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JOHDANTO

OPAS JOHTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

Uskonnonharjoitukseen käytettäviä tiloja ja muita uskonnollisia instituutioita vastaan tehdyt hyökkäykset lisääntyvät kaikkialla Euroopassa. Siksi on selvä tarve:

•

a) seurata ja tilastoida tällaisia tapahtumia ja

•

b) antaa paikallisille johtajille valmiuksia ennakoida tällaisia tapauksia ja käsitellä niitä, jos
niitä tapahtuu.

Terrori-iskuilla on ollut suuri vaikutus sekä yhteisöjen johtajiin että yhteisöjen jäseniin.
Uskonnonharjoittamiseen käytettävien paikkojen on tarkoitus olla rauhan, viisauden ja hengellisyyden tyyssijoja. Suurin osa tiloista on rakennettu ottamatta huomioon mahdollisia pahantahtoisia
tekoja, eikä varsinkaan terrori-iskuja. Tästä syystä turvallisuusammattilaiset kutsuvat palvontapaikkoja “pehmeiksi kohteiksi”, koska ne ovat vähän tai eivät lainkaan suojattuja.
Hyökkääjät ovat myös ymmärtäneet, että tällaiset tilat suovat heille mahdollisuuden toteuttaa viharikoksensa.

Tämä esite perustuu tietoihin, jotka on aiemmin sisällytetty
uskonnonharjoitukseen käytettävien tilojen suojelemista koskevaan
EU:n pikaoppaaseen, jonka Euroopan komission oikeus- ja
turvallisuusasioiden osasto julkaisi toukokuussa 2021.
Siksi ilmaisemme kiitollisuutemme erityisesti Laurent Muschelille ja
Radoslaw Olszewskille heidän yhteistyöstään ja ohjauksestaan.

-2-

Synagogissa, moskeijoissa, kirkoissa ja temppeleissä on tehty terrori-iskuja, häpäisyä, ilkivaltaa ja
muita rikoksia.
“Suojele yhteisöäsi” -opas pyrkii antamaan perustason ja soveltavan tason työkaluja yhteisöjen
johtajille ja uskonnollisten hartauspaikkojen työntekijöille parantamaan ja lisäämään heidän turvallisuustietoisuuttaan, suojaustasoaan ja resilienssikykyään.
SASCE-hanke ja Euroopan komission terrorismintorjuntaan keskittyvä yksikkö DG Home auttavat
sinua vahvistamaan yhteisöäsi toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet, osallistamalla uskonnonharjoittajia positiivisesti ja kehittämällä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.
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Yhteisösi suojaamiseksi sinun on tiedettävä, mitkä ovat ne mahdolliset uhat, jotka voivat vaikuttaa
organisaatioosi ja hartaudenharjoittajiin.
Siksi on tärkeää tunnistaa jokainen mahdollinen riski sen ehkäisemiseksi tai hallitsemiseksi. SASCE
kehottaa sinua
•

Olemaan jatkuvasti yhteydessä paikallisiin viranomaisiin (lainvalvontaviranomaisiin)
saadaksesi päivitettyä tietoa uhkatilanteesta maassasi, kaupungissasi ja yhteisössäsi.

•

Käyttämään tätä perusriskien arviointityökalua:

Tämä tapausluettelo ei ole tyhjentävä, joten lisää kaikki asiaankuuluvat tyypit

TYYPPI

Todennäköisyys
1–5

Vakavuusaste
1–5

ESTÄ JA MINIMOI RISKI

RISKINARVIOINTI

OPAS JOHTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

Tehdyt
toimenpiteet

Loukkaukset verkossa / sosiaalisessa
mediassa
Solvaaminen/häirintä

FY YSISE T JA TE K N ISE T TYÖ K A LU T

Ilkivalta/graffiti

Rikkomatta hartauspaikkojen edustaman turvapaikan periaatteita tällaisilla paikoilla voidaan ottaa
käyttöön tiettyjä toimenpiteitä, jotka voivat karkottaa tai pelottaa mahdollisia hyökkääjiä, jotka toimivat ilman etukäteisvalmistautumista ja valitsevat hartauspaikan kohteekseen vain sattumanvaraisesti.

