
SUOMI 1 

Kansainvälinen uskonnonvapausraportti 2021 

Yhdysvaltain ulkoministeriö • Office of International Religious Freedom 

 

 

SUOMI 2021 KANSAINVÄLINEN USKONNONVAPAUSRAPORTTI 
 

Yhteenveto  
 

Perustuslaissa kielletään uskonnollinen syrjintä ”ilman hyväksyttävää perustetta” 
ja säädetään oikeudesta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja kieltäytyä kuulumasta 
uskonnolliseen yhteisöön. Laissa kielletään uskonrauhan rikkominen, mukaan 
lukien jumalanpilkka, uskonnollisen yhteisön pyhiksi katsomien asioiden 
häpäiseminen tai loukkaaminen ja jumalanpalvelusten ja muiden uskonnollisten 
tapahtumien häirintä. Maahanmuuttoviranomaiset hylkäsivät edelleen suurimman 
osan Venäjän Jehovan todistajien ja Pakistanin ahmadi-muslimien 
turvapaikkahakemuksista Jehovan todistajien ja ahmadien edustajien mukaan. 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto antoi kahden Jehovan 
todistajiin kuuluvan perheen osalta myönteisen väliaikaisen päätöksen, joka 
keskeytti karkotusmenettelyn, mutta vuoden lopussa 15 muuta Jehovan 
todistajien turvapaikkatapausta odotti korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. 
Hakemuksensa uudisti ainakin 47 Jehovan todistajien jäsentä, joilta oli aiemmin 
evätty turvapaikka. Heinäkuussa ja syyskuussa Helsingin poliisilaitos erotti kaksi 
poliisia ja tutki ainakin viittä muuta tapausta, joissa poliisi oli osallistunut 
juutalais- ja muslimivastaista retoriikkaa sisältäneeseen keskusteluun. Suomen 
Kansa Ensin -puolueen puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja 
tuomittiin törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 
muslimien ja turvapaikanhakijoiden vastaisten kommenttien perusteella.  Syyskuussa 
viranomaiset syyttivät entistä kaupunginvaltuutettua kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan muslimimaahanmuuttajia ja -pakolaisia koskevien 
uhkaavien kommenttien perusteella. Valtakunnansyyttäjä päätti olla nostamatta 
syytettä sosiaalidemokraattien kansanedustajaa vastaan juutalaisvastaisista 
kommenteista vuodelta 2011, koska kansanedustaja oli valtakunnansyyttäjän 
mukaan pyrkinyt aktiivisesti ja itsenäisesti minimoimaan aiempien toimiensa 
aiheuttaman vahingon. Syyttäjät nostivat syytteen kristillisdemokraattien 
kansanedustajaa ja entistä sisäministeriä Päivi Räsästä vastaan kansanryhmää 
vastaan kiihottamisesta ja vihaan yllyttämisestä seksuaalisuuden perusteella. 
Syyte perustui Räsäsen vuonna 2004 julkaisemaan kirjoitukseen ja vuonna 2019 
julkaisemaan twiittiin. Räsäsen mukaan hänen lausuntonsa olivat hänen sanan- ja 
uskonnonvapautensa ilmauksia. 

 

Tuoreimpien saatavilla olevien tilastojen mukaan poliisi raportoi vuoden 2020 
aikana 108:sta uskonnollisten ryhmien jäseniin kohdistuneesta viharikoksesta. 
Vuonna 2019 raportoitiin 133 viharikosta. Poliisi ei kuitenkaan täsmentänyt, 
kuinka monessa näistä uskonto oli ainoa motiivi. Poliisin mukaan viharikoksista 
vähenivät eniten baareissa ja ravintoloissa tapahtuneet rikokset, joiden määrään 
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vaikuttivat koronapandemiaan liittyneet toimenpiteet. 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tehtiin vuoden 2020 aikana 34 
uskonnolliseen syrjintään liittyvää kantelua. Vuonna 2019 vastaava luku oli 37. 
Pohjoismainen vastarintaliike (PLV) jatkoi muslimi- ja juutalaisvastaisten 
lausuntojen julkaisemista verkossa ja kiersi toimintakieltoaan toimimalla osana 
Kohti Vapautta -järjestöä sekä Partisaani-sivuston kaltaisilla äärioikeistolaisilla 
verkkosivustoilla. Uusnatsi- ja kansallismieliset ryhmät järjestivät useita 
mielenosoituksia. Juutalaisyhteisö raportoi juutalaisvastaisen ilkivallan 
jatkumisesta Helsingissä koko vuoden ajan. Pakolaisneuvonta ja muut 
maahanmuuttajien parissa työskentelevät kansalaisjärjestöt pitivät edelleen esillä 
huolta vastaanottokeskuksissa asuvien uskonnollisten vähemmistöjen 
mahdollisuudesta harjoittaa uskontoaan ilman muiden samassa keskuksessa 
asuvien maahanmuuttajien häirintää. Osa muslimiryhmistä raportoi, että 
saatavilla olleet uskonnon harjoittamispaikat eivät täysin vastanneet yhteisöjen 
tarpeita, mutta yhteisöjen kesken oli erimielisyyttä uusien harjoittamispaikkojen 
tai suurmoskeijan tarpeesta sekä siitä, miten nämä harjoittamispaikat palvelisivat 
parhaiten monimuotoisen muslimiväestön tarpeita. 

 

Yhdysvaltain suurlähetystö keskusteli ministeriöiden edustajien kanssa 
uskonnonvapauden ja uskontojenvälisen vuoropuhelun tukemisesta, 
viranomaisten ja poliisin reaktioista antisemitismiin sekä Jehovan todistajien ja 
ahmadi-muslimien kohtelusta turvapaikkakäsittelyssä. Suurlähetystön edustajat 
tapasivat myös juutalais- ja muslimiyhteisöjen edustajia. Tapaamisten aiheena 
oli viranomaisten ohjeistus, jonka tarkoitus on vähentää miesten 
ympärileikkauksia ja joka huolestutti molempia yhteisöjä. Suurlähetystö otti 
myös kantaa uskontoon liittyviin rikoksiin ja jatkuviin vaikeuksiin, jotka 
liittyvät uusien moskeijoiden perustamiseen tai ylläpitoon monimuotoista 
muslimiväestöä varten. Suurlähetystö keskusteli juutalais- ja muslimiyhteisöjen, 
muiden uskonnollisten vähemmistöjen ja uskontojen välisten verkostojen kanssa 
myös uskonnonvapauden tilasta. 

 

Osa I. Uskonnollinen demografia 
 

Yhdysvallat arvioi Suomen väkiluvuksi 5,6 miljoonaa (vuoden 2021 
puolivälissä). Suomen virallisten, joulukuussa 2020 julkaistujen tilastojen 
mukaan (tilastoissa on otettu huomioon vain rekisteröityneiden seurakuntien 
rekisteröidyt jäsenet) noin 67,8 prosenttia väestöstä kuuluu Suomen evankelis-
luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 prosenttia kuuluu Suomen ortodoksiseen kirkkoon, 
kun taas 0,3 prosenttia väestöstä (noin 17 000 henkilöä) on jonkin islamilaisen 
seurakunnan rekisteröityjä jäseniä ja 29,4 prosenttia ei kuulu mihinkään 
uskonnolliseen ryhmittymään. Väestönlaskennassa lasketaan yhteen muut 
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uskonnolliset vähemmistöt, kuten Jehovan todistajat, roomalaiskatoliset, 
helluntailaiset, seitsemännen päivän adventistit sekä Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon, juutalaisseurakuntien ja Suomen 
vapaakirkon jäsenet. Heitä on yhteensä 1,4 prosenttia väestöstä. 

