koon vuoksi on kiinnostavaa tutkia, miten tur-

vallisuuteen suhtaudutaan ja millaisena se näyttäytyy jäsenille. Yhteisön johdon ajatukset 

turvallisuudesta saattavat erota jäsenten kokemuksista, jonka vuoksi on tärkeää kuulla 

myös yhteisön jäseniä. Yhteisön johto on yleensä tietoinen yhteisöön kohdistuneista 

uhista ja toisaalta se saattaa roolinsa vuoksi joutua useammin kohteeksi uhkauksille. Kiin-

nostavan yhteisöstä tekee myös se, että shiiamuslimit ovat vähemmistö vähemmistön kes-

kuudessa. Mielenkiintoisen ulottuvuuden tutkimukseen toi myös vallitseva Covid19-pan-

demia. Haastatteluhetkellä yhteisön tilat olivat kiinni ja toimintaa rajoitettu asteittain 

maaliskuusta 2020 alkaen pandemian vuoksi. Sen vuoksi haastatteluissa saattaa esiintyä 

myös pandemian vaikutus yhteisön toimintaan esimerkiksi osallistumisrajoituksina. Tut-

kimus oli aluksi tarkoitus kohdentaa nuoriin aikuisiin, joilla tarkoitetaan yleensä alle 29-

vuotiaita henkilöitä. Tutkimus laajennettiin vähäisten osallistujien vuoksi koskemaan 

suurempaa osaa yhteisön jäsenistä. Tavoitteena oli, että tutkimukseen osallistuisi myös 

nuoria ja eri sukupuolta edustavia henkilöitä, jotta yhteisön jäsenistä tavoitettaisiin mah-

dollisimman monipuolinen otanta. Haastateltavia tavoiteltiin yhteisön sosiaalisen median 

kautta ja imaamin avulla. Idea tutkielman toteuttamiseen tuli osittain sisäministeriöltä. 

Tutkielma tukee sisäministeriön asettaman Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuu-

den parantaminen -työryhmän toimintaa ja työtä. Tutkielman on tarkoitus tuottaa lisää 

tietoa aiheesta sekä kartoittaa tarkemmin shiiayhteisön ja sen jäsenten kokemuksia. 

Hanke on osa kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaeh-

käisyn toimenpideohjelmaa. Hankkeen pohjalta laaditaan käsikirja tilaturvallisuuden pa-

rantamiseksi. Yhteisön imaami oli tämän tutkimuksen toteuttamisessa korvaamaton apu, 

koska lähestyin yhteisöä ulkopuolisena. 43      

  Laadullinen tutkimus on yläkäsite usealle erilaiselle tavalle toteuttaa tutkimusta, 

joista teemahaastattelu on yksi tiedonkeruutapa. Laadullisessa tutkimuksessa keskiöön 

nousee aineiston määrän ja sen mitattavuuden sijaan laatu. Teemahaastattelurunkoa luo-

dessa hahmotellaan yleensä teemoja, joiden ympärille haastattelukysymykset rakenne-

taan. Teemahaastattelu metodina ja tiedonkeruutapana antaa mahdollisuuden keskustella 

vapaamuotoisemmin erilaisista teemoista sekä muuttaa haastattelukysymysten järjes-

 
43 Nuorisolaki (1285/2016); Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantaminen, 2020. 



23 

 

tystä. Tässä tutkielmassa haastattelurunkoa rakennettiin kolmen keskeisen teeman ympä-

rille, joita ovat turvallisuus, turvattomuus ja turvallisuuden parantaminen. Haastatteluky-

symyksissä korostui erityisesti haastateltavien omien kokemuksien kuuleminen ja kar-

toittaminen. Ensimmäisen teeman avulla kartoitetaan haastateltavien kokemuksia turval-

lisuudesta ja sen merkityksestä yksilön elämässä. Turvallisuus määritellään yleensä tur-

vattomuuden vastakohdaksi ja tätä asetelmaa hyödynnetään haastatteluissa. Turvallisuus 

ja turvattomuus saattavat olla osalle vastaajista abstrakteja sekä hieman samankaltaisia 

käsitteitä, joten vertaamalla niitä tarvittaessa pyritään selventämään kysymysasettelua. 

Turvallisuus ja turvattomuus on useissa tutkimuksissa käytetty asetelma tai vastapari, jota 

hyödynnetään esimerkiksi Keskisen, Pyyhtiän ja Lehtelän Turvallista ja rauhallista – 

Helsingin turvallisuustutkimus 2018 -raportissa. 44     

  Kysymyksillä turvattomuudesta kartoitetaan vastaajien kokemuksia turvatto-

muudesta yhteisössä ja yhteisön ulkopuolella. Tarkoitus on selvittää, ovatko haastatellut 

kohdanneet turvallisuusuhkia esimerkiksi moskeijassa tai sieltä poistuessa. Haastattelu-

kysymyksiä suunnitellessa oli tiedossa, että yhteisöön on kohdistunut turvallisuusuhkia. 

Kysymyksiä laatiessa ei ollut kuitenkaan aivan varmaa tietäisivätkö haastatellut niistä. 

Kysymysrungon viimeinen teema, turvallisuuden parantaminen, selvittää yhteisön jäsen-

ten ajatuksia siitä, mitkä tekijät tai asiat voisivat parantaa turvallisuuskokemusta. Koke-

mus turvallisuudesta voi vaikuttaa jäsenten haluun osallistua yhteisön toimintaan, joka 

vaikuttaa suoraan yhteisön toimintaan. Kokemukset turvattomuudesta voi vaikuttaa myös 

merkittävästi yksilön hyvinvointiin. 45       

  Haastatteluissa ja tutkielmassa noudatetaan tutkijan tutkimuseettisiä ohjeita, 

joissa määritellään esimerkiksi tutkijan ja tutkittavan suhde sekä oikeudet. Tutkimuseet-

tisen neuvottelukunnan laatiman Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja 

ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi -ohjeistuksen mukaisesti tutkimuksessa huomi-

oidaan ja kunnioitetaan tutkittavien ihmisarvoa sekä itsemääräämisoikeutta, eikä tutki-

muksella aiheuteta tutkittaville riskejä, vahinkoa tai haittaa. Osallistuminen tutkimukseen 

on vapaaehtoista ja osallistuvilla on myös oikeus keskeyttää osallistuminen tai peruuttaa 

suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Haastateltaville painotettiinkin haastattelujen 

aluksi vapaaehtoisuutta ja oikeutta kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. Heille kerrottiin 

myös tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä ja tutkimuksen toteutuksesta. Li-

säksi painotettiin, että heillä on oikeus keskeyttää haastattelu tai ilmoittaa, ettei vastauksia 

 
44 Keskinen, Pyyhtiä & Lehtelä, 2020, 9–11.  
45 Seppänen, Abdulhamed, Rask & Castaneda, 2020, 88. 
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voi hyödyntää tutkimuksessa. Tutkimuksen aikana muutama haastatteluun suostunut hen-

kilö jätti vastaamatta haastattelupyyntöön, jota kunnioitettiin. Henkilötietojen käsittelyssä 

ja yksityisyydensuojassa huomioidaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistus. Tut-

kimukseen osallistuvien henkilöllisyyttä suojellaan ja haastateltavat anonymisoitiin viit-

taamalla haastateltaviin numeroilla, esimerkiksi haastateltava 2 (H2). Haastateltavien lu-

valla tallennettuja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, eikä 

henkilötietoja säilytetä. Tallennetut haastattelut poistettiin litteroinnin jälkeen.  46 

  Haastattelut toteutettiin Covid19-pandemian vuoksi videohaastatteluina Micro-

soft Teams -palvelun kautta. Haastatteluun osallistui kuusi aikuista yhteisön jäsentä, 

joista kolme oli enintään 30-vuotiaita ja kolme yli 30-vuotiaita. Vastaajista naisia oli 

kaksi ja miehiä neljä. Haastatteluista kaksi pidettiin englanniksi ja loput suomeksi. Haas-

tattelu Teamsin välityksellä tuo haastattelutilanteeseen omat haasteensa, ääni saattaa esi-

merkiksi hävitä kesken lauseen. Haastattelutilanteissa on kuitenkin mahdollisuus pyytää 

haastateltavaa toistamaan tai esittämään vastaus uudelleen. Haastattelujen litteroinnin ai-

kana kaikki vastaukset muutettiin kirja- tai puhekielelle vastaajien tunnistettavuuden mi-

nimoimiseksi. Haastateltavista suurin osa ei puhunut suomea äidinkielenä, joten muutin 

vastauksista ajoittain aikamuotoja tai taivutuksia, pitäen ne kuitenkin uskollisena alkupe-

räiselle sisällölle. Vastaavalla tavalla toimin kääntäessä englanninkielisiä haastatteluja 

suomeksi, sanajärjestystä muokattiin vastaamaan paremmin suomen kieltä.    

  Haastattelukysymyksissä sivuttiin useassa kohdassa kokemuksia turvattomuu-

desta ja turvallisuudesta, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia sekä mahdollisesti arkaluon-

toisia kysymyksiä. Haastateltavia ei pyritty haastattelussa johdattelemaan, vaikka ajoit-

tain haastattelussa kyseltiin haastattelurungon ulkopuolisia kysymyksiä. Tällaiset kysy-

mykset olivat usein tarkentavia, joilla pyrittiin varmistamaan, että vastaus ymmärrettiin 

oikein, koska suurin osa haastateltavista ei puhunut suomea äidinkielenään. Tähän liittyy 

tutkielman suurin kysymys luotettavuudesta, ovatko esimerkiksi käännökset englannista 

suomeksi onnistunut tavoittamaan haasteltavan vastauksesta sen keskeisen sisällön. Vas-

taavasti sama kysymys nousee esiin myös suomeksi. Haastatteluissa pyrittiin kuitenkin 

aina varmistamaan, että kysymys on mahdollisimman selkeä ja helposti ymmärrettävä. 

Haastattelutilanteessa pyrittiin selittämään kysymys myös toisilla sanoilla, jos kysymystä 

ei ymmärretty. On kuitenkin tärkeää, että myös henkilöt, joiden äidinkielenä ei ole suomi 

 
46 Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof, 2019, 7–13.  
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pääsevät ääneen tutkimuksissa. Erityisesti tilanteissa, jossa keskustellaan vähemmistö-

ryhmän turvallisuudesta. Kaikille haastateltaville annettiin mahdollisuus toteuttaa haas-

tattelu suomeksi tai englanniksi. 47       

  Haastattelijan rooliin liittyy useita eettisiä kysymyksiä erityisesti silloin, kun tut-

kitaan yhteisöä tai vähemmistöä, johon ei itse kuulu. Toisaalta yhteisön ulkopuolinen tut-

kija voi huomata yhteisössä erilaisia asioita kuin yhteisön jäsen. Tutkielman yksi keskei-

nen eettinen kysymys on vähemmistöryhmän tutkiminen. Yhteisön jäsenissä on paljon 

maahanmuuttaja- sekä pakolaistaustaisia henkilöitä, minkä vuoksi kysymykset turvalli-

suudesta voivat olla myös eettisesti ja henkisesti vaikeita. On tiedossa, että maahanmuut-

taja- tai pakolaistaustaiset henkilöt ovat saattaneet kohdata aiemmassa kotimaassa turvat-

tomuutta. Sen vuoksi haastattelutilanteessa on erittäin tärkeää, että haastateltava saavat 

itse määrätä, mihin kysymyksiin vastaavat. Toisaalta myös kokemukset syrjinnästä tai 

rasismista Suomessa voivat vaikuttaa haastattelutilanteeseen. On myös tärkeä, että haas-

tateltavat tietävät tutkielman tarkoituksen. Tutkimuseettisissä perusteissa sivutaan myös 

haastateltavien turvallisuutta. Tutkiessa yhteisöä, joka on kohdannut turvattomuutta tai 

turvallisuusuhkia, tulee kiinnittää huomiota, ettei tutkielma saata ketään vaaraan. Tutkiel-

massa on kiinnitetty tähän erityistä huomiota kohdissa, joissa kerrotaan yhteisön turval-

lisuudesta ja turvatoimista. Sen vuoksi tutkielmassa ei keskitytä myöskään tarkasti kuvai-

lemaan moskeijan sisätiloja tai pohjaratkaisuja, jottei tutkielmaa voida käyttää vääriin 

tarkoituksiin aiheuttaen yhteisölle vaaraa. Sen vuoksi yhteisön nimeä tai moskeijan tark-

kaa sijaintia ei mainita.  

 

3.3 Sisällönanalyysi ja laajeneva turvallisuus 

 

Analyysin metodina käytetään sisällönanalyysia, joka toteutettiin aineistolähtöisesti. 

Analyysin aluksi aineistosta valitaan erottuvia ja kiinnostavia osia. Tässä tutkielmassa 

sitä auttoi teemahaastattelun runko ja valitut teemat, turvallisuus, turvattomuus sekä tur-

vallisuuden parantaminen. Sen jälkeen valittu aineisto järjestetään jakamalla se osiin, 

joista voidaan luoda erilaisia ala- ja yläluokkia yhdistelemällä tietoa. Sisällönanalyy-

sissä hyödynnän apuna Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven teoksessa Laadullinen tut-

kimus ja sisällönanalyysi mainittua analyysin toteutusmetodia. Analyysi aloitettiin ja-

 
47 Korhonen, Kuula-Luumi & Spoof, 2019, 7–13.  
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kamalla metodin tavoin vastauksia erilaisiin kategorioihin. Aineisto ajettiin myös At-

las.ti -analysointiohjelmaan, joka soveltuu laadullisen aineiston analysointiin. Ohjelman 

avulla voidaan tarkastella aineistossa usein esiintyviä sanoja tai aineiston yhtenäisyyttä. 

