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Helsingin juutalainen seurakunta kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen juutalaisyhteisön
turvallisuuteen liittyvässä asiassa valtion vuoden 2021 talousarvion käsittelyä varten. Lisäksi
kiitämme myönnetystä valtionavusta edelliselle budjettivuodelle.
HUOM! Tämä lausunto sisältää seurakunnan ja toimintakeskuksen turvallisuuteen liittyvää
sensitiivistä tietoa, jonka vuotaminen mahdollisesti vihamielistä tekoa suunnitteleville tahoille
vaarantaisi seurakuntalaisten, erityisesti seurakunnan tiloissa koulua ja päiväkotia käyvien lasten
turvallisuuden. Nämä asiat on esitetty erillisessä liitteessä, jonka salaaminen on ehdottoman
välttämätöntä siten, että siihen on pääsy ainoastaan asian käsittelyyn välittömästi tarvittavilla
henkilöillä.

Taustaa
Helsingin juutalainen seurakunta sijaitsee Helsingin Kampissa osoitteessa Malminkatu
26. Helsingin synagoga sijaitsee turvallisuuden näkökulmasta aralla alueella Helsingin
asuinrakennusten sekä kansainvälisen hotellin välittömässä läheisyydessä.
Juutalaisvastaisuus leviää ja yleistyy kuten tiedätte, joten seurakuntamme on
olosuhteiden pakosta viime vuosina joutunut panostamaan merkittävässä määrin
turvallisuuteen. Seurakunnallemme on erittäin tärkeää, että turvallisuusinfrastruktuuri
ja seurakunnan valmius sen ylläpitämiseksi on yhteisömme päivittäin käyttämissä
tiloissa ajantasaista.
Koulumme, päiväkotimme ja seurakunnan muun toiminnan ylläpitäminen vaatii
suuren taloudellisen panostuksen. Turvallisuuden ylläpidossa on kyseessä vähintään n.
250 000

euron

vuosittainen

taloudellinen

panostus

ainoastaan

välttävän

turvallisuustason ylläpitämiseksi. On myös muistettava taloudellisen panostuksen
suhde jäsenistöön. Juutalaisiin seurakuntiin koko Suomessa kuuluu n 1000 jäsentä, joista
osa lapsia, osa pienituloisia eläkeläisiä.
Seurakunnan tiloissa voidaan toimia ainoastaan vartioituna aikana, joten seurakunta on
aiemmin joutunut rajoittamaan toimintaansa varojen puutteessa. Vuosina 2019 ja 2020
saadun valtion rahoituksen turvin seurakunta on pystynyt lisäämään aukioloaikoja sekä
lisäämään mahdollisuuksia päiväkotilapsille ja koulun oppilaille liikkua myös
seurakuntakeskuksen ulkopuolella

normaalina

päiväkoti-/koulupäivinä.

Samoin

turvallisuuden kehittämiseen kuten synagoga- ja seurakuntakeskusrakennusten
turvallisuuden parantaminen sekä turvallisuuslaitteisiin investoiminen on ollut
mahdollista.
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Turvaamme kaikkia henkilöitä ja toimintoja synagoga-alueella, seurakuntakeskuksessa,
koulussa,

päiväkodissa

sekä

hautausmaallamme

tapahtuvissa

tilaisuuksissa.

Turvallisuusyhteistyömme Helsingin poliisilaitoksen ja Suojelupoliisin kanssa on ollut
hyvä ja toimiva mutta se ei ole toimintaamme nähden yksinään riittävä.

Ylläpitosuunnitelma vuodesta 2021 alkaen
Seurakunta tekee arvion turvallisuuden vuosikustannuksista vuosittain talousarvion
yhteydessä. Kulut ovat olleet kasvussa vuosittain lisääntyvän turvallisuustarpeen takia,
mutta myös yleisen kustannustason kasvaessa. Tämä suunnitelma pyrkii katsomaan
tulevaisuuteen pidemmälle ja mahdollistaa turvallisuustoiminnan jatkuvuutta.
Seurakunnan välittömiin turvallisuuskuluihin on luettava myös yhteiskunnallinen
turvallisuus, jota toisinaan kutsutaan myös pehmeäksi turvallisuudeksi. Juutalaisen
seurakunnan toimitiloihin on kohdistunut vakavasti otettavia uhkatilanteita vuosittain
useita.

Näistä

jokaisesta

joudutaan

tekemään

rikosilmoitus,

joka

edellyttää

lakimiespalveluiden ostamista – seurakunnan henkilökunnalla ja vapaaehtoisilla ei riitä
osaamista kattavan oikeudellisen toiminnan harjoittamiseen. Lisäksi turvallisuuden
ylläpitoon kuuluu yleisö- ja vaikuttajaviestintä juutalaisen seurakunnan julkisen
mielikuvan ylläpitämiseksi ja viestimiseksi. Nämä ovat välttämättömiä turvajärjestelyjä
antisemitismin ennaltaehkäisyn kannalta.
Kuluarvio turvallisuuden ylläpitämiseksi vuosittain EUR (ei sis. investointeja)
Kiinteät kulut
Henkilöstökulut
Palkat

160 000

sos.turva

33 600

Yhteensä

193 600

Matkat ja hotellit

4 000

päivärahat

1 800

Matkakulut

kilometrikorvaukset
Yhteensä

700
6 500

Tarvikekulut

22 000

Hallinto

24 012

Kiinteistökulut
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(kunnossapito, siivous, lämmitys, sähkö, kiinteistövero, kiinteistönhuolto,
korjaus- ja huoltokulut)
26 880
Tietoyhteydet

2 500

hälytysjärjestelmä

2 400

Yhteensä

31 780

Kiinteät kulut vuosittain

277 892 EUR

Investoinnit vuosittain 150 000 – 200 000 EUR
Yhteensä ylläpito ja investoinnit: vuosittain 427 892 - 477 892 EUR
Juridiset, hallinnolliset ja viestinnälliset palvelut yhteiskunnalliseen turvallisuuteen, antisemitismiin,
häirintään ja ennaltaehkäisyyn liittyen vuosittain n. 30 000EUR
Turvallisuuteen liittyvät kokonaiskustannukset vuosittain siis 457 892 - 507 892 EUR.
Oletettavaa on, että palkkakustannukset kehittyvät tulevaisuudessa 1,2 – 2,0 % vuodessa ja yleiseen
kustannuskehitykseen tulee vähintään vuosittaisen inflaation suuruiset lisäkulut.

Investointitarpeet turvallisuuden kehittämiseen
Nämä investoinnit ovat vuosikustannuksiltaan 150 000 – 200 000 euroa riippuen miten
asiaan saadaan avustuksia, seurakunnan taloudellisen tilan ollessa jatkuvasti vaativa.
On tärkeää, että seurakunnan turvallisuuden kehittäminen ei näy seurakuntakeskuksen
ulkopuolelle. Haluamme turvata lapset, vanhemmat ja vieraat, emme huolestuttaa heitä.
Seurakuntakeskuksessa asioivat, työskentelevät tai hoidossa/koulussa olevat lapset
eivät saa tuntea itseään uhatuksi lisääntyvien turvatoimien takia. Siksi toimenpiteet
tulee tehdä mahdollisemman huomaamattomasti muiden korjaustöiden ohella.
Tarkemmat toimenpiteet on selostettu salassa pidettävässä liitteessä.

Helsingissä 28. lokakuuta 2020

Anne Moilanen

Yaron Nadbornik

Talous- ja hallintopäällikkö

Puheenjohtaja
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