 
Useiden lähteiden perusteella muslimiväestö on kasvanut nopeasti viime 
vuosina merkittävän maahanmuuton seurauksena. Muslimien uskonnolliset 
johtajat arvioivat muslimien määrän nousseen 100 000:een vuonna 2018 
(tuorein saatavilla oleva tieto). Muslimeista 80 prosenttia on sunneja ja 20 
prosenttia shiialaisia. Vuonna 2017 (tuorein saatavilla oleva tieto) Pew Research 
Center -tutkimuslaitos arvioi, että muslimeja on 2,7 prosenttia Suomen väestöstä 
eli noin 150 000 henkilöä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) selvityksen mukaan muslimeja oli noin 
65 000 vuonna 2016. Suomen islamilaisen yhdyskunnan mukaan eri lähteiden 
väliset erot voivat johtua siitä, että vain osa muslimeista rekisteröityy 
rekisteröityjen islamilaisten yhdyskuntien jäseniksi. Suomeen 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa ja Neuvostoliiton aikana muuttaneita tataareja lukuun 
ottamatta valtaosa muslimeista on maahanmuuttajia tai sellaisten 
maahanmuuttajien jälkeläisiä, jotka ovat saapuneet Suomeen viime 
vuosikymmenien aikana Somaliasta, Pohjois-Afrikasta, Irakista, Afganistanista, 
Balkanilta, Syyriasta, Turkista tai Iranista. Ahmadiyya Muslimi Jamaat Suomen 
johtajien mukaan ahmadi-yhteisöön kuuluu Suomessa noin 300 rekisteröityä 
jäsentä. 

 

Institute of Jewish Policy Research -tutkimuslaitos arvioi vuonna 2020 
julkaisemassaan raportissa, että Suomen juutalaisväestö on 1 300 henkilöä. 
Jehovan todistajien edustajien mukaan Suomessa on 18 000 Jehovan todistajien 
jäsentä. Katolisen hiippakunnan vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomessa on 15 
092 rekisteröityä katolisen kirkon jäsentä. 

 

Osa II. Viranomaisten uskonnonvapautta kohtaan osoittaman 

kunnioituksen tilanne 

Lainsäädäntö 

Perustuslaki kieltää uskontoon perustuvan syrjinnän ”ilman hyväksyttävää 
perustetta”. Perustuslaki määrää, että jokaisella on uskonnon ja omantunnon 
vapaus, oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumuksensa 
ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön. Kukaan ei ole 
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velvollinen osallistumaan uskonnon harjoittamiseen. 

 

Lainsäädännössä kielletään uskonrauhan rikkominen, mukaan lukien 
jumalanpilkka, uskonnollisen yhteisön pyhiksi katsomien asioiden häpäiseminen 
tai loukkaaminen ja jumalanpalvelusten ja muiden uskonnollisten tapahtumien 
häirintä. Lain rikkomisen seuraamuksena voi olla sakko tai enintään kuuden 
kuukauden vankeusrangaistus. 
 
Sakon suuruus määräytyy rikoksen vakavuuden ja tuomitun taloudellisen 
tilanteen perusteella. Viranomaiset ovat soveltaneet lakia harvoin, viimeksi 
vuonna 2019. Perustuslaissa mainitaan ainoana uskonnollisena ryhmänä 
evankelis-luterilainen kirkko ja todetaan, että ”kirkkolaissa säädetään evankelis-
luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta”. 

 

Kansaryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkkien katsotaan täyttyvän, jos 
joku laittaa saataville tai julkiseen levitykseen mielipiteenilmauksen tai muun 
viestin, joka uhkaa, halventaa tai loukkaa tiettyä ryhmää rodun, ihonvärin, 
syntymäaseman, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, 
seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Tämä koskee myös 
sellaisen vihamateriaalin jakelua painetussa muodossa, tiedotusvälineissä, 
kirjoissa tai verkkolehdissä, jonka tarkoituksena on yllyttää syrjintään. 
Rangaistuksena on halventamisen tai loukkauksen vakavuuteen perustuva sakko 
tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Jos kansanryhmää vastaan kiihottamiseen 
liittyy yllyttämistä tai houkuttelua vakavaan väkivaltaan, syytteenä voi olla 
törkeä kiihottaminen kansaryhmää vastaan ja rangaistuksena neljästä 
kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta. Vihapuhe ei ole erillinen rikosnimike, 
mutta se voidaan katsoa raskauttavaksi asianhaaraksi muista rikoksista 
tuomittaessa. Periaatteessa mikä tahansa teko, jota pidetään lainsäädännössä 
rikoksena, voi olla viharikos taustalla olevan motiivin perusteella. Uhrin ei 
tarvitse kuulua määrättyyn ryhmään, jotta rikosta voitaisiin pitää viharikoksena. 
Riittää, että tekijä olettaa uhrin olevan ryhmän jäsen. 

 

Lainsäädännössä kielletään uskontoon perustuva syrjintä ja säädetään 
yhdenvertaisuusvaltuutetusta, jonka tehtävänä on valvoa lain noudattamista, 
tutkia yksittäisiä syrjintätapauksia ja määrätä sakkoja muissa kuin rikosasioissa. 
Muiden toimiensa ja valtuuksiensa ohella yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii 
uhrien puolesta, tarjoaa neuvontaa, edistää sovittelua ja osallistuu lainsäädännön 
kehittämiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös saattaa tapauksia 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi myös 
panna täytäntöön yhdenvertaisuusvaltuutetun määräämiä sakkoja tai avustaa 
oikeudessa korvauksia hakevia kantajia. Syrjintää mielestään kokeneet voivat 
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vaihtoehtoisesti nostaa kanteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kautta. 
Lautakunta voi tehdä sitovia päätöksiä, joihin voidaan hakea muutosta 
tuomioistuimissa tai käräjäoikeusjärjestelmän kautta. Asianosaiset voivat hakea 
muutosta lautakunnan ja käräjäoikeuden päätöksiin hallinto-oikeudessa. 
Yhdenvertaisuusvaltuutetulla tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalla ei 
ole oikeutta tutkia yksittäisiä uskontoon perustuvan syrjinnän tapauksia, jotka 
liittyvät työsuhteisiin. Tällaiset tapaukset kuuluvat työsuojeluhallinnon 
toimivaltaan. 

 
Yksilöt ja ryhmät voivat toimia, kokoontua ja harjoittaa uskontoaan ilman 
virallista rekisteröitymistä. Uskonnollisten ryhmien on kuitenkin 
rekisteröidyttävä uskonnollisena yhteisönä Patentti- ja rekisterihallitukselle 
voidakseen saada valtion rahoitusta. Uskonnolliseksi yhteisöksi rekisteröityminen 
edellyttää, että ryhmittymällä on vähintään 20 jäsentä, sen tarkoitus uskonnon 
harjoittaminen ja sillä on toimintaa ohjaavat säännöt. Rekisteröity uskonnollinen 
yhteisö on oikeushenkilö, joka voi palkata työntekijöitä, hankkia omaisuutta ja 
esittää oikeudellisia vaateita. Uskonnollinen ryhmä voi saada oikeudellisen 
aseman myös rekisteröitymällä voittoa tavoittelemattomaksi yhdistykseksi, jonka 
tarkoitus ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen. Rekisteröidyt uskonnolliset 
yhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt eivät yleensä ole verovelvollisia. 
OKM:n mukaan rekisteröityjä uskonnollisia yhteisöjä oli elokuussa noin 156, 
joista useimmilla oli useita seurakuntia. 

 

OKM:n mukaan Suomen Helluntaikirkon alaisuudessa toimii lisäksi useita 
uskonnollisia yhteisöjä, jotka ovat rekisteröityneet yhdistyksinä eivätkä erillisinä 
uskonnollisina yhteisöinä. Vastaavasti muilla organisaatioilla, kuten Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeillä, on itsenäiset teologiset tai 
operatiiviset toiminnot, mutta hallinnollisesti ne ovat pysyneet evankelis-
luterilaisen kirkon alaisuudessa eivätkä ole rekisteröityneet itsenäisinä 
uskonnollisina yhteisöinä. Henkilöt voivat kuulua useampaan kuin yhteen 
uskonnolliseen ryhmään. 

 

Maaliskuussa eduskunta hyväksyi kirkkolain muutosehdotuksen. Kirkkolaissa 
säädetään evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta. Kirkkolain muutos antaa 
evankelis-luterilaisen kirkon hallinnolle entistä suuremman vapauden pitää 
kokouksia verkkoympäristössä. Kokouksiin virtuaalisesti osallistuvia voidaan nyt 
pitää läsnä olevina päätösvaltaisuutta varten. 