Aineistossa esiintyi toistuvasti sanoja, jotka auttoivat havaitsemaan erilaisia näkökul-

mia haastattelujen välillä. Tällaisia toistuvasti esiintyviä sanoja olivat auttaa/auttami-

nen, ihmiset, lapset ja tapahtuu. Auttaa tai auttaminen mainittiin haastatteluissa 31 ker-

taa, ihmiset 21 kertaa, tapahtuu 19 kertaa ja lapset 15 kertaa. 

 Analyysissa auttoi keskeisesti kuitenkin haastattelurunko, jonka avulla saattoi ja-

kaa kysymykset kolmen eri teeman alle. Sen lisäksi samankaltaiset kysymykset turval-

lisuudesta ja turvattomuudesta auttoivat aineiston kategorisoinnissa.  Haastattelujen ai-

kana tietyt teemat tuntuivat korostuvan, joka auttoi analyysin aloittamisessa. Toisaalta 

apuna hyödynnettiin myös haastattelujen jälkeen tehtyjä muistiinpanoja, joita reflektoin 

muistikirjaan. Analyysin apuna hyödynnettiin tietoa haastateltujen ikä- ja sukupuolija-

kaumasta, jonka avulla pyrittiin löytämään ja erottamaan samankaltaisuuksia sekä eroa-

vaisuuksia. Iän ja sukupuolen tarkastelun avulla tutkittiin, onko sukupuolella tai iällä 

merkitystä kokemukseen turvallisuudesta tai turvattomuudesta. Analysoidessa vastauk-

sia oli helppo havaita, että naisten ja miesten vastaukset erosivat osittain toisistaan. Toi-

saalta myös haastateltavan perheellisyys näytti vaikuttavan vastauksiin, joka korostui 

puhuttaessa lapsista. Vaikka perheellisyydestä ei kysytty haastattelussa, toivat useat 

haastatellut sen esiin. Jo haastattelutilanteissa tietyt teemat jäivät vahvasti mieleen ja 

auttoivat analysoinnin aloittamisessa. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Tuomi & Sarajärvi., 2018, 78–80, 87–89. 
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                     Pauli Niemelän laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikko  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään Pauli Niemelän määrittelemää 

laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikkoa. Tarkastelukehikko perustuu osal-

taan inhimillisen turvallisuuden teoriaan (human security), jonka juuret ovat kylmän 

sodan jälkeisessä kriittisessä turvallisuustutkimuksessa ja 1990-luvun Yhdistyneiden 

kansakuntien Inhimillisen kehityksen raportissa ja kansakuntien kehitysohjelmassa 

(UNDP). Tieteellisesti laajaa keskustelua herättäneessä inhimillisen turvallisuuden teo-

riassa turvallisuutta tarkastellaan kriittisen turvallisuustutkimuksen metodien mukai-

sesti valtiollista tasoa laajemmin. Teoriaa on kritisoitu vuosien aikana sen laajuudesta 

ja moninaisuudesta. Sen voidaan kuitenkin ajatella tarjoavan myös muita teorioita laa-

jemman viitekehyksen turvallisuuden ja turvattomuuden tarkastelulle. Niemelän laaje-

nevan turvallisuuden tarkastelukehikko voidaan jakaa kuuteen osioon, joita ovat tervey-

dellinen, sosiaalinen, perinteinen valtiollinen, moderni ekologinen, sosiaalinen- ja hy-

vinvointivaltiollinen sekä kulttuurinen/humanistinen turvallisuuskäsitys. Kehikon läh-

tökohtana on terveydellinen ja sosiaalinen turvallisuuskäsitys. Tätä tarkastelukehikkoa 
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Yksilö

Sosiaalinen

Kulttuuri-
nen

Perinteinen 
ja moderni

hyödynnetään tämän tutkielman analyysin apuna. Tämän tutkielman kannalta merkittä-

viä turvallisuuskäsityksiä ovat erityisesti sosiaalinen, perinteinen, kulttuurinen ja mo-

derni, joiden avulla voidaan jaotella yhteisön jäsenten ajatuksia turvallisuudesta ja tur-

vattomuudesta. 49    

Pauli Niemelän laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikko supistettuna ja 

mukautettuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoreettista viitekehystä käytetään osaltaan yhdistellen jo sisällönanalyysillä to-

teutettua kategorisointia ja luokittelua. Tarkastelukehikko auttoi yhdistämään erilaisia 

turvallisuuskäsityksiä sekä suhtautumista turvallisuuteen. Lopulta kuusiosaisesta tar-

kastelukehikosta hyödynnettiin neljää osaa, jotka soveltuivat tämän tutkielman aineis-

toon ja erityispiirteisiin. Tarkastelukehikon inspiroimana yhteisön jäsenten vastaukset 

pystyivät jaottelemaan yksilön ja yhteisön turvallisuuteen, jossa painottui yksilön suh-

tautuminen omaan ja muiden yhteisön jäsenten turvallisuuteen. Tässä kategoriassa 

nousi esiin erityisesti ikään ja sukupuoleen liitetty toimintakyky. Toisena kategoriana 

on sosiaalinen turvallisuus, jossa käsitellään yhteisön merkitystä turvallisuuden ja tur-

vattomuuden kannalta. Kolmantena osiona käsitellään perinteistä ja modernia turvalli-

suuskäsitystä osana turvallisuutta. Tässä osiossa korostui erityisesti valtion toiminta ja 

erilaiset turvallisuustekijät, kuten turvatoimet ja vartiointi.     

 
49 Niemelä, 2000, 27; Heusala, 2012, 105–108; Persaud, 2019, 145–147, 153–154.  
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 Neljäntenä osiona tarkasteltiin turvallisuuden parantamista kulttuuriseen/huma-

nistiseen turvallisuuskäsitykseen soveltaen ja peilaten. Kulttuurisessa/humanistisessa 

käsityksessä korostui erityisesti aatteelliset ja kulttuuriset tekijät. Tässä työssä tästä laa-

jenevan turvallisuuskäsityksen osiosta käytetään lyhennystä kulttuurinen turvallisuus-

käsitys. Osiossa korostui kulttuurisen turvallisuuden ohella kuitenkin myös muut tur-

vallisuustekijät, joten sitä voidaan pitää yhdistelmänä kolmea aiempana esitettyä turval-

lisuuskäsitystä. Tässä työssä Pauli Niemelän laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkas-

telukehikko on supistettu neliosaiseksi kattamaan alleen useampia yhdistäviä tekijöitä. 

Kaikki turvallisuuskäsitykset ovat myös osaltaan yhteydessä toisiinsa, kuten alkuperäi-

sessä Niemelän tarkastelukehikossa. 50 

 

4. ”Viisi vuotta sitten oli aivan eri tilanne”  

4.1 Yksilön ja yhteisön turvallisuus  

 

Laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikon lähtökohtana on ihmisen tervey-

dellinen toimintakyky, joka määrittää lähtökohdat olemassaololle, itseturvallisuudelle 

ja toimintakyvylle. Terveydellinen turvallisuuskäsitys määrittää yksilön kykyä ja toi-

mintavalmiuksia uhkaavissa tilanteissa. Terveydelliseen turvallisuuskäsitykseen voi-

daan liittää myös yksilön ikä, jonka voidaan ajatella vaikuttavan yksilön toimintaky-

kyyn. Niemelän malli ei kuitenkaan huomioi yksilöiden mahdollisten traumojen ja 

aiempien kokemuksien vaikutusta yksilön toimintakykyyn uhkaavissa tilanteissa. 

Vaikka Niemelän malli ei huomioi yksilön reagoinnin eroavaisuutta uhkaavissa tilan-

teissa, ei se myöskään näy kovinkaan merkittävästi yhteisön jäsenten haastatteluissa.  

Kaikkien haastateltavien vastauksissa turvallisuus muodostuu joko yhdestä tai kahdesta 

tekijästä, tunteesta ja konkreettisista teoista turvallisuuden takaamiseksi, sen ylläpitä-

miseksi tai turvaamiseksi. Kaikissa vastauksissa turvallisuus miellettiin tunteeksi siitä, 

että tiettyyn paikkaan on turvallista mennä tai siellä on turvallista olla. Turvallisuuden 

vastakohdaksi useassa vastauksessa mainittiin pelko. 

Et pystyy mennä ilman mitään huolia tiettyyn tilaan tai paikkaan, ilman 

pelkoa ja turvallisin mielin. (Haastateltava 2) 

 
50 Niemelä, 2000, 23, 27. 
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Jos haluan selittää sen tarkemmin tai intuitiivisesti, jos menet 

esimerkiksi kirjastoon ja tunnet olosi turvalliseksi, koska lapsesi voi 

leikkiä ja sinun ei tarvitse miettiä lasten turvallisuutta paljon. 

(Haastateltava 6) 

 

Tutkimuskirjallisuuden valossa turvallisuuden vastaparin turvattomuuden lähikäsitteinä 

onkin usein uhka ja pelko. Yhteisön jäsenten ajatukset turvallisuudesta ja turvattomuu-

desta eivät siis eroa suhteellisen yleisestä tavasta hahmottaa turvallisuutta. 51  

 Yksilöiden suhtautuminen omaan turvallisuuteen on yleensä subjektiivista. Yk-

silön kokemus turvallisuudesta rakentuu useasta erilaisesta tekijästä, joihin voi vaikut-

taa luottamus omaan toimintakykyyn, terveyteen tai aiemmat uhkaavat kokemukset. 

Erilaisista taustoista ja ikäryhmistä olevat haastatellut kuitenkin suhtautuivat yllättävän 

samankaltaisesti turvallisuuteen. Ilmiö toistuu myös eri ikäryhmien ja sukupuolten tur-

vattomuuden kohdalla. Haastatteluun osallistuneista kuudesta yhteisön jäsenestä neljä 

ei ollut kohdannut omakohtaisesti turvattomuutta tai itseensä kohdistettua uhkaa. Yksi 

haastatelluista mainitsi kohdanneensa turvattomuutta harvoin ja toinen haastatelluista 

oli kohdannut sitä työnsä vuoksi. Työhön liittyvää turvattomuutta kohdannut haastatel-

tava ei kuitenkaan maininnut, että uhkaa olisi lisännyt ammatin lisäksi mikään tietty 

tekijä. Osa haastatelluista oli kuitenkin todistanut toiseen henkilöön tai puolisoonsa koh-

distunutta uhkaa tai uhkaavaa tilannetta esimerkiksi julkisessa kulkuvälineessä. Uhka 

oli yleensä huutelua tai muuta sanallista uhkailua, johon liittyi esimerkiksi pään peittä-

vän huivin, hijabin käyttö. Kukaan haastatelluista ei tuonut ilmi, että olisi kohdannut 

yhteisön tiloissa uhkaa tai vaaratilannetta. Omaa turvallisuutta pidettiinkin pääosin hy-

vänä. Haastateltavien kokemukset turvattomuudesta olivat siis pääosin hyvin samakal-

taisia.           

  Keskustellessa yksilön tai yhteisön jäsenten turvallisuudesta, erityisesti suku-

puoli näytti korostuvan monessa vastauksessa uhkaa lisäävänä tekijänä. Sukupuoli näyt-

tää aiempien tutkimusten perusteella vaikuttavan riskiin joutua viharikoksien uhriksi, 

erityisesti musliminaisten keskuudessa. Toisaalta sukupuoli näyttää vaikuttavan myös 

suhtautumiseen tiettyjen alueiden turvallisuuteen. Miehet ja naiset saattavat suhtautua 

saman alueen turvallisuuteen hieman eri tavoin, joka kävi ilmi esimerkiksi Helsingin 

turvallisuustutkimuksen yhteydessä. Yksilön subjektiivinen turvallisuuskokemus voi 

 
51 Niemelä, 2000, 27.  
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heijastua myös uskonnollisiin tiloihin. Toisaalta sukupuolittuneet tilat voivat olla konk-

reettinen uhka osalle yhteisön jäsenistä, jos tiloista ei ole samanlaisia hätäpoistumisteitä. 

Sen voidaan havaita vaikuttavan suoraan tilaturvallisuuteen, jos miehet ja naiset ovat 

erillisissä tiloissa. Shiiayhteisössä miesten ja naisten tilat jaetaan verholla, joten tilan 

kannalta naisten turvallisuus ei välttämättä ole suoranaisesti yhtä uhattu kuin rakennuk-

sissa, joissa naisten tilat on sijoitettu esimerkiksi toiseen kerrokseen tai kellariin.  Täl-

laisissa tapauksissa naisten tai miesten voi olla haasteellista poistua tiloista, jos käynti 

lähimmille poistumisteille on estetty. Haastateltujen keskuudessa ei kuitenkaan näyttä-

nyt sille, että naisten erilliset tilat herättäisivät lähtökohtaisesti huolta, vaikka ne mai-

nittiin muutamaan otteeseen puhuttaessa turvattomuudesta. Kukaan vastaajista ei tuonut 

kuitenkaan ilmi, että kokisi naisten tilat turvattomammaksi kuin miesten. Se ei myös-

kään korostunut tekijänä, joka vaikuttaisi haluun osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

Moskeija koettiin tasa-arvoisena ja tasavertaisena paikkana, jossa miesten ja naisten eri-

laiset asemat eivät näy.  52      

Naisten asemahan on ihan eri kuin miesten. Se on ihan tässä 

yhteiskunnassa silleen, sama kans kulttuurissa, meidän kulttuurissa 

naisen ja miehen asema on vähän erilainen. Mut meidän moskeijassa 

se ei hirveästi ei näy. Meillä on tosi tosi tasavertaisesti kaikki 

toteutettu, esimerkiksi [yhteisön] hallituksessa naispuheenjohtaja. 