Häpäiseminen
Varkaus
Tuhopoltto
Kidnappaus
Väkivaltainen hyökkäys
Puukkohyökkäys
Panttivankitilanne
Auton ajaminen väkijoukkoon
Aktiivinen ampuja
Räjähteet
.........................................................................
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Fyysisten ja teknisten perustyökalujen, jotka asennat rakennuksen ympärille tai rakennukseen, tulisi
olla yhdenmukaisia riskiarviointisi kanssa.
Vahva ovilukko
Varusta rakennuksesi vahvalla ovilukolla.
Vahva lukko ovessa esti Hallen synagogan ampujaa pääsemästä sisään ja tappamasta viattomia
hartaudenharjoittajia.
Valvontakamerat
Varusta rakennuksesi valvontakameroilla tarkkaillaksesi ja havaitaksesi tilojesi ympäristössä tapahtuvaa epäilyttävää toimintaa, kuten epäilyttävää käyttäytymistä sekä epäilyttäviä autoja ja esineitä.
Hälytin
Tunkeutumishälytin estää tekijää murtautumasta sisään, kun tilasi on suljettu.
Palohälytin ja palonilmaisin vähentävät tahattoman tulipalon tai tuhopolton riskiä. Nämä kaksi
hälytystä tulisi yhdistää lainvalvontaviranomaisiin.
Muita ehkäiseviä välineitä
Ota käyttöön kylttejä, valevalvontakameroita sekä muita toimintoja, jotka saattavat antaa vaikutelman vankasta turvallisuudesta, mikä voi estää kaikenlaiset tunkeilijat.
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PERUSTAVAT TURVALLISUUSMENETTELYT

•

Nimeä turvallisuusvastaava(t)

•

Pidä rakennuksen ovet lukittuina

•

Määritä hätäprotokollat yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa

•

Ilmoita epäilyttävästä toiminnasta
•

kollegoillesi/henkilökunnalle

•

Lainvalvonta

•

Käytä hätätilanteessa ennalta määriteltyjä protokollia ja anna oikeat
ohjeet hartaudenharjoittajille

•

Jos hätätilanne johtaa kriisiin, aktivoi kriisinhallintaryhmäsi

TU RVA L LI S U USTI ETOI SUUS
Vaikka viranomaiset tekevät kovasti töitä riskien vähentämiseksi ja mahdollisten
uhkien poistamiseksi, turvallisuustason parantamisen avaintekijä on edelleen
uskonnonharjoittajien tietoisuus ja asianmukaisten käyttäytymistapojen omaksuminen mahdollisten vaarojen suhteen.
Kun olemme tietoisia ja valmistautuneita, voimme jatkaa rauhanomaista
elämäämme vapaasti ja ilman pelkoa.
Turvallisuustietoisuusohjelmamme #TOGETHERWEARESAFER tarjoaa yksinkertaista ja perusteellista koulutusta asiasta kaikenikäisille ihmisille kaikkialta Euroopasta.
Soveltamalla näitä yksinkertaisia käytäntöjä parannat turvallisuustasoa ja resilienssiä hartaudenharjoituspaikallasi ja sen ulkopuolella.
Siksi kehotamme sinua jakamaan näitä vinkkejä koko yhteisössäsi. Voit ladata 10
videota ja julisteita vierailemalla verkkosivustollamme www.sasce.eu
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VÄH E N N Ä R I S K I Ä

YHTEISTYÖ LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN KANSSA

Riskien hyväksyminen on osa riskienhallintaprosessia ja olennainen osa mitä tahansa turvallisuusprosessia.
Uskonnonharjoittamiseen käytettävät tilat eivät ole poikkeus.
Siksi riittävien turvatoimien laatimisen, suunnittelun ja toteuttamisen olisi hartauspaikoilla oltava riskinarvioinnin mukaista.
Määritä ja suorita riskinarvioinnin ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden perusteella lisätoimenpiteet, joita tarvitaan riskin vähentämiseksi.