 

Kaikki Suomen evankelis-luterilaiseen tai Suomen ortodoksiseen kirkkoon 
kuuluvat kansalaiset maksavat kirkollisveroa, joka peritään tuloverotuksen 
yhteydessä. Seurakunnat päättävät verokannasta yhdessä. Tällä hetkellä se on 1–
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2 prosenttia jäsenen tuloista. Jos veroa ei halua maksaa, on erottava evankelis-
luterilaisesta tai ortodoksisesta seurakunnasta. Erota voi ottamalla yhteyttä 
seurakuntaan tai paikalliseen maistraattiin joko sähköisesti tai 
henkilökohtaisesti. Paikallisilla seurakunnilla on taloudellinen 
itsemääräämisoikeus päättää jäseniltään veroina kerättyjen varojen käytöstä. 

 

Muut rekisteröidyt uskonnolliset yhteisöt kuin Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko voivat kirkollisveron asemasta hakea 
valtion rahoitusta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen 
ortodoksinen kirkko voivat myös hakea valtion rahoitusta kirkollisveron lisäksi. 
Lain mukaan lakisääteiset vaatimukset täyttävät uskonnolliset yhteisöt, mukaan 
lukien evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat, voivat hakea 
vuosittaista tukea valtion budjetista. Avustus suhteutetaan uskonnollisen 
yhteisön prosenttiosuuteen väestöstä. 

 

Laissa edellytetään, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ylläpitää julkisia 
hautausmaita valtion myöntämän yleisen tuen ja kirkollisverojen avulla ja pitää 
kirjaa tähän tarkoitukseen käytetyistä varoista. Muut uskonnolliset yhteisöt ja ei-
uskonnolliset säätiöt voivat ylläpitää omaa hautausmaataan. Kaikki rekisteröidyt 
uskonnolliset yhdistykset voivat omistaa ja hallita kiinteistöjä, palkata 
henkilökuntaa sekä nimittää papistonsa. Laki sallii Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon rekisteröidä jäsentensä syntymiä, 
avioliittoja ja kuolemia yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Muiden 
osalta rekisteröinti on maistraattien tehtävä. 

 

Vanhemmat voivat määrittää lapsensa uskonnollisen yhteisön jäsenyyden, lapsen 

ollessa alle 12-vuotias. 12–17-vuotiaiden lasten jäsenyyttä voidaan muuttaa vain 

lapsen ja hänen vanhempiensa tai huoltajansa yhteisellä päätöksellä, ja perheen 

on noudatettava erityisiä hallinnollisia menettelyitä uskonnollisen yhteisönsä ja 

maistraatin kanssa uskonnollisen yhteisön jäsenyyden muuttamiseksi tai 

lopettamiseksi. 
 

Kaikki julkiset koulut tarjoavat uskonnon opetusta oppilaidensa uskonnon 
mukaisesti. Jokaisen oppilaan on osallistuttava joko elämänkatsomustiedon tai 
uskonnon opetukseen. Oppilas voi itse päättää, kumpaan opetukseen osallistuu. 
Koulujen tulee tarjota muun kuin luterilaisen uskon opetusta, jos kunnassa on 
vähintään kolme kyseistä uskoa tunnustavaa oppilasta, kyseessä oleva 
uskonnollinen yhteisö on rekisteröity ja oppilaiden perheet kuuluvat kyseiseen 
uskonnolliseen yhteisöön. Kunta voi järjestää eri koulujen oppilaille yhdistetyn 
kurssin tämän vaatimuksen täyttämiseksi. Oppilaat, jotka eivät kuulu 
uskonnolliseen yhteisöön tai jotka kuuluvat uskonnolliseen yhteisöön, jolle ei ole 
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saatavilla opetusta, voivat opiskella elämänkatsomustietoa. 
Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat voivat valita oman uskontonsa opetuksen ja 
elämänkatsomustiedon väliltä. Mikäli oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen 
uskonnolliseen yhteisöön, hänen vanhempansa päättävät, minkä uskonnon 
opetukseen oppilas osallistuu. Valtion ja kuntien hallinnot rahoittavat yksityisiä 
kouluja, myös eri uskontokuntien kouluja. Nimestä huolimatta yksityiset koulut 
ovat itse asiassa täysin taloudellisesti riippuvaisia valtion rahoituksesta, jotta 
voidaan taata tasapuolinen koulutus koko maassa. Kansainvälisiä ja vieraskielisiä 
kouluja lukuun ottamatta yksityiset koulut eivät lain mukaan saa periä maksua 
opetuksesta, eikä oppilaita valita uskonnon perusteella. 

 
Uskonnonopetuksessa oppilaat tutustuvat omaan uskontoonsa, muihin 
uskontoihin ja yleisen etiikkaan. Uskonnon opettajilla on oltava valtion 
hyväksymä koulutus uskonnollista opetusta varten. Valtio nimittää opettajat, 
eikä opettajien tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. 
Opetushallitus tuottaa opetusmateriaalia ortodoksisesta ja luterilaisesta uskosta, 
katolilaisuudesta, juutalaisuudesta, islamista sekä sekulaarista etiikasta. 

 
Lain mukaan aseistakieltäytyjät, myös uskonnollisista syistä kieltäytyvät, voivat 
valita pakollisen asepalveluksen sijasta vaihtoehtoisen siviilipalvelun. 
Totaalikieltäytyjät, jotka kieltäytyvät suorittamasta sekä asepalvelusta että 
vaihtoehtoista siviilipalvelusta, voidaan tuomita vankeuteen enintään 173 
päiväksi, mikä on puolet 347 päivän siviilipalveluksen kestosta. Normaali 
asepalvelus kestää 165–347 päivää. 

 
Laissa edellytetään, että eläimet tainnutetaan ennen teurastusta. Eläin, joka 
teurastetaan uskonnollisiin tarkoituksiin, voidaan myös tainnuttaa ja lopettaa 
samanaikaisesti. 

 

Suomi on osallisena kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa 

kansainvälisessä yleissopimuksessa. 
 

Valtion viranomaisten toiminta 
 

Suomen Yleisradion englanninkielisen uutissivuston järjestämän kyselyn 
mukaan suurin osa kansanedustajista ei halua muuttaa Suomen lakia uskonnon 
pyhyydestä. Lain perusteella jumalanpilkasta voi saada kuuden kuukauden 
vankeustuomion. Kyselystä kävi myös ilmi, että hallitukseen kuuluvat vihreiden 
kansanedustajat ja oppositioon kuuluvat perussuomalaisten kansanedustajat 
kannattavat lakimuutosta samasta syystä: sananvapauden perusteella. YK:n 
ihmisoikeusneuvosto vaati Suomea muuttamaan rikoslain ”epämääräisesti ja 
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laveasti ilmaistua” säännöstä uskonnon pyhyydestä, koska se rajoittaa 
ilmaisunvapautta. 

 

Uskonnolliset yhteisöt raportoivat, että ne saivat päättää hyvin itsenäisesti 
koronapandemian aiheuttamien toimenpiteiden toteutuksesta ja että 
viranomaisten tekemät tarkastukset olivat häiritsemättömiä ja yleisesti 
hyödyllisiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan julkisia tilaisuuksia koskevia 
rajoituksia ei sovellettu uskonnollisten yhteisöjen luonteenomaisiin toimintoihin 
niiden omissa toimitiloissa tai vastaavissa paikoissa. Iltalehden haastattelemien 
lakiasiantuntijoiden mukaan tarttuvia tauteja koskevaa lainsäädäntöä, jonka 
perusteella rajoitetaan julkisia kokoontumisia, ei sovelleta uskonnollisiin 
kokoontumisiin, koska ne eroavat oikeudellisesti julkisista tilaisuuksista 
asiaankuuluvan julkisia kokoontumisia koskevan lainsäädännön perusteella. 
Katolisen kirkon virkailijat kertoivat, että kun yli 100 henkilöä mahdollisesti 
altistui koronavirukselle Kouvolassa pidetyissä hautajaisissa ja tilaisuudesta 
nousi julkinen kohu, kirkko teki tiivistä yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa 
kehittääkseen entistä parempia sisäisiä käytäntöjä, jotta se voisi jatkaa 
säännöllistä toimintaansa ilman julkista vastustusta. 