(Haastateltava 2) 

 

 Vaikka moskeijaa pidettiin tasavertaisena paikkana, haastattelujen perusteella 

voidaan havaita eroja miesten sekä naisten turvallisuuden ja turvattomuuden välillä. 

Miesten ja naisten turvallisuustilanne herätti kuitenkin vastaajissa suhteellisen saman-

kaltaisia ajatuksia. Haastatteluista yksi ei pitänyt naisten ja miesten turvallisuutta tai 

turvattomuutta eroavana. Muut haastatellut kokivat naisten turvallisuuden miehiä uha-

tummaksi. Syiksi mainittiin esimerkiksi naisten tunnistaminen muslimiksi hijabin, eli 

pään peittävän huivin vuoksi. Hijab näyttää korostuvan erityisesti sen luomien mieliku-

vien kautta, musliminaisten oletetaan käyttävän hijabia ja huivia käyttävien naisten ole-

tetaan olevan muslimeita. Naisten turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä hijab oli kuiten-

kin useamman haastatellun mielestä merkittävä. Vastauksissa saattoi yhdistyä myös 

naisten tunnistaminen muslimiksi hijabin vuoksi sekä naisten ja miesten fyysinen eroa-

vaisuus. Turvallisuuden kannalta uskonnollisten symboleiden, kuten hijabin voidaan 

 
52 Niemelä, 2000, 27; Keskinen, Pyyhtiä & Lehtelä, 2020, 26–29; Rauta, 2020, 46–52. 
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havaita altistavan uhkaaville tilanteille. Kuten haastateltava mainitsi, muslimimiehiä ei 

voida yleensä vastaavalla tavalla tunnistaa vaatetuksesta tai symboleista muslimiksi.  

Naiset ovat enemmän alttiimpia erityisesti, koska käyttävät hijabia. 

Naisten ja miesten välillä on eroa, koska musliminaiset käyttävät 

hijabia ja ovat tunnistettavissa muslimeiksi, mutta miehet ei. 

(Haastateltava 4) 

Mutta kun nainen tulee yksin moskeijaan, niin se ero näkyy siinä – mies 

voi turvallisemmin mielin, koska se on fyysinen, se pystyy puolustautua, 

mut joku vanha nainen, joka tulee yksin, niin jos joku valitsee 

kohteekseen muslimin, niin naisen erottaa. Muslimin erottaa helposti 

kaukaa muslimiksi hijabista, se on sit helppo kohde – niinkun jollekin 

rasistiselle ihmiselle. (Haastateltava 2) 

 

Muutamassa haastattelussa mainittiin myös naisten liikkuminen yksin moskeijaan, joka 

herätti pohtimaan naisten turvallisuutta. Haastateltavat saattoivat olla huolissaan esi-

merkiksi julkisen liikenteen turvallisuudesta tai yleisesti yksin liikkuvista naisista. Yksi 

mieshaastateltavissa mainitsi olevansa huolissaan puolisonsa turvallisuudesta julkisessa 

liikenteessä. Mieshaastateltava kertoo asiasta seuraavalla tavalla.   

En ole kohdannut itse [turvattomuutta], mutta asun vaimoni kanssa ja 

en halua, että hän liikkuu yksin julkisissa kulkuvälineissä esimerkiksi 

moskeijaan, koska olemme kohdanneet ja kuulleet sanallista 

uhkailua/haukkumista. (Haasteltava 4) 

 

 Useassa vastauksessa, jossa mainittiin sukupuolten turvallisuuserot, korostui 

myös hieman stereotyyppisesti ajatus siitä, että miehet ovat kyvykkäämpiä puolusta-

maan itseään uhkaavissa tilanteissa. Vaikka haastattelussa kysyttiin erikseen iän ja su-

kupuolen vaikutusta kokemukseen turvallisuudesta sekä turvattomuudesta, osa haasta-

telluista mainitsi ne yhdessä.  Erityisesti lasten tai nuorten sekä vanhojen naisten turval-

lisuudesta puhuttaessa korostui iän ja sukupuolen vaikutus turvallisuuteen. Siinä missä 

naisten turvallisuus nähtiin uhatuksi monen eri tekijän kautta, miesten turvallisuutta ei 

pidetty kovinkaan uhattuna. Yleisesti miehet nähtiin fyysisten ominaisuuksien vuoksi 

kyvykkäämmäksi puolustaa itseään uhkaavissa tilanteissa. Miesten fyysisten ominai-

suuksien nähtiin siis suoraan vaikuttavan turvallisuuteen. Toisaalta naisia pidettiin myös 

fyysisesti miehiä heikompina tai kyvyttömämpinä puolustaa itseään. Erityisesti puhu-

essa fyysisestä toimintakyvystä voidaan havaita yhtymäkohtia Niemelän teorian lähtö-

kohtiin, jossa yksilön terveydellinen toimintakyky toimii turvallisuuden keskeisenä 
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osana. Näyttääkin, että kyky puolustaa itseään uhkaavissa tilanteissa nähdään vahvista-

van ajatusta turvallisuudesta. Haastattelujen perusteella mies- ja naisvastaajat suhtau-

tuivat miesten kykyyn puolustautua suhteellisen samalla tavalla, osaltaan myös stereo-

tyyppisesti. Myös miesvastaajat mielsivät itsensä kyvykkäämmiksi toimia ja puolustaa 

itseään uhkaavissa tilanteissa. 53 

Joku sanoo et miehet vahvempana [kyvykkäämpiä] esimerkiksi 

puolustamaan itseään. (Haastateltava 5) 

 Miehet tai minä itse, pystyn huolehtia omasta turvallisuudestani, 

tilanteissa, jossa joku haluaa vahingoittaa minua. Esimerkiksi naiset, 

lapset tai tytöt eivät pysty suojella itseään. (Haastateltava 4) 

 

 Haastattelujen perusteella voidaan havaita, että ajatus turvallisuudesta yhdistyy 

ennen kaikkea osalla haastatelluista siihen, miten pystyy itse toimimaan turvattomissa 

tai uhkaavissa tilanteissa. Laajenevan turvallisuuskehikon mukaisesti yksilön turvalli-

suuden lähtökohtana voidaan pitää terveyttä ja toimintakykyä, johon myös haastateltu-

jen vastaukset heijastuvat. Terveyden ja toimintakyvyn kannalta näyttää sille, että osa 

haastatelluista mieltää itsensä myös iän puolesta kyvykkäämmäksi toimimaan. Siinä 

missä sukupuoli näytti yhdistyvän fyysiseen kyvykkyyteen, näyttää myös ikä vaikutta-

van siihen. 54 

 

Joo yleensä se, vanhat kokee [turvattomuutta], koska he ovat  

heikompia [fyysisesti]. (Haastateltava 7) 

 

 Haastateltujen ajatukset sukupuolen vaikutuksesta turvallisuuteen olivat suh-

teellisen yhtenäisiä, mutta suurin eroavaisuus haastateltujen välillä nähtiin puhuttaessa 

eri ikäryhmien turvallisuudesta. Enintään 30-vuotiaat haastateltavat kiinnittivät eniten 

huomioita vanhojen ihmisten turvallisuuteen. Vastaavasti yli 30-vuotiaat kiinnittivät 

eniten huomioita lasten ja nuorten turvallisuuteen. Toisaalta sitä saattaa selittää, että 

kaikki yli 30-vuotiaat haastateltavat toivat ilmi perheellisyyden ja lapset.  Perheellisten 

vastauksissa on havaittavissa pohdintaa lasten turvallisuudesta erityisesti omien lasten 

turvallisuuden kautta. On siis havaittavissa, että enintään 30-vuotiaat haastateltavat ei-

vät vastaavalla tavalla tunnista yhteisön tapahtumissa käyvien lasten turvallisuutta uha-

 
53 Niemelä, 2000, 27. 
54 Niemelä, 2000, 22–23 & 27.  
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tuksi kuin yli 30-vuotiaat perheelliset vastaajat. Enintään 30-vuotiaat haastatellut saat-

tavat mieltää itsensä kyvykkäämmäksi puolustaa itseään uhkaavissa tilanteissa. Haas-

tatteluista voidaan havaita, että yhteisön jäsenet suhtautuvat ikään ja sukupuoleen liit-

tyviin kysymyksiin osittain samankaltaisesti.   

   

4.2 Moskeijan ja yhteisön luoma sosiaalinen turvallisuus 

 

Laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikossa sosiaali- ja hyvinvointivaltio 

sekä sosiaalinen turvallisuuskäsitys ovat omat erilliset kategoriansa. Tässä yhteydessä 

sosiaalisella turvallisuudella viitataan kuitenkin ennen kaikkea uskonnollisen yhteisön 

luomaan sosiaaliseen yhteisöön ja sen luomaan turvallisuuteen. Niemelän mallin mu-

kaan sosiaalinen turvallisuuskäsitys pitää sisällään myös ajatuksen yhteisöllisyydestä ja 

yksilön osallisuudesta tai syrjäytymisestä. Tutkimuksen kohdistuessa vähemmistöön, 

liittyy keskusteluun vahvasti osallisuus. Osallisuus voi vaikuttaa myös suhtautumiseen 

yhteiskuntaan ja muihin yhteisön jäseniin. Shiiayhteisön kohdalla sosiaalinen turvalli-

suus voidaan jakaa kahteen osaan, uskonnolliseen yhteisön ja yhteisön jäsenten luomaan 

turvaan.  55 

Haastatteluissa ei pyydetty määrittelemään shiiayhteisöä, mutta vastauksien pe-

rusteella sen voidaan havaita muodostuvan moskeijasta ja yhteisön toimintaan osallis-

tuvista ihmisistä. Vaikka yhteisön uskonnollinen tila ei täytä virallisen moskeijan kri-

teerejä, kutsutaan sitä moskeijaksi. Haastateltavien vastauksien perusteella monelle yh-

teisön jäsenelle moskeija on tärkeä paikka, jolla on suuri rooli yksilön elämässä erilais-

ten merkityksen kautta. Haastatelluille moskeija on ennen kaikkea uskonnollinen tila, 

jossa käydään säännöllisesti, erityisesti islamilaiseen kalenteriin kuuluvina juhlapäi-

vinä. Kaksi haastatteluista mainitsi olleensa mukana yhteisön toiminnassa sen perusta-

misesta asti tai niin kauan kuin muistaa osallistuneensa perheensä kanssa toimintaan. 

Näissä tapauksissa yhteisö on ollut osa elämää jopa kahden vuosikymmenen ajan. Kaksi 

haastatteluista toimi myös aktiivisesti yhteisön sisällä toimivassa järjestössä, joka ko-

koontuu yhteisön tiloissa. Myös se saattaa korostaa moskeijan roolia osana päivittäistä 

elämää. Näiden ohella moskeija voidaan mieltää paikaksi, joka tarjoaa myös lohtua tai 

tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Erityisesti tässä voi nähdä yhtymäkohtaa myös Nie-

melän tarkastelukehikon sosiaalisen turvallisuuden kanssa.  

 
55 Niemelä. 2000, 27, 31–32. 
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Moskeija on meille tärkeä paikka, jonne voi mennä, kun kokee olonsa 

tunteelliseksi tai surulliseksi ja se rauhoittaa. Siellä kukaan ei häiritse 

ketään tai tee pahaa. Sellainen paikka, että voidaan mennä sinne koko 

perhe. (Haastateltava 3) 

 

Vaikka Covid19-pandemia on vaikuttanut moskeijan kokoontumisrajoituksiin, se ei 

näytä vaikuttaneen sen merkittävään rooliin yhteisön jäsenten keskuudessa. 56 

   Haastateltavien kokemus tilan merkittävyydestä ja roolista voidaan havaita 

myös sen tarjoaman sosiaalisen kanssakäymisen myötä. Moskeija tarjoaa mahdollisuu-

den kohdata muita yhteisön jäseniä. Se voi tarjota myös perheellisille vastaajille mah-

dollisuuden tutustuttaa lapset vanhempien kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. Erityisesti 

maahanmuuttajien keskuudessa moskeija voi olla ainoita tiloja, jossa voidaan tavata sa-

maa kulttuuri- ja/tai kielitaustaa edustavia henkilöitä. Näissä tapauksissa moskeija pal-

velee koko perheen yhteisenä tilana.  

Se on monille ainoa paikka, jossa voi leikkiä ja kohdata lapsia, jotka 

puhuvat samaa äidinkieltä tai omaavat saman ulkonäön tai kulttuurin. 

