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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 
luvun muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  

Esityksessä ehdotetaan kirkkolakiin lisättä-
väksi uusi säännös hautaustoimen maksujen 
määräytymisestä ja päätöstoimivallasta. Eh-
dotuksen mukaan maksuista päätettäessä 
otettaisiin huomioon seurakunnalle hautaus-
toimen tehtävistä aiheutuvat todelliset kus-

tannukset, jolloin maksut vastaisivat parem-
min myös hautausmaiden hoitotasoa ja pal-
velujen laatutasoa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jou-
lukuussa 2012. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Hautaustoimilain (457/2003) 6 §:n mukaan 
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai 
seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasi-
jan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä 
palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saa-
vat olla enintään palvelun tuottamisesta ai-
heutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen 
perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on 
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän hautausmaalle. Maksuista 
voidaan myöntää kokonaan tai osittain va-
pautus, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, 
tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuva-
pautus voi koskea myös rintamaveteraanin 
puolisoa. Haudan hoitoa koskevista maksuis-
ta säädetään kirkkolain (1054/1993) 17 luvun 
5 §:n 1 ja 2 momentissa. 

Hautaustoimilain 22 §:n mukaan yleisten 
hautausmaiden ylläpidosta aiheutuviin kus-
tannuksiin käytettävissä olevasta rahoitukses-
ta on säädetty erikseen. Hallituksen esityk-
sessä hautaustoimilaiksi (204/2002 vp) tode-
taan olevan perusteltua, että valtio huolehtii 
seurakuntien taloudellisista edellytyksistä 
yleisten hautausmaiden hoitamiseen. Esityk-
sen perusteluissa tuodaan esille, että nykyi-
sellään rahoitus sisältyy evankelis-
luterilaisten seurakuntien yhteisöveron tuo-
tosta saamaan osuuteen. 

Hautaustoimen ohella seurakunnilla on 
muitakin lakisääteisiä, luonteeltaan yhteis-
kunnallisia tehtäviä, joilla on perusteltu seu-
rakuntien saamaa yhteisövero-osuutta. Seu-
rakunnat ja keskusrekisterit hoitavat eräitä 
väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi 
seurakunnat pitävät yllä kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaita rakennuksia ja rakennettuja 
ympäristöjä ja huolehtivat kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaan esineistön säilymisestä. 

Hautaustoimilain maksusäännösten lisäksi 
maksujen määrittelyssä tulee ottaa huomioon 
perustuslain 6 §:n säännös yhdenvertaisuu-
desta ja siihen liittyvästä syrjintäkiellosta se-
kä hallinto-oikeudellinen yhdenvertaisuuspe-
riaate. Näitä on noudatettava myös niissä ta-

pauksissa, joissa hautaustoimilain 6 §:n 2 
momentin samamaksuisuussäännöstä ei so-
velleta. Samamaksuisuussäännöstä ei sovel-
leta esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisiin, kos-
ka seurakunnalla ei ole velvoitetta hautapai-
kan osoittamiseen muille kuin kunnan asuk-
kaille. Erot, jotka perustuvat henkilön jäse-
nyyteen uskonnollisessa yhdyskunnassa, ovat 
sallittuja vain hyväksyttävän perusteen nojal-
la. Toisaalta on huolehdittava siitä, että 
evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenet 
eivät joudu muita huonompaan asemaan sen 
johdosta, että kirkollisverotuloja käytettäisiin 
yleisten hautausmaiden ylläpitoon. 