 
Elokuussa Helsingin käräjäoikeus totesi, että Kohti Vapautta! -järjestön vuoden 
2018 itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa hakaristilippuja kantaneet miehet 
eivät syyllistyneet kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Käräjäoikeuden 
mukaan hakaristilipun kantaminen ei ollut riittävä peruste tuomiolle 
kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, vaikka mielenosoituksessa kannetut liput 
liittyivät natsien ideologiaan ja juutalaisten vainoamiseen ja kansanmurhaan. 
Tuomioistuin totesi, että syytettyjen ei ollut osoitettu levittäneen viestiä, joka 
olisi uhannut tai loukannut tiettyjä etnisiä ryhmiä. Valtakunnansyyttäjä Raija 
Toiviainen ilmoitti valittavansa päätöksestä. Juutalaisen yhteisön johtajat 
vastustivat päätöstä, koska heidän näkemyksensä mukaan hakaristilipun esillä 
pitäminen on ilmaus kansanmurhan kannattamisesta. Yleisradion uutisten 
kyselyn mukaan suurin osa poliittisista puolueista kannatti hakaristilipun 
julkisen käytön kriminalisointia joko lainsäädännöllisillä toimilla tai 
hovioikeuden päätöksellä. Suurista puolueista vain perussuomalaiset olivat sitä 
mieltä, että hakaristilippuja ei pitäisi kieltää, koska se saattaisi rajoittaa 
yksilönvapautta. 

 
Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä ilmoitti 1.10.2021, että 
koronapandemia haittasi edelleen suunniteltua virallista selvitystä siitä, onko 
museokokoelmissa holokaustin aikana takavarikoitua taidetta. OKM suositti 
selvityksen tekemistä kesäkuussa 2019. Samalla Museovirasto järjesti 
suomalaisille museoille keskustelutilaisuuden taiteen alkuperästä (taideteosten 



SUOMI 9 

Kansainvälinen uskonnonvapausraportti 2021 

Yhdysvaltain ulkoministeriö • Office of International Religious Freedom 

 

 

omistustodistuksista) natsien taiteen ja kolonialismin osalta. Suomen 
museoliiton MuseoPro-julkaisussa vuosina 2020 ja 2021 julkaistut artikkelit 
osoittivat, että taiteen alkuperään liittyvistä ongelmista alettiin olla entistä 
enemmän yhtä mieltä. Levä ehdotti, että museoliitto voisi hyödyntää 
selvityksessä joukkoistamista. Esimerkiksi Kansallisgalleria on julkaissut 
verkossa luettelon kaikista kokoelmiensa teoksista, joiden ajanjaksoa 1933–
1945 koskevissa tiedoissa oli puutteita. 

 

Yleisradio uutisoi toukokuussa, että sisäministeriö oli jatkanut aiemmin 
lykkäämäänsä selvitystä siitä, voisiko uskonnollisia tunnuksia, kuten huiveja, 
käyttää osana poliisin virkapukua. Tammikuussa Helsingin Sanomat julkaisi 
artikkelin musliminainen Fardowsa Mohamudista, joka oli perunut 
vapaaehtoisen asepalveluksensa, koska Puolustusvoimat kieltää hijabin käytön. 
 

Marraskuussa maa- ja metsätalousministeriö pyysi julkisia kommentteja 
eläinsuojelulakeihin ehdotetuista muutoksista. Ehdotukset koskivat muun 
muassa eläinten tainnutusta ennen teurastusta, eikä niihin sisältynyt 
nimenomaisia uskonnollisia poikkeuksia rituaaliteurastukselle. Muslimien ja 
juutalaisten järjestöt vastustivat voimakkaasti näitä lakimuutoksia, jotka 
vaikuttaisivat kosher- ja halal-käytäntöihin Suomessa. Suomen 
juutalaisyhteisöjen keskusneuvosto ilmoitti julkisessa lausunnossaan, että 
lakiehdotus polkee uskonnollisia oikeuksia ja on ristiriidassa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen kanssa. 

 
Uskonnolliset ryhmät ilmoittivat myös, että koska ehdotus ei sisältänyt 
toimenpiteitä muiden eläinten oikeuksiin liittyvien ongelmien korjaamiseksi 
(esimerkiksi eläinten tainnutuskäytäntöjen tiukentaminen), tuloksena olisi 
kulttuurisesti subjektiivinen laki, joka rajoittaisi vain uskonnollisten 
vähemmistöjen kulttuuriperinteitä. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet kannustavat välttämään miesten 
ympärileikkausta, eikä julkisen terveydenhuollon rahoitusta myönnetä näihin 
toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ovat suosituksia eivätkä 
varsinaisia korkeimman oikeuden päätöksiin perustuvia vaatimuksia. Ohjeiden 
mukaan ainoastaan laillistettujen lääkäreiden tulisi suorittaa poikien 
ympärileikkauksia, lapsen huoltajille tulisi kertoa toimenpiteen riskeistä ja 
peruuttamattomuudesta ja toimenpiteelle tulisi saada lapsen itsensä suostumus, 
jos tämä on riittävän vanha ymmärtämään asian. Sosiaali- ja terveysministeriö 
kutsuu ei-lääketieteellistä miesten ympärileikkausta lapsen ruumiillisen 
koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkaukseksi. Muslimi- ja 
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juutalaisyhteisöjen jäsenet vastustivat edelleen ohjeita ja ilmoittivat, että asiaa 
koskevaan julkiseen keskusteluun liittyy aina juutalais- tai muslimivastaista 
retoriikkaa tiedotusvälineissä ja laajemminkin. 

 

Eduskunta ei ryhtynyt toimenpiteisiin, kun kuusitoista kansanedustajaa teki 
vuonna 2020 ehdotuksen, jonka mukaan ”hallituksen on – – tunnistettava tarve 
poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen sääntelyyn ja ryhdyttävä 
tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimiin oikeudellisen tilanteen selvittämiseksi ja 
ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen oikeudellisten rajojen määrittämiseksi”. 
Lokakuussa tehtyä ehdotusta koskevassa lakivaliokunnan keskustelussa kieltoa 
puoltavat kansanedustajat saivat kuitenkin valiokunnan raporttiin maininnan 
siitä, että asiaa tulisi harkita uudelleen tulevaisuudessa. 

 

Jehovan todistajien edustajien mukaan venäläisten Jehovan todistajien 
uskonnolliseen vainoon perustuvien turvapaikkahakemusten määrä väheni jo 
toisena peräkkäisenä vuotena. Hakemusten määrän lasku johtui osittain 
koronapandemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista. Maahanmuuttovirasto 
hylkäsi suurimman osan Jehovan todistajien hakemuksista ja ilmoitti edelleen 
kantanaan, että pelkkää kirkon jäsenyyttä ei pidetty riittävänä perusteena 
turvapaikan myöntämiselle. Jehovan todistajien edustajilta ja 
Maahanmuuttovirastosta saatujen tietojen mukaan 15 tapausta odotti korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöstä vuoden 2021 alkupuoliskolla. Vuoden lopussa uutta 
päätöstä odotti ainakin 47 henkilöä, jotka olivat saaneet korkeimmalta hallinto-
oikeudelta kielteisen päätöksen ja uusineet hakemuksensa 
Maahanmuuttovirastolle muuttuneiden olosuhteiden perusteella. 

 

Suomen huhtikuussa toimittamaa seitsemättä määräaikaisraporttia koskevissa 
loppupäätelmissä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto ilmaisi 
huolensa siitä, että ”laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden 
suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta (330/2019) 
poistaa Jehovan todistajille myönnetyn vapautuksen ase- ja siviilipalveluksesta 
vastoin neuvoston aiempia suosituksia, joiden mukaan vapautusta tulisi laajentaa 
koskemaan myös muita ryhmiä, jotka kieltäytyvät palveluksesta omantunnon 
syistä”. Ihmisoikeusneuvoston ja Amnesty Internationalin Suomen osasto 
huomauttivat, että vaihtoehtoinen siviilipalvelus oli yhtä pitkä kuin pisin 
varusmiespalvelus, mikä oli rasite heille, jotka käyttivät oikeuttaan kieltäytyä 
omantunnon syistä, myös uskonnollisin perustein. 