Lapset löytävät moskeijasta paljon ystäviä.   (Haastateltava 4) 

 

Sosiaalinen ulottuvuus on havaittavissa myös yhteisön ja yhteisön jäsenten turvallisuu-

den kohdalla. Yhteisön turvallisuus määriteltiin monella tapaa yhteisenä sekä yhteisöl-

lisenä asiana, jossa kaikilla on roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä. Yhteisö takaa 

lähtökohtaisesti moskeijaan kiinteistönä vaikuttavat turvallisuustekijät, kuten kamera-

valvonnan tai kulunvalvonnan. Toisaalta yhteisön jäsenet toimivat kuitenkin merkittä-

vässä roolissa turvallisuuden takaamisessa toimiessa vapaaehtoisesti järjestyksenvalvo-

jina tai vartijoina. Yhteisön jäsenten aktiivinen toiminta näytti myös vahvistavan haas-

tateltujen kokemusta turvallisuudesta. Erityisesti yhteisön jäsenten vapaaehtoisvoimin 

toimiva vartiointi ja näkyvät sekä tunnistettavat järjestyksenvalvojat vaikuttivat vahvis-

tavan tunnetta turvallisuudesta. Haastateltujen keskuudessa ajateltiin myös, että todelli-

sessa hätätilanteessa kaikki jäsenet auttavat toisiaan. Tässä näkyy erityisen hyvin myös 

Niemelän teoria, yhteisöllä on vaikutusta yksilön turvallisuuskokemukseen myös sen 

tarjoaman sosiaalisen ulottuvuuden myötä. On mahdollista, että luottamusta yhteisön 

tukeen vahvistaa vähemmistöuskontoon- ja kulttuuriin kuuluminen, jota sivuttiin myös 

 
56 Katso luku 3.1, Shiiayhteisö ja yhteisöön kohdistuneet uhat; Niemelä, 2000, 27. 
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yhdessä haastattelussa. Tässä tapauksessa turvallisuus saatettiin mieltää myös vastak-

kainasettelun kautta, jossa uhka on yhteisön ja yhteisön jäsenten ulkopuolella, ei yhtei-

sön sisällä. 57 

Moskeijan sisällä on ystävällisiä ihmisiä, en tunne oloani yhteisössä 

turvattomaksi ihmisten keskellä. Kaikki ovat ystävällisiä toisilleen. Se 

tulee kulttuurista, ollessa vähemmistö eri kulttuurissa. Ja on hyviä 

kokemuksia yhteisöstä. Yhteisön sisällä kaikki on turvallista, mutta ei 

ulkopuolella. (Haastateltava 4)   

 

Haastateltujen suhtautuminen yhteisön turvallisuuteen yhteisenä asiana korostui 

myös puhuttaessa yleisesti moskeijan ja yhteisön jäsenten turvallisuudesta. Aktiivisen 

ja konkreettisen toiminnan, kuten järjestyksenvalvonnan, ohella yhteisön turvallisuu-

dentunteen vahvistaminen saattoi näyttäytyä myös muulla tapaa. Toiminta turvallisuu-

den parantamiseksi saattoi saada myös sosiaalisen roolin. Se näkyi esimerkiksi muille 

tarjottuna henkisenä tukena, kuten muiden kannustamisena tai esimerkkinä toimimi-

sena. Tämä korostui erityisesti naishaastateltavien kohdalla. Naishaastatellut olivat huo-

lestuneita myös muiden yhteisön jäsenten tunteista ja mahdollisista peloista osallistua 

toimintaan. Naishaastateltavien kohdalla korostui myös hieman miesvastaajista poik-

keava ilmiö, muiden yhteisön jäsenten kannustaminen yhteisön toimintaan osallistumi-

seen ja moskeijassa käymiseen. Se näyttäytyi erityisesti pelottavien tai uhkaavien tilan-

teiden jälkeen. Kannustamisen ohella oman esimerkin uskottiin innostavan tai inspiroi-

van muita. Tässä voidaan nähdä jälleen Niemelän tarkastelukehikon yhtymäkohta, yk-

silön ja yhteisön turvallisuus yhdistyy haastateltavien vastauksissa. 58 

Minuun ei ole vielä vaikuttanut [turvallisuusuhat], mut toisaalta ehkä 

enemmänkin olen yrittänyt tehdä sellasta työtä, mikä vähentää 

turvattomuutta ja turvattomuuden tunnetta. Nuoret varsinkin uskaltaisi 

tulla turvallisin mielin ohjelmiin ja olla aktiivisia ilman sellaista 

pelkoa, että ei ois helppo pelotella meitä pois. (Haastateltava 2) 

Oon kuullut et joku sanoo, ettei voi osallistua rauhassa tai turvallisesti, 

koska on kuullut, että on tapahtunut monta kertaa [uhkaavia tilanteita]. 

Mä oon sanonut, että ei haittaa, et ei älä pelkää, siellä ollaan kaikki 

yhdessä, vaikka en mä tiedä.. [Uskon] Ettei asia jää siihen, jos joku 

häiritsee. Pitää ilmoittaa eteenpäin poliisille… (Haastateltava 5)  

 

 
57 Niemelä, 2000, 27.  
58 Niemelä, 2000, 27. 
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Haastateltavien vastauksista voidaan havaita, että osa yhteisön jäsenistä pelkää turval-

lisuustilanteen takia moskeijassa käymistä. Vaikka kukaan haastatteluun osallistuneista 

ei itse pelännyt, oli useampi haastatelluista kuullut jonkun jäsenistä pelkäävän. Osa 

haastatelluista oli kuitenkin huolissaan lasten tuomisesta moskeijaan. Toisaalta voi poh-

tia, näkyykö pelko osallistumisesta epäsuorasti lasten kautta. Perheen osallistuessa yh-

dessä yhteisön toimintaan erityisesti perheelliset haastatellut saattoivat pohtia turvalli-

suutta myös puolison turvallisuuden kautta. Lasten ja oman perheen turvallisuuteen suh-

tauduttiin kuitenkin yleensä konkreettisena uhkana.   

Aikuisia ja vanhempia mietityttää, että voiko lapset leikkiä rauhassa tai 

vapaasti, jos siellä ei ole lapsille tilaa leikkiä turvallisesti. Nyt lapset 

leikkivät esimerkiksi ulkona, ettei ole hyvä idea viedä lapsia mukana 

moskeijaan. (Haastateltava 4) 

Näissä tapauksissa, jos menen moskeijaan, mietin aina lapsiani siellä, 

jotka leikkivät ympäriinsä. Minun pitää tarkkailla ympäristöä, jos joku 

tulee ja ottaa lapset ovien edestä. Näissä tapauksissa en tunne oloani 

turvalliseksi (Haastateltava 6)  

 

Toisaalta myös yleinen lasten ja nuorten turvallisuus herätti perheellisten haas-

tateltujen keskuudessa huolta. Perheen voidaan ajatella määrittävän merkittävästi van-

hempien suhtautumista turvallisuuteen. Huolenpidon voidaan mieltää olevan yksi van-

hempien tärkeimmistä tehtävistä. Huolenpitoon voidaan laskea mukaan myös suojelu. 

Tämä korostui erityisesti perheellisillä miesjäsenillä. Toisaalta tämä saattaa johtua myös 

lasten iästä, esimerkiksi pienempiin lapsiin on luonnollista suhtautua suojelevammin 

kuin nuoriin aikuisiin. Toisaalta voidaan pohtia myös vanhempien erilaisia stereotyyp-

pisiä rooleja, äiti voidaan nähdä huolehtijana ja isä suojelijana. Perheellinen naishaas-

tateltava näytti luottavan esimerkiksi korostuneesti enemmän yhteisön apuun uhkaa-

vissa tilanteissa kuin perheelliset mieshaastatellut. Yleisesti jäsenten keskuudessa luo-

tettiin kuitenkin siihen, että yhteisössä kaikki auttavat toisiaan uhkaavissa tilanteissa. 

Yhteisön nähtiin auttavan ja pitävän huolta turvallisuudesta. 59 

 

 

 
59 Kraav & Lahikainen, 2000, 94.  
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4.3 Perinteinen ja moderni turvallisuuskäsitys yhteisön turvallisuuden 

osatekijänä 

 

Perinteisessä valtiollisessa turvallisuuskäsityksessä turvallisuuteen vaikuttaa kansalli-

nen ja sisäinen turvallisuus, kuten ääriryhmittymät ja sodat. Kuten kansallisen turvalli-

suuden kohdalla havaittiin, turvallisuuteen ja turvattomuuteen vaikuttaa kansalliset sekä 

kansainväliset tapahtumat. 60 Moderniin turvallisuuskäsitykseen liittyy rakennetun tek-

nologisen turvallisuuden sekä infrastruktuurin varmuus ja toimivuus. Shiiayhteisön 

kannalta perinteisen turvallisuuskäsityksen mukaisesti erityisesti sisäinen turvallisuus, 

rangaistukset ja rikollisuus näyttää olevan keskiössä keskustellessa turvallisuudesta 

tästä näkökulmasta. Modernin turvallisuuden kannalta yhteisön kiinteistö ja turvatoimet 

nousivat erityisesti esiin. Puhuttaessa yhteisön turvallisuudesta moni haastatelluista si-

vuutti myös Suomen turvallisuutta. Vaikka haastattelukysymyksissä ei suoraan kysytty 

ajatuksia yhteiskunnallisesta turvallisuustilanteesta, useassa vastauksessa toistui kuiten-

kin ajatus siitä, että Suomessa on turvallista. Vaikka Suomen turvallisuutta pidetään hy-

vänä, yhteisön turvallisuuteen suhtauduttiin osittain eri tavoin. Kokemukseen turvalli-

suudesta näyttää osittain vaikuttavan myös aiemmat kokemukset turvattomuudesta esi-

merkiksi Suomen ulkopuolella. 61 

Mutta aina mä sanon, että vaikka vähän mulle tuli pelkoa, mutta se 

meni myöhemmin ohi. Täällä Suomessa on turvallista ja [Suomi] on 

turvallinen maa. (Haastateltava 5)  

Mä en oo syntynyt Suomessa ja mä oon asunut xxx [Euroopan 

ulkopuolinen maa]. Olin 14-vuotias, kun tultiin Suomeen. Niin vaikka 

olin silleen aika nuori, mutta oon siellä päin elänyt ja oon nähnyt 

sellasta oikeesti turvattomuutta ja aika paljon törkeitä asioita, niin 

kyllä Suomessa mulla on ainakin sellainen turvallinen olo. 

(Haastateltava 3)  

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yhteisön kohdistuneista uhista näyttää olleen jol-

lain tasolla keskustelua aiemmin jäsenten keskuudessa. Kaikki haastatellut mainitsivat 

jossain kohtaa haastattelua esimerkkejä uhista, joita yhteisö on kohdannut. Yhtä haas-

tateltavaa lukuun ottamatta haastatellut olivat kuulleet keskustelua turvallisuudesta. 

Haastateltava, joka ei ollut kuullut keskustelua turvallisuudesta, mainitsi kuitenkin 

 
60 Luku 2.2, Turvallisuus, turvattomuus ja kansallinen turvallisuus. 
61 Niemelä, 2000, 25–27.  
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muissa kohdissa haastattelua yhteisön turvatoimet sekä yhteisön kokeman vandalismin. 

Haastateltava oli siis tietoinen yhteisön toimista turvallisuuden parantamiseksi ja yhtei-

söön aiemmin kohdistetusta vandalismista, vaikka ei ollut kuullut siitä keskusteltavan. 

 Haastatteluissa voidaan havaita, että uhat tai jo tapahtuneet teot ovat pääosin 

yhteisön jäsenten tiedossa. Haastateltavien vastauksissa yhteisöön kohdistetuista teoista 

mainittiin esimerkiksi seinien töhriminen ja yleinen vandalismi, lukkojen liimaaminen, 

kukkaistutuksien tärveleminen sekä yhteisön imaamiin kohdistunut väkivallanteko. 

Haastatelluista vain yksi mainitsi yhteisön imaamiin kohdistuneen väkivallanteon, joten 

on mahdollista, ettei se ollut kaikkien jäsenten tiedossa. Yhteisön turvallisuuteen vai-

kuttavana uhkatekijänä mainittiin vain yhdessä haastattelussa esimerkiksi tulipalo tai 

muu tekijä, joka voisi aiheuttaa vaaraa yhteisölle. Tulipalo näyttääkin liittyvän ennen 

kaikkea moskeijaan kiinteistönä. Moskeijan paloturvallisuus ei kuitenkaan noussut esiin 

muiden haastateltavien vastauksissa. Muut haastatelluista, jotka asiaa käsittelivät, mai-

nitsivat myös joidenkin henkilöiden hyökkäyksen tai vastaavan toiminnan uhkana tilan 

turvallisuudelle. Vastauksissa uhkaa aiheuttavat terroristit, yhteisöön kielteisesti suh-

tautuvat henkilöt ja toisaalta myös konkreettiset uhat, kuten töhrintä. Niiden nähtiin vai-

kuttavan erityisesti siihen, miten yhteisö kokee turvallisuuden. 

Siihen voi vaikuttaa esim. terroristit tai joku, joka vihaa tietyllä tapaa 

moskeijaa tai uskonnollisia yhteisöjä ja haluaa satuttaa, niin he voivat 

tehdä jotain sekä satuttaa muita. Se voi olla myös tulipalo, joka voi 

vaikuttaa. Rakennuksessa voi olla tulipalo, joka vaikuttaa. 