Hautaan siunaaminen on kirkollisena toi-
mituksena osa seurakunnan jumalanpalve-
luselämää. Hautausten määrän arvioidaan li-
sääntyvän seuraavan 20 vuoden aikana. 
Kirkkoon kuulumattomistakin noin kaksi 
kolmasosaa siunataan kirkollisesti. Kirkko-
järjestyksen (1055/1993) 2 luvun 26 §:n mu-
kaan kirkollisten toimitusten jumalanpalve-
lusluonteen takia hautaan siunaaminen toimi-
tuksena on maksuton. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama 
hautaustoimilain seurantatyöryhmä totesi lo-
kakuussa 2004 laatimassaan selvityksessä, 
että seurakuntien yhteisöverotulon jakoperus-
teita tulisi muuttaa vastaamaan paremmin 
seurakunnille hautaustoimesta aiheutuvia 
kustannuksia. Verontilityslakia (532/1998) 
muutettiinkin 1 päivästä tammikuuta 2006 
lukien siten, että evankelis-luterilaisen seura-
kunnan verovuoden jako-osuudesta puolet 
määräytyy kuten kunnan jako-osuus ja puolet 
seurakuntaa tai seurakuntayhtymää vastaavan 
kunnan tai kuntien asukaslukujen suhteessa. 
Muutos saattoi seurakunnat tasapuolisem-
paan asemaan hautaustoimen rahoituksen 
suhteen. 

Kirkkohallitus on antanut hautaustoimen 
maksuista yleiskirjeen 28/2005, jonka mu-
kaan seurakuntien tulee arvioida kokonaisuu-
tena lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävi-
ensä kustannukset. Seurantatietojen mukaan 
yleiskirjeen mukaiset suositukset on otettu 
seurakunnissa kuitenkin puutteellisesti huo-
mioon. 
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Vuonna 2010 seurakunnilla oli hautaus-
maata 3 480 hehtaaria. Hautausmaihin hau-
dattiin 49 338 vainajaa. Hautaustoimen kus-
tannukset olivat vuonna 2011 yhteensä 131,8 
miljoonaa euroa. Hautaustoimen maksutuotot 
olivat 15,5 miljoonaa euroa ja muut tuotot 
2,2 miljoonaa euroa, yhteensä 17,7 miljoonaa 
euroa. 

Kirkkolaissa ei ole yleistä seurakunnallis-
ten maksujen perusteita koskevaa sääntelyä. 
Maksuista päätettäessä on otettava huomioon 
perustuslaki, hautaustoimilaki sekä yleiset 
hallinto-oikeudelliset periaatteet, kuten tasa-
puolisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden peri-
aate. Kirkkohallitus on antanut ohjeistuksen 
kustannusten kohdentamisesta seurakunnissa 
(kirkkohallituksen yleiskirje 5/2007). Ohjeen 
mukaan kustannukset kohdennetaan toimin-
tolaskennan periaatteiden mukaan. Kustan-
nuslaskennan tuottamaa informaatiota ei kai-
kissa maamme seurakunnissa vielä hyödyn-
netä, joten hautasijan ja palvelujen todellisis-
ta omakustannushinnoista ei ole tällä hetkellä 
valtakunnallisia tietoja. 

Kirkonkirjojenpidon kulut olivat kirkkohal-
lituksen tilastojen mukaan vuonna 2011 noin 
23 miljoonaa euroa. Kulttuuriperinnön säilyt-
tämisestä aiheutui seurakunnille yhteensä 
noin 18 miljoonan euron kustannukset. Yh-
teisöveron tuotto seurakunnille oli seurakun-
tien tilinpäätöstietojen mukaan 133 miljoo-
naa euroa. 

 
1.2 Tilanne Ruotsissa ja Norjassa 

Ruotsissa seurakunnat vastaavat hautaus-
toimesta ja pääsääntöisesti omistavat hauta-
usmaat. Seurakunnilla on velvollisuus järjes-
tää hautapaikat myös niille, jotka eivät kuulu 
mihinkään kristilliseen uskontokuntaan. 
Tukholmassa ja Karlskronassa on kunnalli-
nen hautaustoimi. Hautaustoimi rahoitetaan 
Ruotsissa kirjoilla olevien verotuksen yhtey-
dessä perittävällä hautausmaksulla. Maksun 
tulee perustua hautaustoimen nettokustan-
nuksiin. Maksu tuloutetaan hautaustoimesta 
vastaaville tahoille, yleensä seurakunnille. 
Kun vainaja haudataan muualle kuin vaina-
jan kotipaikkakunnalle, kotipaikkakunnan 
hautaustoimesta vastaava viranomainen mak-
saa hautauksen suorittajalle korvauksen kus-
tannuksista niin sanotun clearing-

järjestelmän kautta. Kirkkoon kuulumattomi-
en osalta hallitus päättää seurakuntien esitys-
ten pohjalta maksun suuruudesta. Maksuja 
valvoo lääninhallitus. 