 

Jehovan todistajien edustajien mukaan kahta turvapaikanhakijaperhettä, jotka 
ilmoittivat olevansa Jehovan todistajia, oltiin vuoden aikana karkottamassa 
Venäjälle, koska he olivat käyttäneet kaikki Suomessa saatavilla olevat 
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muutoksenhakukeinot. Perheet hakivat Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusneuvostolta väliaikaismääräyksiä ja saivat myönteiset väliaikaiset 
päätökset, jotka keskeyttivät heidän karkotuksensa. Laillinen työllistyminen ei 
ollut enää mahdollista, vaikka perheiden hakemukset odottivat päätöstä Suomen 
maahanmuuttojärjestelmässä. Siksi perheet joutuivat tilanteeseen, jossa ne olivat 
riippuvaisia rajallisista julkisista palveluista. 

 

Ahmadiyya Muslimi Jamaat Suomen edustajien mukaan Maahanmuuttovirasto 
hylkäsi edelleen suurimman osan pakistanilaisten ahmadi-muslimien 
turvapaikkahakemuksista. He totesivat, että Maahanmuuttoviraston mukaan 
vaarassa ovat vain ahmadi-yhteisön merkittävät henkilöt, kun taas muiden 
ahmadien pitäisi voida siirtyä turvallisemmille alueille Pakistanissa turvapaikan 
hakemisen sijaan. Kun karkotusmääräyksistä valitettiin, viranomaiset pyysivät 
edustajien mukaan todisteita siitä, että kyseessä olevat henkilöt olivat vaarassa, 
ottamatta huomioon sitä, että ahmadeja vainotaan järjestelmällisesti 
Pakistanissa. Ahmadi-yhteisön johtajien mukaan heiltä ei missään vaiheessa 
kysytty, miten yhteisön jäsenyys tai vainon kohteena oleminen voidaan 
vahvistaa tai todentaa turvapaikan hakemisen yhteydessä. Johtajien mukaan 
turvapaikkahakemusten määrä oli laskenut kahden viime vuoden aikana, kun 
vainon kohteeksi joutuneet henkilöt eivät halunneet käynnistää 
turvapaikkaprosessia, koska tiesivät sen johtavan lopulta kielteiseen päätökseen. 
Ryhmän edustajat kertoivat tavanneensa useita valtionhallinnon edustajia mutta 
eivät olleet vielä onnistuneet järjestämään kokousta sisäministeriössä 
keskustellakseen yhteisön kohtaamista haasteista. Sisäministeriö oli aiemmin 
kieltäytynyt tapaamasta yhteisön edustajia ja ohjannut heidät ulkoministeriöön. 

 

Puolustusvoimien päällystön edustajan mukaan puolustusvoimissa noudatettiin 
nollatoleranssia vihapuhetta ja viharikoksia kohtaan. Tähän lukeutuvat myös 
uskonnollisiin syihin liittyvät tapaukset. Yksiköiden komentajat aloittivat 
tutkinnan raportoiduista tapauksista. Jos komentaja arvioi rikkomuksen 
vähäiseksi, hän antoi nuhteet tai muun rangaistuksen. Vakavammista rikkeistä 
komentaja raportoi ylöspäin, ja puolustusviranomaiset saattoivat siirtää tapauksia 
myös siviilituomioistuinten käsittelyyn. Edustaja kertoi myös, että 
puolustusvoimat ottaa sääntöjensä mukaisesti huomioon uskontoon liittyvät 
ruokarajoitukset ja paastovaatimukset sekä tarjoaa koko henkilöstölle 
mahdollisuuden uskonnolliseen vapaaseen ja rukousaikaan. Edustaja totesi myös, 
että puolustusvoimissa näitä menettelyjä jatkettiin koronapandemian aikana ja 
että varusmiehet saattoivat edelleen tavata sotilaspastoreita pandemiasta 
huolimatta. 

 
Yleisradio uutisoi heinäkuussa ja syyskuussa, että Helsingin poliisilaitos 
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irtisanoi kaksi poliisia, joista toinen oli henkilöstöpäällikkö, koska he olivat 
osallistuneet äärioikeistolaisissa viharyhmissä keskusteluihin, joihin sisältyi 
muslimien ja juutalaisten vastaisia viestejä. Irtisanottujen tekstiviesteissä 
käsiteltiin tulevaa ”sisällissotaa” ja erityisesti muslimeja, somaleita ja romaneja. 
Ylen mukaan tutkinnan kohteena oli lisäksi viisi poliisia ja yksi äärioikeistoon 
kytköksissä oleva vartija. 

 

Uskonnollisten yhteisöjen johtajat ilmoittivat toistuvasti, että viharikoksia 
tapahtui todennäköisesti huomattavasti enemmän kuin tilastoissa kerrottiin. 
Uskontojen välistä yhteistyötä edistävän kansallisen USKOT-foorumin edustajan 
mukaan monet muslimiyhteisöjen jäsenet, etenkin hijabia käyttävät naiset, eivät 
ilmoittaneet kohtaamastaan sanallisesta tai fyysisestä ahdistelusta, koska heidän 
aiempia ilmoituksiaan ei käsitelty. Eräs musliminainen kertoi lopettaneensa 
julkisten kulkuvälineiden käytön, ja eräs juutalaisnainen kertoi harkitsevansa 
maastamuuttoa ahdistelun lisääntymisen vuoksi, mutta kumpikaan ei ollut 
ilmoittanut tapauksista poliisille. Lokakuussa aihetunniste #miksenluotapoliisiin 
trendasi Twitterissä. Sen alla julkaistiin kansalaisten kokemuksia uskonnollisesta 
ahdistelusta sekä uusnatsien retoriikasta ja rasistisesta ja muslimien vastaisesta 
retoriikasta, johon poliisi ei kansalaisten mukaan kiinnittänyt huomiota. 
Helsingin poliisin edustajat kertoivat vastauksessaan ottavansa keskustelun 
vakavasti. 

 

Yleisradio uutisoi 5.1.2021, että perussuomalaisten Turun paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Jyrki Åland oli ilmoittanut toivovansa koronakuolemien 
lisääntyvän Turun Varissuolla alueen etnisen rakenteen vuoksi. Lähteiden 
mukaan Åland oli sanonut, että raportit Ruotsin koronakuolemista vuonna 2020 
olisivat hyvä asia Varissuolle, koska ”siellä on maahanmuuttajalähiö, ja ehkä 
pieni koronapuhdistus tekisi sielläkin ihan pelkkää hyvää”. Myöhemmin Åland 
kertoi laskeneensa leikkiä ja pyysi anteeksi kommenttejaan. Yle uutisoi 
11.1.2021, että poliisi tutki kommentteja. Varissuolla yli 48 % väestöstä ja yli 
80 % kouluikäisistä lapsista puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai 
ruotsia, ja lähiössä on merkittävät muslimien ja katolisten siirtolaisväestöt. 
Åland erosi paikallisyhdistyksen puheenjohtajan paikalta 20.9.2021. 

 

Yle uutisoi tammikuussa, että valtakunnansyyttäjä oli päättänyt olla nostamatta 
syytettä sosiaalidemokraattien kansanedustajaa Hussein al-Taeeta vastaan tämän 
Facebook-kommenteista vuosilta 2011–2012, jolloin al-Taee ei vielä ollut 
kansanedustaja. Al-Taee pyysi syyskuussa 2019 järjestetyssä 
lehdistötilaisuudessa kirjoituksiaan anteeksi juutalaisilta ja sunniyhteisöiltä eikä 
kiistänyt poliisin tutkinnan tuloksia, joiden mukaan hänen kirjoituksensa olivat 
kiihottamista kansanryhmää vastaan. Valtakunnansyyttäjän toimiston päätöksen 
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mukaan al-Taee oli pyrkinyt aktiivisesti ja itsenäisesti ilman viranomaisten 
väliintuloa pyytämään anteeksi aiempia toimiaan ja minimoimaan niiden 
aiheuttaman vahingon. Verkkosivuillaan al-Taee pyysi kirjoituksiaan anteeksi 
juutalaisten, egyptiläisten ja sunnimuslimien yhteisöiltä ja ilmoitti, etteivät hänen 
aiemmat kirjoituksensa vastanneet hänen nykyistä maailmankatsomustaan. 