(Haastateltava 4)  

 

  Muutamassa vastauksessa mainittiin moskeijaa uhkaavana ryhmänä esimerkiksi 

uusnatsit ja terroristit. Kansallisten raporttien mukaan erilaiset väkivaltaiset ääriryhmit-

tymät aiheuttavat uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, joihin haastateltujen vastaukset 

osittain myös heijastuvat. Tämä määritelmä turvallisuudesta edustaa vahvasti perin-

teistä valtiollista turvallisuuskäsitystä. Tässä käsityksessä korostetaan merkittävästi si-

säistä turvallisuutta, jota erilaiset ääriryhmittymät heikentävät.  Tässä voidaan nähdä 

yhtymäkohta Niemelän tarkastelukehikkoon perinteisen valtiollisen turvallisuuskäsi-

tykseen. Yhden haastateltavan vastauksessa mainittiin 50–60-vuotiaat, jotka käyvät töh-

rimässä seiniä öiseen aikaan.  Yksi haastatelluista mainitsi yhteisössä huolta herättäneen 
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Daeshin (Isis) riveissä suoraan tai epäsuorasti toimineiden muslimien paluun Suomeen. 

62 

Näin tämän tapaisten aktiiviteettien vaikuttavan myös moskeijan 

kävijämääriin. Jotkut ovat peloissaan, esimerkiksi kuultuaan uutisia 

Isikseen kuuluneiden henkilöiden palaavan takaisin Suomeen. Tällaiset 

uutiset vaikuttavat ihmisten ajatuksiin turvallisuudesta moskeijassa tai 

moskeijan ympärillä. (Haastateltava 6) 

 

Vaikka yleisessä keskustelussa Daesh (Isis) liitetään vahvasti kaikkiin muslimeihin, 

voidaan havaita, että ryhmittymä aiheuttaa pelkoa myös muslimien keskuudessa, erityi-

sesti shiiamuslimien kohdalla. Shiiamuslimien kohdalla pelko korostuu erityisesti shiia- 

ja sunni-vastakkainasettelun lisäksi alueellisista Lähi-Itään sijoittuvista konflikteista 

sekä tavasta tulkita islamia. Shiiamuslimeja saatetaan pitää radikalisoituneiden sunni-

muslimien keskuudessa ”vääräuskoisina” ja sen vuoksi oikeutettuna kohteena väkival-

lalle.           

 Haastateltavien vastauksissa oli havaittavissa erilaisia asenteita ja kokemuksia 

turvattomuudesta ja turvallisuusuhista. Yhteisöön kohdistuneista turvallisuusuhista ol-

tiin huolissaan ja erityisesti moskeijaan kohdistunut ilkivalta herätti huolta. Toisaalta 

myös yhteiskunnalliset tapahtumat, kuten Uuden-Seelannin Christchurchin moskeijoi-

hin kohdistuneet terrori-iskut aiheuttivat huolta.  Moni haastateltavista mainitsi kyseiset 

terrori-iskut käänteentekevänä tekijänä moskeijan turvallisuuden kannalta. Mikäli sitä 

ei nimetty, toistui vuosi 2019 kaikissa vastauksissa. Kyseinen vuosi näyttäytyykin mel-

kein kaikkien haastateltujen vastauksissa erityisen uhkaavana myös yhteisöön kohdis-

tetun ilkivallan vuoksi. Toisaalta turvallisuuden nähdään muuttuneen myös pidemmällä 

aikavälillä.  

Tämä ongelma oli Uuden-Seelannin [iskun] jälkeen ihmiset pelkäsivät 

jotenkin tulla moskeijaan. Ja sen vandalisoinnin jälkeen, kun joku 

kirjoitti meidän moskeijan seinään - he ajattelivat, että joku on valinnut 

heidät kohteeksi, seuraa heitä ja haluaa vahingoittaa. (Haastateltava 

4)  

 

 

 
62 Niemelä, 2000, 27; Sisäministeriö, 2020, 16–17, 23–25 & Suojelupoliisi, 2021.  
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Kyllä se on [muuttunut], muistan että viisi vuotta sitten mentiin 

moskeijaan ilman huolta. Ei ollut huolta tai tarvetta vartijoille, jotka 

tarkkailevat, että ketä tulee sisään ja ulos. Nyt on herännyt huoli ja 

ajatus siitä, että jonkun tulee vartioida tilaa. Viisi vuotta sitten helppoa, 

lapset menivät vain ulos leikkimään. Nyt ei ole helppoa enää päästää 

lapsia ulos leikkimään, vaan ollaan huolissaan heidän 

turvallisuudestansa. (Haastateltava 4)  

Turvallisuus esimerkiksi [muuttunut], kun mä 2003 aloitin käymään. 

Silloin ei ollut oven edessä ketään vartioimassa. Ei ollut vartijaa, ei 

siinä ollut ketään silloin. Silloin mentiin ja tultiin vapaasti. Silloin 

saattoi olla sisätiloissa, [ilman että joku oli] järjestänyt turvallisuutta. 

(Haastateltava 5)  

 

Vastauksissa voidaan havaita myös pelkoa yhteisön keskuudessa. Se näyttää ko-

rostuvan puhuttaessa muuttuneista turvatoimista. Huoli turvallisuudesta näyttää esiinty-

vän haastateltujen keskuudessa hieman eri tavoin, se näyttää heijastuvan ennen kaikkea 

kuitenkin tilan vartiointiin ja sen suojaamiseen. Niemelän mallissa tämä korostuu eri-

tyisesti modernin turvallisuuskäsityksen osana. Turvatoimet näkyvät myös varautumi-

sena uskonnollisten juhlapäivien kohdalla. Yhteisö varautuu juhlapäiviin erittäin tar-

kasti, erityisesti Covid19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Pandemian 

vuoksi yhteisö joutui rajoittamaan sisällä olevien yhteisön jäsenten määrää, jonka 

vuoksi osa joutui jonottamaan ja odottamaan moskeijan ulkopuolella osallistumisvuo-

roaan. Haastattelussa asiaa kuvataan seuraavalla tavalla. 63 

Tossa moskeijan edessä on pieni tie, kävelytie, me pysäköitiin pieni 

auto keskelle, et jos joku hyökkää autolla, niin ei onnistu. Et kun koska 

viime vuonna oli korona, niin meillä oli rajoituksia siitä [kuinka paljon 

sisälle voi ottaa kerralla]. Sit ihmiset odottivat ulkona/pihalla, että 

pääsevät, että moskeija tyhjenee ja he pääsee sisään. Sen takia me 

pysäytettiin auto, että jos joku hyökkää autolla, että ei pysty tekemään 

mitään. (Haastateltava 7)  

 

Haastateltavan vastaus havainnollistaa hyvin siitä, miten konkreettisena uhkana hyök-

käys näyttäytyy yhteisölle. Jopa osittain mittavat turvatoimet ja varautuminen uhkati-

lanteisiin korostuu useassa vastauksessa. Kaikki jäsenet tuntuvat tietävän, miten pitäisi 

toimia uhkatilanteessa ja millaisia uhkia on olemassa. Oletettavasti harvassa uskonnol-

lisessa yhteisössä Suomessa on kuitenkaan varauduttu yhtä mittavilla turvatoimilla us-

konnollisten tapahtumien yhteydessä.      

 
63 Niemelä, 2000, 27. 
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 Useassa vastauksessa oli havaittavissa myös yleismaailmallinen ja kansainväli-

nen huoli muslimien ja moskeijoiden turvallisuudesta erilaisten iskujen jälkeen. Erityi-

sesti Christchurchin iskuilla näyttää olleen vaikutusta erityisesti erilaisten moskeijoille 

kohdistettujen turvallisuusoppaiden luomisessa, kuten aiemmin esitellyn Faith Asso-

ciates Mosque security & safety tips -ohjeistuksen kohdalla. Haastateltavan vastauksista 

kävi ilmi, että turvattomuuteen vaikuttaa myös suoraan asiat, joita tapahtuu maailmalla. 

Kuten Niemelän tarkastelukehikossa, perinteiseen valtiolliseen turvallisuuteen vaikut-

taa kansainväliset tapahtumatvoidaan havaita myös yhteisön turvallisuuden kohdalla. 

Haastateltavien vastauksissa turvallisuuteen näyttää vaikuttavan myös yleinen islam-

vastaisuus (islamofobia), joka heikentää kokemusta turvallisuudesta. 64 

Yhteisön seinään on kirjoitettu monesti ilkeitä haukkumasanoja ja 

tehty erilaista ilkityötä, niin se vähän vaikuttaa. Ei sinänsä vaikuta 

vaan se, mitä yhteisössä tapahtuu, vaan myös se, mitä maailmalla 

tapahtuu. Islamofobia aiheuttaa turvattomuutta ja 

turvattomuudentunnetta. (Haastateltava 2) 

Jos jotain tapahtuu muissa Pohjoismaissa, se vaikuttaa. Viime vuonna 

uutisista Norjassa, joku yritti sytyttää pyhää kirjaamme, Koraania. 

Joku Ruotsissa hyökkäsi moskeijaan. (Haastateltava 6) 

 

Konkreettisten uhkien lisäksi haastatteluissa nousi useassa vastauksessa vihapu-

heen ohella rangaistuksen puute yhteisöön kohdistetusta vandalismista. Vihapuhetta ei 

välttämättä käsitelty vain yhteisöön tai moskeijaan kohdistettuna tekona, vaan myös 

laajempana ilmiönä.  Melkein kaikki haastellut pitivät ongelmana erityisesti sitä, ettei 

vihapuheesta tai vandalisoinnista rangaista. Se herätti myös pelkoa tulevaisuuden kan-

nalta. 65 

Vihapuhe on kyllä lisääntynyt viime vuosina. Seuraan sosiaalista 

mediaa ja muutamia poliittisia henkilöitä, sosiaalisessa mediassa on 

aiempaa enemmän vihapuhetta ja rasistista syrjintää. Koska 

syrjinnästä ei rangaista, he jatkavat sitä. Esimerkiksi jos joku tulee ja 

vandalisoi moskeijaa ja kirjoittaa vihapuhetta sosiaaliseen mediaan, 

siitä ei seuraa rangaistusta. Se kasvaa ja jatkuu kannustaen 

lisääntyneeseen toimintaan. (Haastateltava 4)  

 
 

 
64 Niemelä, 2000, 27; Mosque Security and Safety Tips, 2021. 
65 Ks. Rauta, 2020, 6.  
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No mun mielestä Suomessa on tosi helppo vandalisoida. Mä en tiedä 

miten ne viharikostuomiot Suomessa sitten menee. Et miten ne 

tuomitaan Suomessa ja miten niistä rangaistaan. Aina kaikki 

moskeijoihin tehty tai aina kun moskeijat on ollut kohteena, niin ei oo 

ollut mitään seurauksia siitä.  Vaikka ollaan hirveästi puhuttu, et kaikki 

viharikokset pitäs olla rangaistavia, et sen pitäisi olla laitonta. Ettei 

sais pystyä vaan tulla vapaasti just ja tehdä sellasta ilkivaltaa. 

(Haastateltava 2)  

 

Vaikka rikoslaki tunnustaa uskontoon tai vakaumuksen vaikutteesta tehdyn rikoksen 

rangaistuksen koventamisperusteena, on haastateltavien kokemus useassa vastauksessa 

samankaltainen. Haastateltavien vastauksista käy yhtenevästi ilmi, että uskonnolliseen 

yhteisöön kohdennetuista teoista ei rangaista. 66 

 

4.4 Kulttuurinen turvallisuuskäsitys ja yhteisön turvallisuuden parantaminen  

 

Yksi laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikon osista on kulttuurinen turval-

lisuuskäsitys. Tässä käsityksessä korostuu erityisesti arvojen ja aatteiden sekä tiedolli-

sen turvallisuuden ja varmuuden painotus. Kulttuurisen turvallisuuskäsityksen lähtö-

kohtana on inhimillinen ja toisista välittävä, salliva näkökulma. Tähän voidaan mieltää 

liittyvän myös lähtökohtaisesti oikeus harjoittaa uskoa ja erilaisia aatteita. Shiiayhteisön 

turvallisuuden parantaminen heijastuu useaan osaan Niemelän laajenevan turvallisuu-

den tarkastelukehikosta, korostaen hieman erilaisia näkökulmia. Jäsenet tunnistavat 

haastattelujen perusteella yhteisöön kohdistuneita uhkia ja tekoja sekä esittävät erilaisia 

ratkaisuja niiden torjumiseen. Yhteisön jäsenten ajatuksen turvallisuuden parantami-

sesta voidaan havaita jakautuvan usean erilaisen turvallisuuskäsityksen alle. Ne määrit-

tyvät neljän keskeisen turvallisuuskäsityksen alle, edustaen kulttuurisen lisäksi perin-

teistä, sosiaalista ja modernia turvallisuuskäsitystä. Perinteinen turvallisuuskäsitys nä-

kyy esimerkiksi toiveena yhteisön ja viranomaisten yhteistyöstä turvallisuuden paran-

tamiseksi. Toisaalta turvallisuuteen suhtauduttiin kulttuurisen turvallisuuskäsityksen 

näkökulmasta painottaessa esimerkiksi uskontojen välistä dialogia. 67  

 Modernin turvallisuuden kannalta erityisesti turvatoimet toistuivat haastateltu-

jen vastauksissa keskeisenä keinona parantaa yhteisön turvallisuutta.  Haastateltavat pi-

tivät yhteisön varautumista uhkiin suhteellisen hyvällä tasolla, mutta näkivät niissä 

 
66 Ks. Rikoslaki 19.12.1889/39, 6 luku 5 § 4. 
67 Niemelä, 2000, 27; 29–30.   
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myös puutteita. Yleisesti haastatellut tunnistivat siis erilaisia puutteita yhteisön turval-

lisuudessa ja keinoja, joilla niitä voitaisiin parantaa. Eräs mainittu keino oli esimerkiksi 

lasten erilliset tilat moskeijan sisällä, jossa vanhemmat pystyisivät tarkkailemaan lapsia. 

