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TAHALLINEN VAHINGOITTAMINEN

Kirkkohallitus pyysi seurakuntia yleiskirjeellä 12/1999 ilmoittamaan seurakuntien
omaisuuteen tai hautausmaalla sijaitsevaan yksityiseen omaisuuteen kohdistuvasta vahingoittamisesta tai vahingoittamisella uhkaamisesta. Pyyntö johtui poliisiin
toiveesta saada tietoja aatteellisesti motivoidun rikokseen tai sen valmisteluun
liittyvän toiminnan kartoittamiseksi ja mahdollisten ennalta ehkäisevien toimien
perusteeksi. Myöhemmin tuhopolttoyritysten ja hautakivien kaatamisen aalto
vaimeni ja myös havaintojen kartoittaminen lopetettiin.
Nyt on jälleen tarpeen kerätä tietoja havainnoista, jotka voivat olla yhteydessä
tahalliseen vahingoittamiseen. Tietojen keräämisen ja tapausten kartoittamisen
tarkoitus on selvittää syitä tahalliseen vahingoittamiseen. Syiden selvittäminen
taas saattaa antaa mahdollisuuden estää tulevia vahinkoja.
Vahingon tai sen yrityksen tahallisuutta voi olla vaikea varmasti päätellä. Siksi
ilmoitusta toivotaan sellaisistakin tapahtumista tai havainnoista, joissa vahingoittamisen tahallisuus on vain yksi mahdollisuus muiden mahdollisuuksien joukossa. Ilmoituksen tekemistä toivotaan myös havainnoista, jotka koskevat taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä vahinkoja tai pelkiksi yrityksiksi, valmisteluksi tai
uhkaukseksi jääneitä tapahtumia. Koska kyseessä ei ole rikosilmoitus tai esimerkiksi vakuutuskorvaushakemus ja annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina
ja vain yleisten johtopäätösten tekemiseksi, voi ilmoitukseen sisältyä myös seikkoja, joiden toteennäyttäminen voisi olla vaikeaa ja seikkoja, joiden liittyminen havaintoon voi olla epävarmaa.
Havainnosta voi ilmoittaa vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostiviestillä osoitteeseen:
Eero Raatikainen
Kirkkohallitus
PL 185
00161 Helsinki
tai
eero.raatikainen@evl.fi
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Kirjeestä tai viestistä tulisi ilmetä ainakin seurakunta, arvio ajasta, jolloin tapahtuma on voinut sattua, havainnot itse tapahtumasta ja havainnot, jotka voivat liittyä tapahtumaan. Mikäli tapahtumaan liittyy jälkiä, esimerkiksi töherryksiä, joilla
voi olla merkitystä vahingoittajan motiivien arvioimisessa, on jälkiä esittävä valokuva hyvä liittää ilmoitukseen. Seurakunnassa tulisi sopia ilmoituksen tekemisestä siten, että yhdestä havainnosta tehtäisiin vain yksi ilmoitus. Ilmoituksen voi
seurakunnassa tehdä se henkilö, jolle ilmoittaminen parhaiten soveltuu.
Kirkkohallitukseen tehtyjä ilmoituksia käsitellään luottamuksellisina ja selvityksen tuottamia tuloksia käytetään niin, että yksittäistä tapahtumaa tai seurakuntaa
ei ole tunnistettavissa.
Koska tässä tarkoitettuja ilmoituksia käsitellään vain vahingoittamisen uhkan selvittämiseen ja yleisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnitteluun, ei ilmoitus välity tapauskohtaisena paikalliselle poliisille tai muullekaan taholle. Ilmoitus
ei siten korvaa esimerkiksi rikosilmoitusta tai vakuutuskorvaushakemusta. Siksi
seurakunnassa on ilmoituksen tekemisestä riippumatta harkittava yhteyden ottamista paikalliseen poliisiin, pelastusviranomaiseen tai vakuutusyhtiöön ja päätettävä muista mahdollisista toimenpiteistä. Jos on aihetta olettaa jonkin ajankohtaisen vaaran uhkaavan, on tärkeää olla yhteydessä paikalliseen viranomaiseen, poliisiin ja pelastustoimeen.
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