 

Helsinki Times kertoi 30.4.2021 entisen sisäministerin ja kristillisdemokraattien 
kansanedustajan Päivi Räsäsen saaneen syytteen seksuaalisuuteen perustuvasta 
kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja vihaan yllyttämisestä. Syyte perustui 
Räsäsen vuonna 2004 julkaisemaan kirjoitukseen ja vuonna 2019 julkaisemaan 
twiittiin. Artikkelin mukaan syyttäjä tutki väitteitä, joita Räsänen oli esittänyt 
kirjoituksessaan ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat 
kristillisen ihmiskäsityksen” sekä twiitissä, jonka hän oli julkaissut vastauksena 
uutiseen siitä, että evankelis-luterilaisesta kirkosta oli tullut Helsinki Pride -
tapahtuman kumppani: ”Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen 
kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Syyttäjän mukaan nämä 
kommentit halvensivat homoja ja lesboja, loukkasivat heidän oikeuttaan tasa-
arvoon sekä lietsoivat suvaitsemattomuutta ja vihaa. Seksuaalisuuteen liittyvä 
vihapuhe kiellettiin vuonna 1995. Räsänen puolusti lausuntojaan sillä, että hänen 
uskonnolliset käsityksensä olivat hänen sanan- ja uskonnonvapautensa ilmauksia. 
Juhana Pohjola, Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispa, sai 
vastaavan syytteen, joka liittyi Räsäsen vuonna 2004 julkaistun kirjoituksen 
jakeluun. 

 

Yle uutisoi toukokuussa, että viranomaiset olivat tuominneet Suomen Kansa 
Ensin -puolueen entisen puheenjohtajan Marco de Witin kuuden kuukauden 
ehdolliseen vankeuteen kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta ja 
kolmestatoista kunnianloukkauksesta, joista yksi liittyi uskonrauhan 
rikkomiseen. De Wit oli julkaissut verkossa useita artikkeleita, jotka uhkasivat 
ja loukkasivat muslimeja, afganistanilaisia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 
uskonnon, ihonvärin ja etnisen alkuperän perusteella. 
Kunnianloukkaustapauksessa oli yli 20 kantajaa. De Wit oli julkaissut 
sosiaalisessa mediassa kirjoituksia, joissa suomalaisia muslimeja ja poliiseja 
yhdistettiin lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lisäksi oikeus määräsi de 
Witin poistamaan kirjoituksensa sosiaalisesta mediasta ja maksamaan uhreille 
korvauksia yhteensä yli 40 000 euroa. 

 

Helsingin Sanomat raportoi 7.10.2021, että Oulun käräjäoikeus oli tuominnut 
entisen Oulun kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan 70 päiväsakkoon, joiden yhteismäärä oli 420 euroa. Päiväsakkojen 
lukumäärä perustuu tuomion vakavuuteen ja rahallinen arvo tuomitun tulotasoon. 
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Oikeus oli aiemmin tuominnut Lokan kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan. Lokka oli julkaissut verkossa videoita, joissa muslimit ja muut 
maahanmuuttajat esitettiin muita ihmisiä alempiarvoisina. Uusi syyte perustui 
kommentteihin, joita Lokka oli esittänyt Oulun kaupunginvaltuuston 
kokouksessa helmikuussa 2020. Hän oli uhkaillut muslimisiirtolaisia ja -
pakolaisia ja ehdottanut ”kuolemanpartioiden” perustamista, jotta vähemmistöt 
voitaisiin ajaa pois Oulun alueelta. 

 

Lokakuussa perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen tuomittiin 
kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koski Tynkkysen Facebookissa 
vuoden 2017 kuntavaalikampanjan yhteydessä julkaisemia kirjoituksia. 
Tynkkynen oli julkaissut useita kuvia ja kirjoituksia, joiden mukaan turvapaikkaa 
hakevat ja maahanmuuttajamuslimit olivat naisia ja lapsia hyväksikäyttäviä 
rikollisia. Tynkkynen kiisti kaikki syytteet ja ilmoitti, että hänen kirjoituksensa 
olivat maltillisia ja ilmaisunvapauden mukaisia. Oikeus tuomitsi Tynkkyselle 70 
päiväsakkoa, joiden yhteismäärä oli 4 410 euroa. Lisäksi oikeus määräsi 
Tynkkysen poistamaan kirjoitukset Facebook-tililtään. 

 

Sisäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilastojen mukaan valtio myönsi 
vuonna 2021 rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle 117 miljoonaa euroa 
(115,6 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja ortodoksiselle kirkolle 2,6 miljoonaa 

euroa (2,58 miljoonaa euroa vuonna 2019). OKM jakoi muille rekisteröidyille 
uskonnollisille yhteisöille yhteensä 824 000 euroa, joka oli saman verran kuin 
vuonna 2020. Tämä sisältää 524 000 euroa rahoitusta eri yhteisölle niiden 

rekisteröityjen jäsenten määrän mukaan sekä 300 000 euroa Helsingin 
juutalaiselle seurakunnalle toimitilojen turvallisuuden varmistamiseen ja 
juutalaisvastaisten tapausten seuraamuksiin. Vähemmistöön kuuluvien 
uskonnollisten yhteisöjen johtajat ilmaisivat huolensa rahoituksen 

jakautumisesta. Useiden muslimiyhteisöjen johtajat kiinnittivät huomiota siihen, 
että puutteellinen kulttuurinen ymmärrys yksilöiden rekisteröitymisestä haittaa 
muslimiyhteisöjen rahoitusta. Katolinen kirkko sen sijaan pyrki edistämään 

ajatusta kirkon rahoituksesta sen jäsenten verotuksen yhteydessä samalla tavalla 
kuin evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa. 

 

OKM myönsi 80 000 euroa uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseen. 
Määrä oli samansuuruinen kuin vuonna 2020. Rahoitus jakaantuu kolmelle 
järjestölle: USKOT-foorumille, jossa on edustajia suurimmista uskonnoista, ja 
Fokukselle, joka on uskontojen ja kulttuurien välinen järjestö, sekä Ad Astralle, 
joka edistää vuoropuhelua, uskontojen välisiä hankkeita ja lasten osallisuutta 
kouluissa, esikouluissa ja päiväkodeissa. 
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Suomi on kansainvälisen International Holocaust Remembrance Alliance -järjestön 

jäsen. 

 

Osa III.  Yhteiskunnan uskonnonvapautta kohtaan osoittaman kunnioituksen 

tilanne 
 

Vuonna 2020 poliisi raportoi 108 viharikoksesta uskonnollisten yhteisöjen 
jäseniä vastaan (uudempia tilastoja ei ole julkaistu). Viharikoksiin sisältyy 
pahoinpitelyjä, uhkauksia ja häirintää sekä syrjintää ja ilkivaltaa. Vuonna 
2019 vastaava luku oli 133. Muslimi oli kohteena 39 tapauksessa, kristitty 28 
tapauksessa (mukaan lukien kaksi Jehovan todistajaa), juutalainen 18 
tapauksessa ja jonkin muun uskonnollisen yhteisön jäsen 21 tapauksessa. 
Poliisi ei kuitenkaan luovuttanut tarkempia tietoja tapauksista tai ottanut 
kantaa siihen, oliko uskonto tekojen ainoa motiivi. Uskonto ja etnisyys ovat 
usein läheisesti sidoksissa, joten monia tapauksia oli vaikea luokitella 
yksinomaan uskonnolliseen identiteettiin perustuviksi. 

 

Itseään uusnatsijärjestöksi kutsuva Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) jatkoi 
toimintakiellosta huolimatta verkkosivustonsa ylläpitämistä ja mielenosoituksiin 
osallistumista Suomessa. Se jatkoi myös juutalaisiin ja muslimeihin kohdistuvaa 
syrjintää ja väkivaltaa kannattavien kirjoitusten julkaisemista. Viranomaisten 
mukaan PVL:n jäsenet alkoivat vuonna 2020 toimia osana Kohti vapautta -
ryhmää, jota keskusrikospoliisi pitää PVL:n seuraajana. Kohti vapautta -ryhmän 
verkkosivusto pysyi saatavilla, mutta sitä ei ole päivitetty vuoden 2020 
joulukuun jälkeen. 
 