Myös turvatoimien modernisointia pidettiin yhtenä ratkaisuna. Toisaalta myös yhteistyö 

muiden uskontojen kanssa, katsomuskasvatus ja dialogi nähdään yhtenä mahdollisena 

ratkaisuna. 68   
   

Yritetään opetella vähäsen toisistamme ja tutustua, että millainen 

toinen uskonto on, millainen toinen näkökulma tai kulttuuri se on. 

(Haastateltava 3) 

 

Yhteisön jäsenillä havaittiin olevan merkittävä rooli yhteisön turvallisuuden yl-

läpitämisessä konkreettisesti esimerkiksi järjestyksenvalvojan tai vartijan roolissa, 

mutta myös henkisesti. Henkinen tuki heijastuu erityisesti moskeijan ja yhteisön sosi-

aaliseen turvallisuuteen. Haastatteluissa kävi ilmi, että monet haastatelluista kokivat tur-

vallisuuden parantamisen yhteisön ohella yhteiskunnallisena tehtävänä, joka voidaan 

mieltää osaksi perinteistä turvallisuuskäsitystä. Haastatelluista neljä mainitsi vastauk-

sessaan erityisesti valtion, kunnan tai poliisien tuen turvallisuuden parantamiseksi. Val-

tiolta toivotaan erityisesti tukea yhteisön turvallisuuden parantamiseksi konkreettisesti 

rahoituksen suhteen. Toisaalta vastauksissa nousi esiin myös vastakkainasettelu toisten 

uskonnollisten yhteisöjen ja shiiayhteisön tai muslimiyhteisöjen turvallisuuden tuke-

miseksi. Vastauksissa voidaan havaita myös epätasa-arvoisen aseman vaikuttavan ko-

kemukseen siitä, ettei uskontoa arvosteta.  

Ensinnäkin jonkun pitäisi ajatella turvallisuutta. Minä olen kuullut 

uutisista, että valtio on auttanut toisia yhteisöjä keräämään [rahoitusta 

turvallisuuden parantamiseksi] ja tämä aiheuttaa minulle kielteisiä 

tunteita ja ajatuksia, että meidät on jätetty huomiotta. Meidän pitäisi 

tuntea, että yhteiskunta välittää ja moskeijalla ei-valtiollisena 

toimijana on rahoitus [turvallisuuden parantamiseksi]. Olisi tärkeä 

taata turvallisuus tällaisille yhteisöille, koska on paljon ihmisiä, jotka 

käyvät seremonioissa ja viikoittaisessa toiminnassa. He saattavat 

kokea, ettei heidän turvallisuutensa ole tärkeää. He saattavat mennä 

esimerkiksi kaduille tai muualle viettämään aikaa ystävien kanssa, 

jossa ei ole turvallista. Heidän ollessa yhteisön tiloissa, jossa 

yhteiskunta/valtio on miettinyt heidän turvallisuuttansa, on helpompi 

kokea olonsa hyväksi ja välitetyksi. (Haastateltava 4) 

 
68 Niemelä, 2000, 27.  
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Toinen esimerkki, että yhteiskunta/valtio, poliisi tai joku muu 

organisaatio yrittää auttaa ja tukea meitä parantamaan turvallisuutta 

tai turvallisuuselementtejä/välineitä tai tavaroita. (Haastateltava 6)  

 

Turvallisuuden parantamiseen liittyvä rahoitus näyttää yhdistyvän haasteltavan koke-

mukseen siitä, ettei yhteiskunta arvosta muslimeja ja islamia.  Toisaalta yksi haastatel-

luista mainitsi yhteiskunnan arvostavan eri uskontoja ja tukevan niiden harjoittamista 

eri tasoilla, kuten koulussa ja päiväkodissa. Haastateltavien vastauksissa on havaitta-

vissa, miten eri tavoin yhteisön jäsenet suhtautuvat yhteiskunnan arvostuksesta uskon-

toja kohtaan.   

Ei vaan itselle oma perheelle [uskonto tärkeä], vaan yhteiskunnalle. 

Tiedetään et koulussa, päiväkodissa ja eri paikoissa, aina 

kannustetaan, että perheellä sekä lapsella on oikeus valita uskonto. 

Siksi autetaan [turvallisuuden ylläpitämisessä]. (Haastateltava 5) 

 

Valtion ja yhteiskunnan ohella vastauksissa toivottiin tukea yhteisön ulkopuoli-

silta ihmisiltä. Heiltä toivotaan tukea erityisesti siinä, että he puhuisivat yhteisöjen tur-

vallisuudesta ja pitäisivät yllä keskustelua siitä. Haastatteluissa kävi ilmi, että ei-valti-

ollisilta toimijoilta odotettu tuki näyttäytyy henkisenä tukena, konkreettisen rahoituksen 

tai materian sijaan. Haastateltava kuvaa asiaa vastauksessaan seuraavalla tavalla.  

Jos me nähdään jotain tukea ihmisiltä yhteisömme ulkopuolelta, se 

tarkoittaa, että myös muut ihmiset ajattelevat meitä. Me tunnemme 

yhteyttä xxx [alueen asukkaat] tai Suomen asukkaisiin. Tällainen työ tai 

millainen tuki tahansa, joskus esimerkiksi minä tai yhteisön imaami 

kirjoittaa tai julkaisee Facebookiin näistä ongelmista. Jos näen, että 

joku yhteisön ulkopuolinen tai joku muu ihminen, laittaa kommentin tai 

tukee meitä kommentissa, koemme olomme hyväksi, koska muutkin 

ihmiset ajattelevat meitä. Meidän turvallisuutemme on merkittävää 

myös muille. Tämä on pienin esimerkki tuesta yhteisön ulkopuolelta. 

(Haastateltava 6) 

   

Haastateltavan vastauksesta voidaan havaita, että yhteisöön kohdistetulla tuella voisi 

olla merkittävä rooli myös kokemukseen siitä, että on osa yhteiskuntaa. Muslimeihin 

kohdistetut vihamieliset asenteet ovat lisääntyneet viime vuosina, mikä voidaan monella 

tapaa peilata myös haastateltujen kommentteihin. Yhteisön ulkopuolisten toimijoiden 

tuki saattaa vahvistaa myös kokemusta oman uskonnon ja kulttuurin arvostuksesta. 

 Henkisen ja materiaalisen tuen ohella haastateltavat mainitsivat poliisin ja kun-

nan tuen turvallisuuden parantamiselle. Poliisin tuki näyttäytyi myös muissa kohdissa 
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haastattelua esimerkiksi rikosilmoitusten tekemisessä ja vandalismista ilmoittamisessa. 

Yhteisön sisällä turvallisuudentunnetta parantavaksi yksittäiseksi tekijäksi nähtiin 

imaami ja imaamin toiminta. Imaamin tuki ja toiminta korostuu uhkaavien tilanteiden 

jälkeen ja niiden läpikäynnissä sekä erityisesti niistä toipumisessa. Yksi haastatelluista 

korosti imaamin roolia yhteisön turvallisuudentunteen palautumisessa ja vahvistami-

sessa esimerkiksi terrori-iskujen jälkeen.  

Keskustelua iskun jälkeen [Uuden-Seelannin terrori-iskut] yhteisön 

Facebook-sivuilla ja imaami osallistui aktiivisesti, rauhoitteli ja 

kertoi selkeästi, mitä toimenpiteitä tehdään [yhteisön turvallisuuden 

parantamiseksi]. (Haastateltava 2) 

 

Imaamin tuen ohella turvallisuutta yhteisössä näyttikin parantavan tutut ihmiset, 

yhteisö yleisesti sekä järjestyksenvalvojat ja vartijat. Toisaalta turvallisuutta näytti pa-

rantavan myös luottamus siihen, että virkavalta auttaa uhkaavissa tilanteissa. Virkaval-

lan tuki ja luottamus yhteisössä näyttää haastattelujen perusteella olevan suhteellisen 

hyvällä tasolla. Yhteisön jäsenet luottavat poliisin ja virkavallan apuun tilanteissa, joissa 

yhteisö on uhattuna. Toisaalta haastatteluissa kävi ilmi, että yhteisön jäsenet kokivat 

pettymystä teoista annettuihin tuomioihin ja rangaistuksiin. Vaikka rangaistuksiin koet-

tiin pettymystä, yhteisön sisäinen voima korostui haastatteluissa. Haastattelujen perus-

teella yhteisön jäsenet luottavat muiden apuun uhkaavissa tilanteissa. Yhteisöllisyys ja 

muiden seura näyttikin vaikuttavan positiivisesti kokemukseen turvallisuudesta. Vaikka 

turvallisuutta määriteltiin yleensä vain yksilön, puolison tai perheen kautta, näyttää yh-

teisöllä olevan suuri vaikutus turvallisuudentunteeseen. Erityisesti siihen, ettei yksilö 

koe oloaan turvattomaksi.    
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5. Johtopäätökset 
 

Tässä tutkielmassa kartoitettiin shiiayhteisön kokemia turvallisuusuhkia ja niiden vai-

kutusta yhteisöön. Tavoitteena oli selvittää, millaisena shiiayhteisön jäsenet näkevät tur-

vallisuuden yhteisössään ja millaisia vaikutuksia sillä oli yhteisön toimintaan. Lisäksi 

tutkimuksellisesti kiinnosti, onko sukupuolella ja/tai iällä vaikutusta kokemukseen tur-

vallisuudesta tai turvattomuudesta. Tutkielman tutkimuskysymyksenä oli shiiayhteisön 

kokemat turvallisuusuhat ja niiden vaikutus yhteisöön. Tätä tarkasteltiin Pauli Niemelän 

laajenevan turvallisuuden tarkastelukehikon avulla, josta hyödynnettiin neljää osaa. 

Nämä neljä osaa ovat yksilön ja yhteisön turvallisuus, sosiaalinen turvallisuus, perintei-

nen ja moderni sekä kulttuurinen turvallisuuskäsitys. Osat kuvastavat sitä, miten eri ta-

voin turvallisuutta voidaan tarkastella. Yksilön ja yhteisön turvallisuuden kohdalla kes-

kityttiin erityisesti yksilön sekä yhteisön jäsenten turvallisuuteen ja turvattomuuteen 

vaikuttaviin yksilöllisiin tekijöihin, kuten ikään ja sukupuoleen. Sosiaalinen turvallisuus 

käsitteli yhteisön sekä moskeijan merkitystä turvallisuuden ja turvattomuuden kannalta. 

Perinteisen ja modernin turvallisuuden tarkastelu tarjosi näkökulman klassisempaan tur-

vallisuuden määritelmään, kuten valtiollisen toiminnan merkitykseen turvallisuuden 

kannalta. Kulttuurinen turvallisuuskäsitys vastaavasti yhdisteli näitä kaikkia tekijöitä ja 

tarjosi näkökulmia siihen, miten turvallisuutta voitaisiin parantaa yhteisön jäsenten nä-

kökulmasta.          

 Haastattelujen perusteella turvallisuus- ja turvattomuuskokemukseen yhteisön 

jäsenten keskuudessa näyttää vaikuttavan ikä, perheellisyys ja sukupuoli. Iän ja suku-

puolen nähtiin vaikuttavan myös arvioidessa muiden yhteisön jäsenten turvallisuutta ja 

toimintakykyä uhkaavissa tilanteissa. Naisten, lasten ja vanhusten turvallisuus nähtiin 

pääosin miehiä heikompana. Lisäksi enintään 30-vuotiaat ja yli 30-vuotiaat näyttivät 

tarkastelevan turvallisuutta hieman eri näkökulmista, painottaen esimerkiksi lasten tai 

vanhusten turvallisuutta. Vaikka suhtautuminen turvallisuuteen vaihteli yhteisön jäsen-

ten keskuudessa, nähtiin yhteisö merkittävänä paikkana. Yhteisön sosiaalinen rooli jä-

senten arjessa korostui hieman eri tavoin. Yhteisö toimii osalle paikkana, jossa voi koh-

data muita jäseniä. Toisaalta sen nähtiin tuovan myös tukea ja lohtua. Yhteisön jäsenten 

aktiivinen rooli turvallisuuteen vaikuttavina tekijöinä korostui myös haastatteluissa. 