TYYPPI

Todennäköisyys
1–5

Vakavuusaste
1–5

Tehdyt
toimenpiteet

Vaaditut
toimenpiteet

Kehotamme sinua ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luomaan heihin yhteistyöperusteisen ja luottamuksellisen suhteen. Kuten aiemmin mainittiin, on tärkeää, että lainvalvontaviranomaiset tiedottavat teille
maanne, kaupunkinne ja yhteisönne uhan tasosta ja luonteesta.
Suosittelemme, että ilmoitat lainvalvontaviranomaisille riskinarvioinnistasi ja kaikista toimista, jotka olet toteuttanut yhteisösi suojelun optimoimiseksi.
Jotta voisit helpottaa viestintääsi lainvalvontaviranomaisten kanssa ja antaa riittävästi tietoa heidän toimintaansa varten, jaa kontaktihenkilöillesi SASCEn käytännön opas lainvalvontaan:
Lisätietoja on SASCE-verkkosivustollamme osoitteessa www.sasce.eu

Loukkaukset verkossa / sosiaalisessa mediassa
Solvaaminen/häirintä
Ilkivalta/graffiti
Häpäiseminen
Varkaus
Tuhopoltto
Kidnappaus
Väkivaltainen hyökkäys
Puukkohyökkäys
Panttivankitilanne
Auton ajaminen väkijoukkoon
Aktiivinen ampuja
Räjähteet
............................................................

Riskien arviointia ja niiden minimoimista on tarkasteltava säännöllisesti toteutettujen toimenpiteiden ja toimien
asianmukaisuuden varmistamiseksi.
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KRIISINHALLINTA

K RIISIN H A L L IN TA RY H M Ä N K A K SI PÄ ÄTAVO ITE TTA
Uskonnonharjoittajiesi ja henkilökuntasi turvallisuus on etusijalla. Tarjoa heille tarvittavaa tukea.
Kun heidän turvallisuutensa on varmistettu, palaa yhteisön toimintoihin asianmukaisin toimin. Se kehittää
uskonnonharjoittajien resilienssikykyä ja vahvistaa koko yhteisöä.

Takaisin rutiinien
pariin

Pelasta
henki
K RIISIN H A L L IN TA RY H M Ä N K ATTA M AT RO O L IT

KRIISINHALLINTARYHMÄ

Ponnistuksistamme huolimatta jotain pahaa voi tapahtua, mikä voi johtaa kriisitilanteeseen.

KR I I S I N OMI NA I SPI I RTEET
•

Merkittävät inhimilliset,

•

Reagoimiseen on vain vähän aikaa

•

Tapahtumalle on ominaista huomattava epävarmuus

•

Tapahtumaa ei voida hillitä ja korjata ilman ylimääräisiä toimenpiteitä

ympäristölliset ja taloudelliset voimavarat ovat uhattuina
kriisin alkaessa on saatavilla osittaista ja vahvistamatonta tietoa
päivittäiset rutiiniprosessit on suunniteltu hallitsemaan välikohtauksia, ei kriisejä

mitä pidempään odotamme ennen kuin reagoimme, sitä suuremmat seuraukset ovat

Kriisin vaikutusten lieventämiseksi sinun on aktivoitava kriisinhallintaryhmä.
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Y H TE I ST YÖ V I RA NOMA I STEN K A NSSA
Valmisteluvaihe ⊲ Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin:
•

Kunta

•

Kansallinen tai paikallinen kriisikeskus

•

Lainvalvonta

•

Palokunta

•

Ensiapupalvelut

Rakenna luottamuksellinen yhteistyö ja kutsu heidät yhteisön valmisteleviin harjoituksiin.
Lisätietoja kriisinhallinnasta on videolla verkkosivustollamme www.sasce.eu
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SASCE on Euroopan komission rahoittama monikerroksinen projekti turvallisuuden lisäämiseksi
uskonnonharjoittamiseen liittyvissä tiloissa ja niiden ympäristössä sekä kristittyjen, buddhalaisten,
muslimien ja juutalaisten yhteisöjen sisällä ja välillä. Projekti laatii ja laajentaa komission suosittelemia hyviä käytäntöjä julkisten tilojen suojelemiseksi tukeutuen kuitenkin myös hyvin järjestäytyneiden yhteisöjen ja turvallisuuteen liittyvien ryhmien tietämykseen ja asiantuntemukseen.
Neljä kumppaniorganisaatiota tarjoavat aineistoa yhteisöjen johtajille, yhteisöjen jäsenille ja
työntekijöille (perustason turvallisuustyökalut, turvallisuustietoisuus, kriisinhallinta). Myöhemmin
hankkeessa luodaan koordinaattoriverkosto tämän aineiston käyttöön, ja aineistoa levitetään sitten
koulutusten sekä yhteisöissä ja niiden liepeillä järjestettävien informaatiotilaisuuksien avulla sekä
laajemmissa viestintäkampanjoissa ympäri Eurooppaa.
Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa luottamusta ja yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten viranomaisten välillä mahdollistamalla virallisia viestintäkanavia yhteisöjen johtajien ja julkisten valvontaviranomaisten välillä.
Toivomme, että tämä on alku uskontojen väliselle pitkän aikavälin turvallisuusyhteistyölle, jolla on
erittäin myönteisiä vaikutuksia yhteisöihimme EU:n jäsenvaltioissa ja myös muualla.
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LIITE: TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MUISTILISTA
NR