Entiset PVL:n jäsenet jatkoivat toimintaa uusilla verkkosivustoilla. Esimerkiksi 
Partisaani on äärioikeistolainen uutissivusto, joka levittää muslimien ja 
juutalaisten vastaisia salaliittoteorioita, ja Suomalaisapu kuvaa itseään 
hyväntekeväisyysjärjestöksi mutta käyttää myös siirtolaisten ja muslimien 
vastaista retoriikkaa. Näillä sivustoilla käytettiin usein PVL:n perinteistä logoa, 
joka sisältää uusfasistista symboliikkaa. 

 

Verkon ääriliikkeisiin perehtyneiden tutkijoiden mukaan uusnatsien toiminta 
väheni merkittävästi PVL:n toimintakiellon jälkeisenä vuotena. Helsingin 
Sanomat kuitenkin raportoi maaliskuussa, että äärioikeistolaisten ryhmien 
aiheuttama terrorismin uhka – etenkin vastauksena rasistiseen ja 
muslimivastaiseen ”väestönvaihtoteoriaan” (jonka mukaan siirtolaisuus ja 
kantaväestön alhainen syntyvyys johtavat siihen, että kantaväestö korvataan eri 
rotuja ja uskontoja edustavilla ulkomaalaisilla) – kasvoi Suomessa. Tämä vastaa 
keskusrikospoliisin vuonna 2020 tekemän tutkimuksen tuloksia. 



SUOMI 16 

Kansainvälinen uskonnonvapausraportti 2021 

Yhdysvaltain ulkoministeriö • Office of International Religious Freedom 

 

 

 

Elokuussa Tampereen entinen kaupunginvaltuutettu ja äärioikeistolainen 
poliitikko Terhi Kiemunki johti Kansallismielisten liittouman järjestämää 
mielenosoitusta päivänä, jolloin Turussa tapahtuneesta terroristihyökkäyksestä 
tuli kuluneeksi neljä vuotta. Hyökkäyksen tekijä ilmoitti olevansa Isis-sotilas. 
Kansallismielisten liittouma ilmoitti, että se ei ota kantaa jäsentensä toimintaan 
tai mielipiteisiin eikä syrji muita kansallisuuksia, uskontoja tai etnisyyksiä, 
mutta liittouma järjesti säännöllisesti White Lives Matter -tapahtumia ja julkaisi 
verkkosivustollaan artikkeleita, joissa kuvataan ”väestönvaihtoteorian” 
ideologiaa. Kansallismielisten liittouman johtoon kuuluun entisiä PVL:n jäseniä. 
Poliisin arvion mukaan mielenosoituksessa oli runsaat 100 osallistujaa, mikä on 
vähemmän kuin kahdessa aiemmassa vastaavassa mielenosoituksessa. Poliisin 
arvion mukaan antifasistisen Turku ilman natseja -ryhmän 
vastamielenosoituksessa oli enemmän osanottajia kuin Kansallismielisten 
liittouman tukemassa tapahtumassa. Poliisi pidätti yhden henkilön ahdistelevan 
käytöksen vuoksi mutta ei kertonut, osallistuiko pidätetty mielenosoitukseen vai 
vastamielenosoitukseen. 

 

Juutalaisvastaisia tarroja ja julisteita kiinnitettiin vuoden aikana Helsingin 
juutalaisseurakunnan synagogan seinään ja asuinrakennuksiin alueilla, joissa on 
merkittävästi juutalaisväestöä, sekä julkisiin tiloihin. Lähteiden mukaan osa 
ilkivallasta oli sattumanvaraista ja osa suunniteltua. Juutalaisvastaisia graffiteja 
ja PVL:n kuvastoa sisältäviä tarroja havaittiin myös LGBTQI+-yhteisön Pride-
tapahtumissa. 
 

Juutalaisyhteisön edustajien mukaan poliisi ei tehnyt pidätyksiä video- ja 

valokuvatodisteista huolimatta. Syyskuussa maahanmuuttoa vastustavat aktivistit 

järjestivät eduskuntatalon puistossa Nouse Suomi -mielenosoituksen, jossa 

vastustettiin afganistanilaisten pakolaisten vastaanottoa Suomeen. Puhujina oli 

PVL:n entisiä jäseniä, ja järjestäjät mainostivat tilaisuutta PVL:n Norjan osaston 

verkkosivustolla ja Partisaani-sivustolla. Puheet lähetettiin suorina YouTubessa, 

ja niissä keskityttiin ”Suomen islamisaatioon” ja kehotettiin suomalaisia 

puolustamaan ”suomalaisuutta”. 
 

Suomessa tammikuussa esitetyssä ruotsalaisessa dokumenttisarjassa 
Kruunupyyn IK Kronan -voimisteluseuran valmentaja Linda Karlström esitti 
useita kommentteja, joissa hän kyseenalaisti holokaustin olemassaolon. 
Ruotsinkielinen urheiluliitto käsitteli Karlströmin tapauksen, mutta 
voimisteluliiton kurinpitolautakunta ei määrännyt hänelle rangaistusta, koska 
kommenttien katsottiin kuuluvan sananvapauden piiriin. Kurinpitolautakunnan 
lausunnon mukaan urheilun ulkopuoliset asiat eivät yleisesti ottaen kuulu sen 
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vastuualueeseen. Maaliskuusta alkaen Karlström ei enää toiminut valmentajana 
IK Kronan -seurassa. 

 

Muslimi- ja juutalaisvastaiset järjestöt olivat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. 
Viittaukset ”väestönvaihtoteoriaan” levisivät Facebookissa, Twitterissä, 
venäläisessä VK-verkostossa ja yhdysvaltalaisessa Gab-verkostossa. Euroopan 
juutalaiskongressi ja Helsingin juutalaisyhteisön johtajat raportoivat koko 
vuoden ajan juutalaisvastaisista tapauksista, myös suomenkielisistä 
kirjoituksista, eurooppalaisissa sosiaalisissa verkostoissa. Telegram, VK, Gab ja 
Twitter levittivät holokaustin olemassaolon kiistävää sisältöä ja juutalaisten 
”maailmanvaltaa” koskevia salaliittoteorioita. Helsingin Sanomien mukaan 
Suomen Palloliitto ilmoitti toukokuussa lahjoittavansa Nike-urheiluhijabin 
kaikille sellaisen haluaville jalkapalloilijoille. Ilmoitus herätti kritiikkiä 
Twitterissä, jossa merkittävä osa kommentoijista vastusti hijabin käyttöä. 

 

Pakolaisneuvonta ja muut maahanmuuttajien parissa työskentelevät 
kansalaisjärjestöt pitivät edelleen esillä huolta vastaanottokeskuksissa asuvien 
uskonnollisten vähemmistöjen mahdollisuudesta harjoittaa uskontoaan ilman 
muiden samassa keskuksessa asuvien maahanmuuttajien häirintää. 
Pakolaisneuvonnan edustajan mukaan vastaanottokeskuksissa kristinuskoon 
kääntyneet kokivat edelleen häirintää, kuten sosiaalista syrjintää, uhkailua ja 
kiristystä. Näiden ongelmien ratkaisuun oli kuitenkin käytettävissä rajallisesti 
turvallisuuden ja sosiaalipalvelujen resursseja. 

 

Muslimien uskonnollisten järjestöjen johtajien mielipiteet jakautuivat sen 

suhteen, tarvitseeko kasvava ja monimuotoinen muslimiyhteisö lisää hartauden 
harjoittamispaikkoja. USKOT-foorumin edustajan mukaan muslimiryhmät 
etsivät jatkuvasti sopivia hartauden harjoittamispaikkoja, mutta niillä ei ole 

riittäviä varoja kiinteistöjen ostamiseen, koska valtaosa muslimeista ei kuulu 
virallisesti rekisteröityihin yhdyskuntiin eikä halua rekisteröityä. Vain muutama 
Suomessa olevista moskeijoista on rakennettu moskeijaksi ja suurin osa sijaitsee 
aiemmin kaupallisessa käytössä olleissa tiloissa. Osa muslimiyhteisön jäsenistä 

piti nykyisiä tiloja riittävinä mutta huomautti, että joidenkin uskonnollisten tai 
etnisten ryhmien jäsenet eivät mielellään käytä saatavilla olevia tiloja. Erään 
yhteisöjohtajan mukaan rukoushuoneita on riittävästi, mutta yhteisöpalveluille ei 

ole riittävästi tiloja varsinkaan naisille ja lapsille. Lisää tilaa tarvittaisiin myös 
suomenkielisille rukouksille. LGBTQI+-muslimiyhteisön jäsenet huomauttivat, 
että heille ei ollut ”turvallisia tiloja”. Niitä tarvittaisiin etenkin 

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. Yritykset suurmoskeijan 
rakentamiseksi Etelä-Suomeen ovat keskeytyneet. Osa muslimiyhteisön 
johtajista on havainnut kaavoituslakien politisoitumista, muslimien vastaisia ja 
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rasistisia asenteita joissakin paikallisyhteisöissä sekä voimakkaita 
erimielisyyksiä monimuotoisessa muslimiyhteisössä. Nämä tekijät ovat 

vaikuttaneet hankkeen keskeytymiseen. 
 