Haastattelujen perusteella voidaan havaita, että jäsenet luottavat toistensa apuun uhkaa-

vissa tilanteissa. Haastatellut tunnistivat erilaisia uhkia, joita yhteisö kohtaa. Yhteisön 
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sisäinen keskustelu ja turvallisuusuhkien tiedostaminen tukevat kuitenkin osaltaan yh-

teisön jäsenten halua osallistua tapahtumiin. Tieto erilaisista turvallisuusuhista voi myös 

kannustaa yhteisön jäseniä toimimaan aktiivisesti esimerkiksi erilaisissa vapaaehtois-

tehtävissä, kuten vartijana tai järjestyksenvalvojana yhteisössä. Toisaalta voidaan kui-

tenkin havaita, että turvallisuustilanne vaikuttaa osaltaan yhteisön jäsenten haluun osal-

listua toimintaan. Kokemukset turvallisuudesta ja turvattomuudesta ovat ennen kaikkea 

yhteisön jäsenten keskuudessa subjektiivisia. Kokemus turvattomuudesta voi siis vaih-

della yhteisön sisällä huomattavasti myös yksilön aiempien kokemuksien vuoksi. Toiset 

saattavat kokea uhkaavana tilanteen, joka ei herätä muissa huolta. Vaikka avoin keskus-

telu voi kannustaa yhteisön jäseniä toimintaan osallistumisessa, saattaa se heijastua 

muilla tavoilla. Se näyttäytyy erityisesti perheellisten haastateltavien vastauksissa, 

joissa mainitaan lapset. Lapsia ei välttämättä haluta ottaa mukaan tapahtumiin, koska 

lasten turvallisuus herättää huolta. Huoli lasten turvallisuudesta saattaa olla vahingol-

lista yhteisön tulevaisuuden kannalta osallistujamäärän suhteen, mutta sillä saattaa olla 

myös suurempi yhteiskunnallinen merkitys. Pelko lapsiin kohdistetuista uhista saattaa 

vaikuttaa lapsen mahdollisuuteen tutustua ja ylläpitää suhdetta vanhempien kulttuuriin 

sekä äidinkieleen.        

 Suoraan yhteisöön kohdistettu vandalismi ja vihapuhe tai uhkailu voidaan ha-

vaita heikentävän turvallisuudentunnetta. Toisaalta yhteisön voimavaraksi voidaan ha-

vaita luottamus siihen, että yhteisön jäsenet auttavat toisiaan. Turvallisuuden paranta-

miseen yhteisön jäsenet suhtautuivat hieman eri tavoin, ratkaisuna nähtiin esimerkiksi 

uskontojen välinen dialogi ja lisääntynyt viranomaisyhteistyö. Haastatteluissa toistunut 

huomio yhteistyöstä yhteisön ja viranomaisten välillä tulee todennäköisesti tulevaisuu-

dessa korostumaan entisestään. Muuttuvien uhkien tunnistaminen ja aktiivinen yhteis-

työ viranomaisten, kuten poliisin kanssa voisi vahvistaa yhteisön kokemusta turvalli-

suudesta. Toisaalta myös poliisin läsnäolo juhlapäivinä voisi tukea kokemusta turvalli-

suudesta. Turvallisuuden parantamisessa yhteisön jäsenillä on myös erittäin merkittävä 

rooli. Yhteisön jäsenten tulee tietää, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan ja missä lä-

himmät hätäpoistumistiet ovat.        

 Vaikka kuuden haastatellun myötä voidaan saavuttaa vain pintaraapaisu yhtei-

sön sekä yhteisön jäsenten turvallisuuskäsityksiin, voidaan kuitenkin havaita, että 

shiiayhteisön turvallisuuteen vaikuttaa yhteisön sisäisen tilanteen lisäksi kansallinen ja 

kansainvälinen turvallisuustilanne. Sisäiset ja kansalliset ääriryhmittymät, kuten radi-
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kaali-islamistiset ryhmittymät ja äärioikeisto herättävät huolta yhteisön jäsenten kes-

kuudessa. Toisaalta myös kansainväliset tapahtumat, kuten iskut moskeijoihin ja mus-

limeihin Pohjoismaissa heijastuvat yhteisön jäsenten turvallisuudentunteeseen. 

 Shiiayhteisön jäsenten haastattelujen perusteella voidaan havaita neljä merkittä-

vää ja toisiinsa yhteydessä olevaa uskonnollisen yhteisön turvallisuuteen vaikuttavaa 

tasoa. Nämä neljä tasoa ovat yhteisö, paikalliset-, kansalliset- ja kansainväliset tekijät. 

Ne sisältävät erilaisia teemoja, joista osa on konkreettisia ja toiset erilaisia arvoja tai 

aatteita. Niiden vaikutus yhteisön turvallisuuteen vaihtelee ajoittaisesta päivittäiseen. 

Kaikki tekijät eivät vaikuta yhteisöön säännöllisesti, vaan osa vaikuttaa erityisesti tiet-

tyjen tapahtumien jälkeen tai passiivisemmin, yhteiskunnallisina asenteina sekä ar-

voina. Toisaalta tasot ovat osaltaan yhtenäisiä ja limittäisiä.  

 Uskonnollisen yhteisön turvallisuuteen vaikuttavat neljä tasoa 

  

 

 

 

Yhteisö

Turvatoimet, 
varautuminen, 
tilaturvallisuus, sisäinen 
tilanne ja yhteistyö                                                              

Paikallinen taso

Sijainti, alueen asukkaat, 
rakennuskanta, yksittäiset 
häiriköt, julkinen liikenne 
ja paikallinen 
viranomaisyhteistyö 

Kansallinen taso

Sisäinen 
turvallisuustilanne, 
ääriliikkeet, vallitsevat 
asenteet sekä arvot, 
lainsäädäntö ja 
rangaistukset

Kansainvälinen taso

Kansainväliset aatteet, 
ääriryhmittymät, islam-
vastaisuus ja terrori-iskut 
ulkomailla 
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Merkittävimpänä näistä neljästä tasosta voidaan pitää yhteisöä. Yhteisötaso eroaa 

hieman muista kategorioista, koska se on ainoa, johon yhteisö pystyy osaltaan itse vai-

kuttamaan. Sitä voidaan pitää jatkuvasti ja säännöllisesti vaikuttavana tekijänä, joka vai-

kuttaa myös suoraan yhteisön jäsenten kokemuksiin turvallisuudesta ja turvattomuudesta. 

Yhteisön turvallisuuteen voidaan havaita vaikuttavan tehdyt turvatoimet, yhteistyö, sisäi-

nen tilanne ja varautuminen erilaisiin uhkiin. Turvatoimiin voidaan laskea mukaan erilai-

sia asioita, kuten hätäuloskäyntejä tai kulunvalvontaa. Yhteisön varautuminen uhkiin yh-

distyy myös turvatoimiin, yhteisön on tarpeellista tarkastella säännöllisesti turvatoimien 

riittävyyttä ja kehittää niitä vastaamaan muuttuviin uhkiin. Näiden ohella yhteisön sisäi-

nen tilanne, yhteistyö ja kommunikointi muiden islamilaisten yhteisöjen kesken näyttävät 

vaikuttavan suoraan yhteisön turvallisuudentunteeseen. Yhteisön sisäinen tilanne ja yh-

teisöllisyys vaikuttaa haastattelujen perusteella jäsenten kokemukseen turvallisuudesta 

yhteisön tiloissa ja tapahtumissa. Mikäli yhteisön sisällä olisi kiistoja, olisi mahdollista, 

ettei tieto esimerkiksi uhkiin varautumisesta tai toimintatavoista uhkaavissa tilanteissa 

välittyisi jäsenten keskuudessa. Yhteisön tilaturvallisuus vaikuttaa yhdistyvän monella 

tapaa turvatoimiin, tiloista on helppo poistua ja ne ovat esteettömät. Lisäksi miesten ja 

naisten erilliset tilat voivat vaikuttaa suoraan yhteisön turvallisuuteen. Sukupuolittuneissa 

tiloissa on tärkeää, että turvatoimet ovat molemmilla puolilla samalla tasolla, koska eril-

liset tilat voivat toimia altistavana tekijänä erilaisille uhille.     

  Toisena yhteisön turvallisuuteen vaikuttavana tasona ovat erilaiset paikalliset 

tekijät, kuten yhteisön sijainti, alueen asukkaat ja rakennuskanta, yksittäiset häiriköt, jul-

kinen liikenne ja paikallinen viranomaisyhteistyö. Tämä taso vaikuttaa turvallisuuteen 

säännöllisesti, mutta ei kaikilta osin jatkuvasti. Yhteisön turvallisuuden kannalta paikal-

lisesti keskeisintä näyttää olevan sen sijainti. Sijainnin myötä yhteisön turvallisuuteen 

vaikuttaa alueelliset kaupunginosaan liittyvät tekijät, kuten erilaiset rikokset. Vesa Kes-

kinen, Eija Pyyhtiä ja Petronella Lehtelä havaitsivat Helsingin turvallisuustutkimuksessa 

kokemuksen turvallisuudesta olevan osittain alueellista. Oli havaittavissa tiettyjä alueita, 

joilla kokemus turvattomuudesta korostui. Vastaavalla tavalla shiiayhteisölle moskeijan 

sijainti voi vaikuttaa yhteisön kokemukseen turvallisuudesta ja turvattomuudesta. 69 

   Paikallisella tasolla turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä esiin nousi myös ra-

kennuskanta, joka voi vaikuttaa suoraan alueella liikkumiseen ja toimimiseen. Esimer-

 
69 Keskinen, Pyyhtiä & Lehtelä, 2020, 26–29. 
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kiksi tiivisti rakennetulla alueella voi olla haasteellista tai mahdotonta rakentaa esimer-

kiksi erillisiä hätäuloskäyntejä jo valmiiseen rakennukseen. Tämä haasteellisuus näkyy 

erityisesti islamilaisissa yhteisöissä, joiden uskonnolliset tilat sijaitsevat yleensä entisissä 

varastoissa, teollisuusrakennuksissa tai liiketiloissa.  Lisäksi voi olla mahdotonta rakentaa 

esimerkiksi hidasteita moskeijan eteen, jos kiinteistö sijaitsee tiheästi rakennetulla alu-

eella, jonka tonttia yhteisö ei omista. Rakennuskannan lisäksi turvallisuuteen vaikutta-

vana tekijänä voidaan nähdä alueen asukasrakenne. Stefan Allievi havaitsi tutkimukses-

saan moskeijoihin suhtauduttavan Not in my back yard -asenteella, joka viittaa yleensä 

kielteiseen suhtautumiseen omalle alueelle rakennettuihin palveluihin. Vaikka shiiayhtei-

sön moskeija ei ole rakennettu varsinaiseen moskeijakäyttöön, vaikuttaa sen turvallisuu-

teen myös paikallisten asukkaiden suhtautuminen. Kielteisesti suhtautuvat henkilöt voi-

vat suoraan vaikuttaa yhteisön jäsenten kokemuksiin turvallisuudesta tai turvattomuu-

desta, esimerkiksi huutelemalla moskeijaan saapuville henkilöille. Toisaalta paikalliset 

asukkaat ovat myös tärkeitä havainnoitsijoita, he saattavat huomata esimerkiksi yhteisön 

alueella toimivien häiriköiden tai vandaalien toimet ennen viranomaisia tai yhteisöä. Näi-

den lisäksi paikallisiin tekijöihin lukeutuu yksittäiset häiriköt, julkinen liikenne ja paikal-

linen viranomaisyhteistyö.70        

   Julkisen liikenteen merkitys korostuu shiiayhteisön jäsenten haastatteluissa eri-

tyisesti matkustaessa moskeijaan ja poistuessa sieltä. Julkisessa liikenteessä on myös 

uhka kohdata islam-vastaisuutta ja negatiivisia asenteita, joita shiiayhteisön jäsenet toivat 

ilmi.  Paikallinen viranomaisyhteistyö on yksi merkittävä paikallinen tekijä, joka näyttää 

vahvistavan myös haastattelujen perusteella kokemusta turvallisuudesta. Paikallisen vi-

ranomaistyön avulla uskonnollinen yhteisö voi myös saada tietoa alueen ongelmista tai 

mahdollisista uhista. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön OSCE:n julkaisema 

opas esimerkiksi suosittelee poliisia takaamaan muslimiyhteisöjen turvallisuutta erityi-

sesti isojen juhlapäivien aikaan. Shiiayhteisön jäsenten haastattelussa viranomaisyhteis-

työ erityisesti poliisin kanssa, olisi tärkeää ja merkittävää erilaisten uhkatilanteiden yh-

teydessä. 71          

  Kolmantena uskonnollisen yhteisön turvallisuuteen vaikuttavana tasona ovat 

kansalliset tekijät, kuten sisäinen turvallisuustilanne, ääriliikkeet, vallitsevat asenteet ja 

arvot, lainsäädäntö sekä rangaistukset. Sisäinen turvallisuustilanne luo lähtökohdat yh-

 
70 Allievi, 2009, 38–39, 84–87. 
71 OSCE, 2020, 67–69; Pauha, 2020, 333–334.  



52 

 

teiskunnan toimintakyvylle ja määrittää sen myötä osaltaan yhteisön turvallisuutta. Sisäi-

nen turvallisuustilanne vaikuttaa passiivisesti, mutta säännöllisesti yhteisön turvallisuu-

teen. Sisäisen turvallisuuden uhat, kuten erilaiset ääriliikkeet uhkaavat myös uskonnollis-

ten yhteisöjen turvallisuutta. Eri toimijoiden määritellessä kansallista turvallisuutta, voi-

daan havaita uhkien näyttäytyvän hieman erilaisina katsontakannasta riippuen. Uskon-

nollisille yhteisöille merkittävää uhkaa näyttää kuitenkin tuovan erilaiset ääriliikkeet. Ää-

riliikkeiden jäsenet saattavat kohdistaa uhkaa suoraan yhteisöön, joka asettaa yhteisön 

vaaraan.  Shiiayhteisön kohdalla korostuu myös muista uskonnollisista yhteisöistä poik-

keava ilmiö, yhteisö on vähemmistö vähemmistön sisällä. Shiiayhteisö saattaa kohdata 

uhkaa myös radikaali-islamistisesti inspiroituneiden henkilöiden toimesta. Kansalliseen 

tasoon lukeutuu myös asenteet ja arvot, kuten islam-vastaisuus, joka uhkaa suoraan va-

pautta harjoittaa uskontoa. FRA:n sekä Ketolan ja Pauhan tutkimuksista kävi ilmi, että 