NR

KYSYMYS – HUOLENAIHE

Rakennuksen tila

1

2

Onko pääportti tai pääsisäänkäynti lukittavissa ja onko rakenne riittävän vahva ulkoisen
murtautumisyrityksen estämiseksi, mitä toimia
voitaisiin tehdä portin vahvistamiseksi?

☐

☐

3

Onko rakennuksessa sivu- tai takaovia, joista
pääsee sisään hartaustilaan? Voidaanko nämä
avata sisä- tai ulkopuolelta ja tarjota odottamaton pääsy hartauspaikan sisäpuolelle?

☐

☐

4

Jos uhkatilanteita sattuu tilojesi oven
ulkopuolella, voidaanko sisäänkäynti sulkea ja
lukita nopeasti, kun oven ulkopuolella tapahtuu hätätilanne, jotta sisäänpääsy estetään
hartaudenharjoittajien suojelemiseksi?

5

6

7

- 14 -

Onko hartauspaikallasi pysäköintitiloja?
? Onko näihin pysäköintitiloihin kulunvalvontaa vai ovatko pysäköintitilat täysin julkisia?
Voitaisiinko pysäköintialuetta hyödyntää pommihyökkäyksen tapaisiin iskuihin?

EI OK

8

Pystyykö valvontakamera seuraamaan alueita,
joiden avulla voit tunnistaa mahdollisen oudon
käyttäytymisen tiloissasi tai niiden ulkopuolella? Seurataanko valvontakameraa jatkuvasti?
Onko käytössä valvontakameraan liitettyä
kulunvalvontajärjestelmää? Voisiko kameravalvonta antaa sinulle mahdollisuuden reagoida ja suojata tilojasi?

☐

☐

9

Onko käytössä turvajärjestelmä, joka on
kytketty hiljaiseen hälytykseen? Onko hiljainen hälytys yhdistetty poliisille tai yksityiselle
turvapalvelulle? Oletko testannut hiljaisen
hälytyksen vasteajan? Kuinka pitkä vasteaika
on annetuille hälytyksille?

☐

☐

10

Onko hartauspaikan edustalla kylttejä, jotka osoittavat, että tilojen sisällä sovelletaan
turvatoimenpiteitä?

☐

☐

11

Vihamielinen valvonta – tarkista, onko toimitilasi esitetty yksityiskohtaisesti internetsivustoilla ja kartoissa (esim. Google Streetview,
live-web-kamerat – windy.com)

☐

☐

12

Onko valvontakamera kytketty joko yksityisen tai julkisen viranomaisen valvontajärjestelmään?

☐

☐

13

Onko sinulla tai voisitko asentaa hartauspaikan ulkopuolelle pienen turvakopin, joka
ilmentäisi turvatoimien olemassaoloa? Onko
se käytännöllinen ratkaisu omassa tapauksessasi?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

EI OK

Minkälainen on kulunvalvontani? Ovatko
pääsisäänkäynnit täysin auki? Myönnetäänkö
pääsy hartauspaikalle sen jälkeen, kun pääsyä
pyytävät henkilöt on tarkastettu silmämääräisesti?

☐

☐
☐

Kokoontuvatko hartaudenharjoittajat hartaustilan eteen ennen uskonnollista toimintaa
tai sen jälkeen? Ovatko kokoontumispaikat
alttiina mahdollisille ajoneuvohyökkäyksille tai
muille mahdollisille uhille?