Ahmadiyya Muslimi Jamaat Suomi -järjestön edustajat totesivat muiden 
muslimiryhmien edelleen estävän ryhmän jäsenyyden uskonnollisten ryhmien 
yhteisissä järjestöissä. Ahmadiyya Muslimi Jamaat Suomen edustajat kertoivat, 
että yhteisö suunnittelee rakentavansa moskeijan ja kulttuurikeskuksen 
tulevaisuudessa. Vaikka moskeija rakennettaisiin yksinomaan ahmadi-yhteisöltä 
saaduilla varoilla, se olisi avoin kaikille uskonnollisille ja ei-uskonnollisille 
henkilöille. 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston raportin mukaan toimisto vastaanotti 
vuoden 2020 aikana 34 valitusta, jotka liittyivät uskonnolliseen syrjintään, 
mikä oli 3 % kaikista syrjintävalituksista. Vuonna 2019 vastaava luku oli 37. 

 

Magneettimedia-verkkosivusto julkaisi edelleen juutalaisvastaista sisältöä. 
Tammikuussa se julkaisi artikkelin ”Biden: juutalaiset Valkoisen talon, CIA:n, 
NSA:n ja rahaministeriön johtoasemiin” ja huhtikuussa artikkelin 
”Juutalaismafian maailmanvaltapyrkimykset”. Verkkosivusto myös varoitti 
tulevasta yhteenotosta kristillisen, islamilaisen ja juutalaisen maailman välillä. 
Sivuston mukaan yhteenotto voi johtaa kristillisyyden tuhoutumiseen. Suuret 
suomalaiset yritykset ja kuluttajabrändit boikotoivat edelleen Magneettimedian 
entisen omistajan Juha Kärkkäisen omistamaa tavarataloketjua hänen 
juutalaisvastaisten näkemystensä vuoksi. 

 

Kesäkuussa sisäministeriö julkaisi uskonnollisten kohteiden turvallisuuden 
parantamista käsitelleen työryhmän raportin. Raportin mukaan lähes kaikki (93 
%) kristityt vastaajat kokivat olonsa turvalliseksi uskonnollisissa tiloissaan tai 
niiden läheisyydessä, mutta vain 69 % muslimeista ja 33 % juutalaisista koki 
olonsa turvalliseksi omien uskonnollisten tilojensa läheisyydessä. Raportissa 
suositeltiin muun muassa vahvempaa valtion tukea kaikkien uskonnollisten 
yhteisöjen turvallisuudelle. Juutalaisyhteisöjen keskusneuvoston johdon mukaan 
synagogien turvallisuuden rahoitukseen ehdotetut budjettileikkaukset olivat 
merkittävä huolenaihe. Ahmadi-muslimiyhteisön edustajat kertoivat, että heihin 
ei oltu yhteydessä raportin valmisteluvaiheessa, ja ilmaisivat turvallisuushuolia, 
jotka liittyvät erityisesti ”ääriryhmiin”. 

 

Uskonnollisten ryhmien edustajat osallistuivat muiden uskonnollisten ryhmien 
isännöimiin tapahtumiin, jotka järjestettiin virtuaalisina koronapandemian takia. 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avustusjärjestö Kirkon Ulkomaanapu 
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isännöi jälleen uskontojen välistä iftar-tapahtumaa, joka kokoaa yhteen 
suurimpien uskontokuntien, ulkoministeriön ja kuntien edustajia. Tapahtuman 
teemana oli ”Rakasta lähimmäistäsi pandemian aikana: osallistava 
lähestymistapa”. Tapahtumassa keskusteltiin siitä, miten uskontojen välinen 
vuoropuhelu ja yhteisöllisyys voivat edistää uskonnonvapautta koronapandemian 
ja siihen liittyvien rajoitusten kaltaisina vaikeina aikoina. 

 

Osa IV. Yhdysvaltain hallituksen politiikka ja vaikuttaminen 

 

Suurlähetystön edustajat tapasivat oikeus-, sisä- ja ulkoministeriöiden 
virkamiehiä. Tapaamisten aiheita olivat uskonnollinen suvaitsemattomuus, 
uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen, pakolaisille ja 
turvapaikanhakijoille tarkoitetut uskonnolliset palvelut sekä Jehovan todistajien 
kohtelu turvapaikka-asioissa. 

 

Suurlähetystön edustajat tapasivat kristillisten, juutalaisten ja islamilaisten 
yhteisöjen uskonnollisia edustajia ja maallikkoaktivisteja. Lisäksi he tapasivat 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Jehovan todistajien ja muiden 
vähemmistöuskontoryhmien edustajia keskustellakseen uskonnonvapauden 
tilasta Suomessa. Suurlähetystön edustajat ja juutalais- ja muslimiyhteisöjen 
edustajat keskustelivat myös viranomaisten ohjeistuksesta, jonka tarkoituksena 
on vähentää miesten ympärileikkauksia ja joka huolestutti molempia yhteisöjä, 
sekä uskontoon liittyvistä rikoksista ja vaikeuksista, jotka liittyvät hartauden 
harjoittamispaikkojen perustamiseen tai ylläpitoon monimuotoisen 
muslimiväestön tarpeisiin. Suurlähetystön henkilökunta keskusteli myös eri 
muslimiseurakuntien edustajien kanssa muslimien syrjinnästä ja tapasi 
säännöllisesti USKOT-foorumin ja muiden kansalaisjärjestöjen edustajia. 
Suurlähetystö jatkoi keskustelua Venäjältä tulevista Jehovan todistajista, joille ei 
ole myönnetty turvapaikkaa uskonnollisen vainon perusteella. Suurlähetystön 
edustajat pitivät yhteyttä myös ahmadi-muslimiyhteisön edustajiin, joita 
huolestuttaa se, että suuri osa Pakistanista tulevien ahmadien 
turvapaikkahakemuksista hylätään. He ovat huolissaan myös Suomen ahmadi-
yhteisön turvallisuustilanteesta. Lisäksi suurlähetystön edustajat olivat 
yhteydessä uiguuri-yhteisöön, jonka jäsenet ovat pääasiassa muslimeja. 

 

Suurlähetystö koordinoi antisemitismiä koskevia lähestymistapoja brittiläisten ja 
kanadalaisten diplomaattisten vastapuoliensa kanssa. Suurlähetystö nosti 
sosiaalisessa mediassa esille uskonnollisten vähemmistöjen puheenvuoroja ja 
edisti tietoisuutta holokaustista. 

 

Suurlähetystön edustajat osallistuivat vähemmistöuskontoryhmien ja USKOT-
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foorumin isännöimiin tilaisuuksiin. Syyskuussa suurlähetystön edustajat 
osallistuivat webinaariin, joka edisti uskontojen välistä vuoropuhelua 
uskonnollisten vähemmistöjen vainoamisen vastustamiseksi. Lokakuussa 
suurlähetystön edustajat osallistuivat USKOT-foorumin 10-vuotisjuhlaan, johon 
sisältyi uskonlukutaitoa koskeva seminaarisarja sekä suoraa vuorovaikutusta 
viranomaisten ja uskonnollisten instituutioiden johtajien kanssa uskonnolliseen 
ilmaisuun, yhteistyöhön ja vapauteen liittyvissä asioissa. 
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