ISLAMILAISTEN YHDYSKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ KASVUSSA (24.12.2007)
Maahamme muuttaneet muslimit ovat olleet haluttomia liittymään jäseniksi islamilaisiin yh
dyskuntiin. Vuoden 2003 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 46,
joista islamilaisia oli 14.1
Vähintään 20 jäsentä omaavia yhdyskuntia oli yhteensä 39, joista islamilaisia yhdyskuntia 11.
Näihin 39 yhdyskuntaa kuului yhteensä 58 836 jäsentä, joista 11 islamilaiseen yhdyskuntaan
kuului yhteensä 2 708 jäsentä. Muslimien määrä näiden 39 yhdyskunnan yhteenlasketusta jä
senmäärästä oli siis 4,6 prosenttia.
31.12.2006 yhdyskuntien määrä oli kasvanut 56:een, joista islamilaisia yhdyskuntia oli jo 19.
Vähintään 20 jäsentä omaavia yhdyskuntia oli 49, joista islamilaisia yhdyskuntia 17. Näihin
49 yhdyskuntaan kuului yhteensä 64 105 jäsentä, joista 17 islamilaiseen yhdyskuntaan kuului
yhteensä 4 823 jäsentä. Muslimien määrä näiden 49 yhdyskunnan yhteenlasketusta jäsenmää
rästä oli siis noussut 7,5 prosenttiin.
Valtio alkaa jakaa hakemuksesta vuodesta 2008 lukien valtionavustusta niille yhdyskunnille,
joiden jäsenmäärä on vähintään 200. Tämä porkkana saa lähivuosina varsinkin monet musli
mit rekisteröitymään islamilaisten yhdyskuntien jäseniksi. Laskennallisesti vuoden 2008 val
tionavustus, joka tullaan jakamaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella, on 3,22 euroa/jäsen
(ks. tarkemmin (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti194.pdf).
Kuinka paljon Suomessa on muslimeja? Suurimmat arviot, joita lehdistössä on esitetty ovat
luokkaa 40 000 henkilöä. Mutta yhtä hyvin 30 000 voi olla lähempänä totuutta. Joka tapauk
sessa muslimeja on moninkertainen määrä yhdyskuntiin kuuluviin muslimeihin verrattuna.
Suomalainen järjestelmä, jossa väestötietojärjestelmään on liitetty henkilöä koskeva uskonto
tieto, mahdollistaa valtiolle verovarojen kanavoimisen uskonnollisiin tarkoituksiin jäsenmää
rän perusteella. Sekularistien ajamassa maallisessa valtiossa valtiolla ei tietenkään olisi oi
keutta kerätä, tallentaa, julkaista eikä hyväksikäyttää tällaisia tietoja. Uskonnon tai ateismin
perusteella ei jaettaisi avustuksia.
Vapaaajattelijain liiton jäsenyhdistysten yhteenlaskettu maksavien jäsenten määrä vuonna
2006 oli 1 397. Valtion yleisavustus liitolle oli vuonna 2007 25.000 euroa. Jos vapaaajatteli
joille myönnettäisiin tukea samoin perustein kuin uskonnollisille yhdyskunnille, tuen määrä
olisi 3,22x1 397=4.498,34 euroa.
Kimmo Sundström
P.S. Väestörekisterikeskus ilmoittaa tarkan jäsenmäärän vain niiden yhdyskuntien osalta, joi
den jäsenmäärä on vähintään 20. Tämän vuoksi jäsenmäärältään tätä pienemmät yhdyskunnat
on jätetty pois tarkastelusta. Niitä on kuitenkin niin vähän, ettei sillä ole merkitystä yleisku
van kannalta.
Suomessa toimiva, mutta Ruotsin luterilaiseen valtiokirkkoon kuuluva seurakunta, Svenska
Olaus Petriförsamlingen i Helsingfors, ei ole mukana tarkastelussa. Sen perustaminen hyväk
syttiin valtioneuvoston päätöksellä 19.10.1922, ennen vuoden 1922 uskonnonvapauslain anta
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mista (10.11.1922), eikä seurakuntaa ole koskaan rekisteröity uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.
Seurakunnassa oli 31.12.2006 1 073 jäsentä ja se integroitiin Suomen evankelisluterilaiseen
valtiokirkkoon 1.1.2007 alkaen nimellä Rikssvenska Olaus Petri församlingen.
Suomen Islamseurakunta on vanhin maamme islamilaisista yhdyskunnista, rekisteröity
24.4.1925. Se on suomalaisten tataarien yhdyskunta. Tataareita alkoi muuttaa maahan 1800
luvulla. Yhdyskunta ei halua ottaa jäsenikseen muualta tulleita muslimeja. Kaikki muut mus
limit ovat tulleet Suomeen vasta toisen maailmansodan jälkeen ja 1980luvulta lähtien usein
pakolaisina, turvapaikanhakijoina tai siirtolaisina. Yhdyskunnan jäsenmäärä 31.12.2006 oli
581.
Jäsenmääriltään suurimmat islamilaiset yhdyskunnat 31.12.2006 olivat Helsinki Islam Keskus
(1 251 jäsentä), Tampereen Islamin Yhdyskunta (687 jäsentä) ja Suomen Islamilainen Yhdys
kunta (639 jäsentä).

Tässä esitetyt luvut perustuvat Väestörekisterikeskuksen julkaisemiin tietoihin,
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/7DB30905CD412FC8C22571FE003
3B947?opendocument.
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