☐

Jos henkilökunta tai hartauspaikan hengellinen johtaja havaitsee jonkun hartaustilan
sisäpuolella olevan henkilön tai ryhmän
käyttäytyvän epäilyttävästi, mihin mahdollisiin
toimiin voidaan ryhtyä henkilökunnan varoittamiseksi?

☐

☐

☐

Rakennuksen tila

OK

Tehdyt toimenpiteet

OK

KYSYMYS – HUOLENAIHE

Tehdyt toimenpiteet

☐
☐
14

☐
15

Tarkistetaanko hartaustiloihin jätetyt paketit
tai tavarat säännöllisesti? Saatko huomattavan
määrän postia? Voitaisiinko hartaustiloihisi
kohdistaa isku postilähetysten (pommiuhkien)
välityksellä?

Oletko aiemmin suorittanut minkäänlaisia
harjoituksia hätätilanteita varten nähdäksesi,
kuinka henkilöstö toimii kriisitilanteessa?
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NR

KYSYMYS – HUOLENAIHE

Rakennuksen tila

Tehdyt toimenpiteet
NR

OK

EI OK

Onko hartauspaikan tukihenkilöstö perehtynyt
toimenpiteisiin hätätilanteissa? (lukuun ottamatta mahdollisia murtovarkauksia)?

☐

☐

17

Oletko toteuttanut turvallisuustietoisuutta
lisäävää toimintaa henkilöstön kanssa?

☐

☐

18

Oletko luonut tehokkaan ja selkeän viestintäkanavan hartauspaikkasi mahdollisiin
hätätilanteisiin osallistuvien viranomaisten kanssa (esim. poliisi-, pelastuspalvelu-,
palo- ja hätäkeskusyksiköt)? Ovatko kaikki
henkilökunnan jäsenet tietoisia näistä yhteyksistä?

16

☐

☐

☐

☐

20

Oletko luonut toimivan yhteyden hartaustilojen turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa saadaksesi turvallisuuteen ja
asiaankuuluviin riskeihin liittyvää tietoa?

☐

☐

21

Ylläpidätkö samaa suojaustasoa tiloissasi
tiettyjen kausittaisten tapahtumien (hanukka,
ramadan, joulu jne.) aikana, jolloin uhka saattaa olla suurempi?

☐

☐

☐

☐

19

22

Ovatko COVID-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet, kuten turvavälit tuoneet mieleesi
mahdollisia haavoittuvuuksia? Ovatko hartaudenharjoittajat alttiimpia
uhkille, kuten ajoneuvohyökkäyksille tai ampuma-aseilla tehtäville hyökkäyksille, kun he
ovat hartauspaikan ulkopuolella?

Hyödynnätkö sosiaalisen median alustoja ilmoittaaksesi hartaudenharjoittajille uskonnollisen toiminnan yksityiskohdista? Jos vastauksesi on kyllä, voisitko harkita myös laativasi
joitain perustason turvallisuusviestejä tulevaa
viestintää varten lisätäksesi hartaudenharjoittajien turvallisuustietoisuutta herättämättä
huolta heidän keskuudessaan?

KYSYMYS – HUOLENAIHE

Rakennuksen tila

Tehdyt toimenpiteet

OK

EI OK

23

Toteutatko joitain toimenpiteitä hengellisten
johtajien (pappi, rabbi, imaami) suojelemiseksi, jotta he eivät joudu maalitauluiksi? Voiko
heidän päivärutiineihinsa sisällyttää hieman
ennalta-arvaamattomuutta?

☐

☐

24

Oletko luonut toimivan yhteyden hartaustilojen turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa saadaksesi turvallisuuteen ja
asiaankuuluviin riskeihin liittyvää tietoa?

☐

☐

25

Ovatko evakuointireitit selkeitä ja esteettömiä
hätäevakuoinnin helpottamiseksi? Onko henkilökunta tietoinen evakuointimenettelyistä?

☐

☐

Lähde: EU Quick Guide to support the protection of Places of Worship (toukokuu 2021), Euroopan komission
terrorismintorjunnan yksikkö DG Home D2
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Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Euroopan komission virallisina kantoina.
Euroopan komissio tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään.
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