Vainajalle järjestetään hautajaisjumalan-
palvelus, jollei siihen ole estettä. Toimitus 
voidaan järjestää myös kirkkoon kuulumat-
tomalle, jos siihen on erityisiä syitä ja vainaja 
on sitä toivonut. Kirkkoon kuuluneelle järjes-
tettävästä toimituksesta ei peritä maksua 
omaisilta. Hautajaisjumalanpalvelus voidaan 
järjestää myös muussa kuin vainajan omassa 
seurakunnassa, jolloin vainajan oma seura-
kunta maksaa kirkkohallituksen vahvistaman 
korvauksen toimituksen järjestävälle seura-
kunnalle. Kirkkoon kuulumattomalle järjes-
tettävästä toimituksesta voidaan periä maksu 
omaisilta. Norjassa evankelisluterilaisen kir-
kon talous on läheisessä yhteydessä valtion ja 
kuntien talouteen. Seurakunnilla on velvolli-
suus ylläpitää yleisiä hautausmaita. Kunnilla 
on talousarvioissaan määrärahoja hautaus-
toimen kustannuksia varten. Kunnat päättä-
vät seurakuntien esityksestä hautausmaksuis-
ta kuten hautojen lunastamisista, kappeli-
vuokrista ja tuhkaushinnoista. Seurakunnilla 
on päävastuu varsinaisesta hautaustoiminnas-
ta, johon sisältyvät henkilöstö- ja vastaavien 
kustannusten lisäksi uudisrakentaminen, 
kunnossapito ja muu hautausmailla tapahtuva 
toiminta. Hautausmaahenkilökunta on seura-
kuntien palkkaamaa. 

 
1.3 Nykytilan arviointi 

Seurakunnilla on toimivalta vapaasti hin-
noitella hautaustoimen palvelunsa lain aset-
tamissa rajoissa. Tämä on johtanut siihen, et-
tä samojen tehtävien hinnoittelussa on eri 
seurakuntien välillä suuria eroja. Hintaeroja 
on muun muassa arkku- ja uurnahautasija-
maksuissa sekä hautaamiseen liittyvien pal-
velujen, kuten haudan avaamisen, peittämi-
sen ja peruskunnostuksen maksuissa. Hinta-
erot korostuvat verrattaessa paikkakunnalla 
asuneen vainajan ja muualla asuneen vaina-
jan hautaamisesta perittäviä maksuja. 

Kirkkohallituksen laskelmien mukaan seu-
rakuntien lakisääteisten, luonteeltaan yhteis-
kunnallisten tehtävien yhteenlasketut kulut 
ovat korkeammat kuin seurakuntien saama 
yhteisöveron tuotto, joten osa hautaustoimen 
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kustannuksista katetaan seurakuntien jäsen-
ten maksamalla kirkollisverolla. Vaje aiheu-
tuu osittain siitä, että seurakunnat eivät hau-
taustoimen maksuja määrätessään riittävällä 
tavalla ota huomioon hautaustoimen todelli-
sia kustannuksia. 

 
2  Ehdotetut  muutokset  

Esityksen tavoitteena on hautaustoimilain 
6 §:ssä tarkoitettujen hautaustoimen maksu-
jen erojen tasoittaminen seurakuntien välillä. 

Pyrkimyksenä on, että hautaustoimen mak-
suilla katettaisiin ne hautaustoimen kustan-
nukset, joita seurakuntien saama yhteisöve-
ron tuotto ei kata ottaen huomioon myös 
muut seurakuntien lakisääteisten yhteiskun-
nallisten tehtävien kulut. Tällä hetkellä vaje 
katetaan kirkollisverolla. Lakiehdotuksen ta-
voitteena on siirtää nämä kulut katettaviksi 
hautaustoimen maksuilla. 