Suomessa esiintyy huomattavassa määrin vihamielisiä asenteita ja syrjintää muslimitaus-

taisia henkilöitä kohtaan. Asenteisiin sekä arvoihin voidaan lukea myös uskonnollisen 

yhteisöjen turvallisuudesta käyty keskustelu ja mielenkiinto turvata uskonnollisten yhtei-

söjen toimintaa. Lainsäädäntö ja rangaistukset näyttävät vaikuttavan myös suoraan us-

konnollisten yhteisöjen ja yhteisöjen jäsenten turvallisuudentunteeseen. Suomen rikos-

laki tunnistaa tuomion koventamisperusteena rikoksen tekemisen uskontoon tai va-

kaumukseen perustuvasta vaikuttimesta, vaikka erillistä viharikosta koskevaa lainsäädän-

töä ei tällä hetkellä ole. Shiiayhteisön jäsenet kokivat, ettei töhrinnästä tai vandalismista 

rangaista, joka näyttäytyy yhtenä uhkatekijänä yhteisöjen turvallisuudelle. Lisäksi myös 

maalittaminen ja vihapuhe näyttäytyy yhteiskunnallisena ongelmana, johon kaivataan rat-

kaisujen lisäksi kovennettuja rangaistuksia. 72 

 Neljäntenä uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuteen vaikuttavana tasona ovat 

erilaiset kansainväliset tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat erilaiset kansainvälisesti leviävät 

aatteet, ääriryhmittymät, islam-vastaisuus ja terrori-iskut ulkomailla. Kansalliset sekä 

kansainväliset tasot ovat osaltaan limittäisiä, erilaisten aatteiden levitessä helposti esimer-

kiksi internetin välityksellä. Tämän tason uhat korostuvat erityisesti tiettyjen tapahtumien 

kohdalla ja vaikuttaa siten yhteisön turvallisuuteen satunnaisemmin. Uskonnollisen yh-

teisön turvallisuuden kannalta erityisesti erilaiset kansainväliset aatteet näyttävät lisäävän 

uhkaa. Aatteet ja ryhmittymät yhdistyvät osaltaan myös erilaisiin iskuihin. Tiettyjen aat-

teiden kannattajat tai aatteen inspiroimat ryhmittymät saattavat tehdä iskuja esimerkiksi 

 
72 Rikoslaki 19.12.1889/39; Pauha & Ketola, 2015, 94; FRA, 2018, 7, 44–45; Sisäministeriö, 2020, 16–17, 23–

25.  
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uskonnollisiin yhteisöihin maailmalla, joka saattaa inspiroida iskuihin myös muissa 

maissa, kuten Suomessa. Toisaalta uhkaa islamilaisille yhteisöille saattaa aiheuttaa myös 

radikaali-islamistisien ryhmittymien tai aatteita kannattavien ”yksinäisten susien” teke-

mät terrori-iskut muissa maissa.        

  Islamin nimissä tehtävät terrori-iskut saattavat kasvattaa esimerkiksi kansallista 

islam-vastaisuutta tai johtaa erilaisiin valtiollisiin toimiin, kuten Tuomas Martikaisen ja 

Marja Tillikaisen sekä Aini Linjakummun artikkeleista kävi ilmi. Islamin hallinta ja tur-

vallistaminen näyttää korostuneen kansainvälisesti erilaisten islamiin liitettyjen vakavien 

terrori-iskujen jälkeen. Islamin hallintaa, turvallistamista tai rajoittamista saatettiin to-

teuttaa valtiollisten toimijoiden tahoilta ja se saattoi olla erilaisia uskonnollisten tunnus-

merkkien käytön rajoittamista tai yhteisöön kohdistettua tarkkailua. Martikaisen, Tillikai-

sen ja Linjakummun artikkelien pohjalta nämä voidaan havaita uhaksi myös oikeudelle 

toteuttaa uskoa. Vaikka Suomessa ei haastattelujen perusteella näytä vastaavalla tavalla 

tapahtuneen islamin hallintaa, turvallistamista tai rajoittamista, on se kuitenkin yksi huo-

mioitava tekijä uskonnollisen yhteisön turvallisuudelle. Yleensä uskonnolliset yhteisöt 

eivät suoraan liity iskuihin, vaikka ne leimaavat muslimeita kansainvälisesti. Uskonnol-

listen yhteisöjen kohdalla uhka näyttäytyy myös yhteisöihin kohdistettuina vihana tai ri-

koksina. Tällaisia saattaa olla esimerkiksi seinien töhriminen tai vastaava iskujen jälkeen. 

Toisaalta uhka näyttäytyy myös muiden kansainvälisten terrori-iskujen jälkeen. Tästä esi-

merkkinä on Christchurchin moskeijaiskut Uudessa-Seelannissa, jossa tekijä oli äärioi-

keistolaista ideologiaa kannattava henkilö. Haastattelujen pohjalta voidaan havaita, että 

esimerkiksi shiiayhteisö koki uhkaa Uuden-Seelannin tapahtumien jälkeen. Yhteisöä uh-

kailtiin mahdollisesti tapahtumasta inspiroituneena. Kyseiset tapahtuma näyttäytyi myös 

shiiayhteisön turvallisuuden kannalta käänteentekevänä hetkenä. Uskonnollisen yhteisön 

kannalta uhkaa saattaa siis aiheuttaa kansainväliset terrori-iskut, jotka kohdistuvat isla-

milaisiin yhteisöihin sekä sellaiset, jotka liitetään radikaali-islamistiseen uskontulkintaan. 

73 

  Nämä neljä tasoa näyttävät shiiayhteisön jäsenten haastattelujen ja aiempien tut-

kimuksien valossa olevan merkittäviä yhteisön turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Haasteellisia näistä tekijöistä tekee se, ettei uskonnollisella yhteisöllä ole mahdollisuuk-

sia vaikuttaa niihin. Uskonnollisen yhteisön kannalta esimerkiksi islam-vastaisuus, ter-

rori-iskut ulkomailla tai lainsäädäntö ovat teemoja, joihin ei voida vaikuttaa. Yhteisön 

 
73 Linjakumpu, 2013, 109–113; Martikainen & Tillikainen, 2013, 9–12; 14–16.  
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jäsenten kokemukseen turvallisuudesta näyttävät vaikuttavan erityisesti yhteisötasoon si-

joittuvat tekijät, joista erityisesti yhteisön sisäinen tilanne näytti korostuvan. Haastattelu-

jen perusteella yhteisön sisällä vallitsee vahva yhteisöllisyys, joka näyttää lisäävän koke-

musta turvallisuudesta. Shiiayhteisön turvallisuuden kannalta merkittävää näyttää kuiten-

kin olevan ennen kaikkea yhteisön kyky reagoida muuttuviin uhkiin ja ylläpitää turvajär-

jestelyjä.  

  Tämän tutkielman tulokset kuvastavat osaltaan sitä, millaisia ajatuksia turvalli-

suudesta ja turvattomuudesta yhteisöllä sekä yhteisön jäsenillä on. Tutkielman pohjalta 

voidaan havaita, että uskonnollisten yhteisöjen turvallisuudessa olisi vielä huomattava 

määrä avoimia, tutkittavia näkökulmia ja kysymyksiä. Uskonnollisten yhteisöjen turval-

lisuutta on valitettavasti tutkittu Suomessa sekä kansainvälisesti vielä vähän. Aihe on erit-

täin ajankohtainen ja Euroopan komission rahoittamat hankkeet asian tiimoilta käynnis-

tyvät vuosien 2021–2022 aikana. On ennustettavissa, että uskonnollisiin yhteisöihin koh-

distuneet uhat kasvavat tulevaisuudessa, eikä kyseessä ole ohimenevä ilmiö. Aiheesta oli-

sikin erittäin tärkeä tuottaa lisää tutkimusta. Tutkimuksen voisi toteuttaa laajemmin esi-

merkiksi useamman islamilaisen yhteisön kontekstissa ja tutkia yhteisöihin kohdistuneita 

turvallisuusuhkia sekä teoista annettuja rangaistuksia. Toisaalta aiheen voisi laajentaa 

koskemaan laajemmin tietyn alueen uskonnollisten yhteisöjen turvallisuutta tai esimer-

kiksi tietyn käyttäjäryhmän turvallisuutta. Vastaavalla tavalla sitä voisi toteuttaa myös 

tämän tutkielman kohdeyhteisössä laajentamalla haastateltujen määrää, jolla voitaisiin 

saavuttaa kattavampi kuvaus turvallisuudesta.  Aiheesta riittää lukuisia uusia lähestymis-

tapoja sen vähäisen aiemman tutkimuksen vuoksi.  Toivottavasti tutkimustyhjiö saadaan 

tulevaisuudessa täytettyä. 
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Liitteet 

Haastateltavien sukupuoli- ja ikäjakauma  

 

 

Sukupuoli N. Prosentti 

Nainen 2 33 % 

Mies 4 66 % 
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Haastattelukysymykset suomeksi 

 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Taustatieto: 

 

 

Teema 1: Turvallisuus  
 

1. Kuinka kauan olet ollut yhteisön jäsen tai osallistunut toimintaan? 

2. Mitä turvallisuus mielestäsi tarkoittaa? 

3. Mitä ajattelet yhteisön turvallisuudesta? 

4. Koetko olosi turvalliseksi moskeijassa tai yhteisön tapahtumissa? Oletko kuullut 

muilta, miten he tilanteen näkevät? Onko yhteisössänne keskusteltu turvallisuudesta? 

5. Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat kokemukseesi turvallisuudesta moskeijassa tai yh-

teisön tapahtumista?  

6. Onko siinä mielestäsi eroa, miten yhteisön eri sukupuolet/ miehet tai naiset kokevat 

turvallisuuden? Mistä se sinusta johtuu? 

7. Vaikuttaako ikä mielestäsi siihen, miten turvallisuuden kokee? Mistä se sinusta joh-

tuu? 

 

Teema 2: Turvattomuus 
8. Onko sinulla kokemuksia turvattomuudesta? Mikäli on, millaisia ne ovat? 

9. Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat kokemukseen turvattomuudesta yhteisössä?  

10. Onko kokemuksesi turvattomuudesta vaikuttanut toimintaasi yhteisössä, yhteisön ta-

pahtumissa tai moskeijassa?   

11. Onko siinä mielestäsi eroa, miten yhteisön eri sukupuolet/ miehet tai naiset kokevat 

turvattomuuden? Mistä se sinusta johtuu? 

12. Vaikuttaako mielestäsi ikä siihen, miten turvattomuuden kokee? Mistä se sinusta joh-

tuu? 

 

 

Teema 3: Turvallisuus ja sen parantaminen 
13. Koetko turvallisuuden tai turvallisuusuhkien muuttuneen viime vuosina?  

14. Koetko yhteisöön kohdistuneiden turvallisuusuhkien vaikuttaneen sen toimintaan? 

15. Mitä mielestäsi turvallisuuden parantamiseksi voisi tai pitäisi tehdä? Yhteisössä tai yh-

teiskunnassa? 

16. Tuleeko mieleesi jotain, mistä haluaisit näiden lisäksi mainita/keskustella? Tuleeko 

mieleesi jotain, mitä haluaisit lisätä aiheesta?  
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Haastattelukysymykset englanniksi 

 

Age:  

Gender: 

Background: 
 

Theme 1:  Safety 

1. How long have you been part of the community? Or how long have you been involved 

in the community activities? 

2. What does safety mean to you? 

3. What do you think about the safety of the community? 

4. Do you feel safe in the Mosque and in the community events? Have you heard from 

others how they perceive the situation? Has there been discussions about safety in 

your community? 

5. In your opinion, what things affect your sense of safety in the Mosque or the commu-

nity events? 

6. Do you think there’s gender differences in the sense of safety in the community? Why 

do you think that is? 

7. Do you think age effects on how people perceive safety? Why do you think that is? 

 

Theme 2: Unsafety  
8. Do you have any personal experiences of feeling unsafe? If so, what kind? 

9. In your opinion, what things cause feelings of unsafety in the community? 

10. Has the sense of unsafety affected your actions in the community, at community 

events or in the mosque? 

11. Do you think there is a difference between genders when it comes to feeling unsafe in 

the community? Why do you think so? 

12. Do you think age affects how feelings of unsafety is perceived? Why so? 

 

Theme 3: Safety and improving it. 
13. Do you feel like the safety threats have increased in recent years? 

14. Do you feel like the safety threats have impacted the community’s activities? 

15. In your opinion, what could be done to increase the sense of safety in the community? 

16. Is there anything else you would like to add or discuss on the matter? 

 