Kirkkolain 17 lukuun lisättäisiin uusi 9 § 
hautaustoimen maksujen määräytymisestä ja 
päätöstoimivallasta. Ehdotuksen mukaan 
maksuista päätettäessä otetaan huomioon 
seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä ai-
heutuvat todelliset kustannukset, jolloin 
maksut vastaisivat paremmin myös hautaus-
maiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa. 
Pykälä vastaisi hautaustoimilain 6 §:ää kui-
tenkin siten, että säännös maksun perimisestä 
on luonteeltaan velvoittava. 

Hautaustoimessa perittäviin maksuihin so-
vellettaisiin lisäksi, mitä hautaustoimilain 
6 §:ssä säädetään. Näin ollen velvollisuus 
maksun perimiseen ei koskisi rintamavete-
raaneja tai vastaavia tilanteita. Sovellettavak-
si tulee myös säännös maksuperusteiden yh-
denvertaisuudesta sekä maksujen enimmäis-
määrästä. 

Esityksen mukaan seurakunnan tulee periä 
maksu hautasijan luovuttamisesta ja hautaa-
miseen liittyvistä palveluista. Säännös vel-
voittaa käyttämään päätöksenteon pohjana 
palvelujen tuottamisesta aiheutuneita kustan-
nuksia. Maksuja koskevan päätöksen perus-
teluista on siten käytävä ilmi hautaustoimesta 
aiheutuvat kustannukset. 

Voimassa olevien säännösten mukaan 
kirkkovaltuusto päättää haudoista ja siten 
myös hautasijojen luovuttamisesta perittävis-
tä maksuista. Päättäminen hautaamiseen liit-

tyvien palvelujen maksuista kuuluu kirkko-
neuvoston toimivaltaan. Näissä asioissa kirk-
kovaltuuston ja kirkkoneuvoston välinen 
toimivaltasuhde ehdotetaan säilytettäväksi 
ennallaan. Säännös kirkkovaltuuston toimi-
vallasta haudoista perittävissä maksuissa eh-
dotetaan siirrettäväksi kirkkojärjestyksestä 
kirkkolain 17 luvun 9 §:n 2 momentiksi. 

Koska hautaustoimen maksujen määräämi-
nen säilyy seurakuntien omassa toimivallas-
sa, hautaustoimen maksuista on järjestettävä 
seurantaa. Hautaustoimen maksut ovat mo-
nimuotoinen kokonaisuus, jota ei ole tarkoi-
tuksenmukaista säännellä kirkkojärjestyksen 
tasolla. Kaikkiin seurakuntiin tulee vakiin-
nuttaa kustannuslaskennan käyttö, ja niihin 
tulee luoda yhtenäinen tehtäväalueiden alaja-
ottelu tukemaan hautaustoimen prosesseja, 
jotta käytettävissä olisi mahdollisimman ver-
tailukelpoista kustannustietoa hautaustoimen 
omakustannushinnan määrittämiseksi. Kirk-
kohallituksen tulisi antaa seurakunnille lisä-
ohjeistusta kustannuslaskennasta. Kustannus-
laskennan kehittämisen myötä seurakuntien 
hautaustoimen omakustannushintoja voitai-
siin seurata vuosittaisista taloustilastoista. 

Tietoa käytössä olevista maksuperusteista 
on lisättävä kehittämällä alueellista yhteis-
työtä. Hautaustoimen maksuja koskevaa pää-
töksentekoa on tuettava kehittämällä kustan-
nuslaskentaa. Omakustannushinnan laskemi-
seen tarvittavat tiedot löytyvät seurakunnan 
kirjanpidosta. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Ehdotuksen myötä noin sadassa seurakun-
tataloudessa käytössä olevista maksuttomista 
hautasijoista tai maksuttomista hautaamiseen 
liittyvistä palveluista luovuttaisiin. Niin hau-
tasijalle kuin hautaamiseen liittyville palve-
luillekin olisi ehdotuksen mukaan määrättävä 
hinta, jonka määräämisessä otetaan huomi-
oon seurakunnalle palvelun tuottamisesta ai-
heutuneet kustannukset. Samalla ulkopaikka-
kuntalaisen ja paikkakunnalla asuneen hau-
tasijasta ja hautaamisesta perittävien maksu-
jen erot saattavat pienentyä. 

Ehdotuksen mukaan säännöksellä asetetaan 
velvoite siitä, että hautaustoimen maksuista 
päätettäessä on otettava huomioon hautaus-
toimesta aiheutuvat kustannukset. Tämän 
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velvoitteen toteutumista voidaan seurata sekä 
seurakunnan tilintarkastajien toimesta että 
esimerkiksi piispantarkastusten hallinnon ja 
talouden tarkastusten yhteydessä. 

 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen 
mukainen. Kirkolliskokoukselle esitys val-
misteltiin kirkkohallituksessa. Sen asettaman 
työryhmän mietinnöstä antoivat lausunnon 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Itä-Suomen 
aluehallintovirasto sekä neljä seurakuntaa ja 
viisi seurakuntayhtymää. 

Tavoitetta tasoittaa maksueroja pidettiin 
lausunnoissa yleisesti hyvänä ja työryhmän 
ehdotusta oikeansuuntaisena. Ehdotuksen 
katsottiin myös parantavan yhdenvertaisuut-
ta. Kustannusten seurannan tarkentamisvel-
voitteen todettiin lisäävän hinnoittelun lä-
pinäkyvyyttä ja mahdollistavan vertailun seu-
rakuntien välillä. Myös alueellisen yhteistyön 
kehittämistä pidettiin tärkeänä. Kolmessa 
lausunnossa kuitenkin katsottiin, että ehdo-
tusta tulisi täsmentää. Hautausmaiden ja hau-
taamiseen liittyvien palvelujen kustannuksis-
sa todettiin olevan olosuhteista johtuvia ero-
ja. Lisäksi useassa lausunnossa painotettiin 
sitä, että maksut eivät saa muodostua koh-
tuuttoman korkeiksi ja että muutosten tulisi 
tapahtua varovaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnitti 
huomiota esityksen taloudellisia vaikutuksia 
koskeviin perusteluihin. Se katsoi, että on 
tulkinnanvaraista, mitkä seurakuntien me-
noista tulisi ottaa huomioon seurakuntien la-
kisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kus-
tannuksina. Ehdotettu säännöksen sanamuoto 
ei myöskään suoraan velvoita noudattamaan 

mietinnössä esitettyjä periaatteita, ja jos 
säännöstä tulkitaan seurakunnissa eri tavalla, 
on mahdollista, että asetettuja tavoitteita ei 
saavuteta.  

Joissakin lausunnoissa tuotiin esille myös 
hautaustoimilain säännöksen muuttaminen 
siten, että se mahdollistaisi alhaisemmat 
maksut seurakuntien jäsenille. 

Työryhmän mietinnössä ehdotetun sään-
nöksen sanamuotoa on lausuntojen johdosta 
täsmennetty. 

 
5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan joulu-
kuussa 2012. Uutta velvoitetta ottaa maksuis-
ta päätettäessä huomioon hautaustoimesta ai-
heutuneet todelliset kustannukset sovellettai-
siin ensimmäisen kerran lain voimaantulon 
jälkeen seuraavan varainhoitovuoden mak-
suihin. 

 
6  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksellä edistettäisiin yhdenvertaisuuden 
sekä uskonnon ja omantunnon vapauden to-
teutumista hautaustoimessa. Esityksen arvi-
oidaan tasoittavan hautaustoimen maksujen 
eroja seurakuntien välillä sekä toisaalta pie-
nentävän paikkakunnalla asuneen ja ulko-
paikkakuntalaisen hautaamisesta perittävien 
maksujen eroja. Lakiehdotus voidaan käsitel-
lä tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

kirkkolain 17 luvun muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kirkkolain (1054/1993) 17 lukuun uusi 9 § seuraavasti: 

 
17 luku 

Hautaustoimi 

9 § 

Hautaustoimen maksut 

Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen 
liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joi-
den määräämisessä otetaan huomioon seura-
kunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat 

kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin 
maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaus-
toimilain 6 §:ssä säädetään. 

Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittä-
vistä maksuista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan                  päivänä           

kuuta 20  . Sen 17 luvun 9 §:n 1 momenttia 
sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran 
päätettäessä lain voimaantuloa seuraavan va-
rainhoitovuoden maksuista. 
 

 
Helsingissä 4 päivänä  lokakuuta 2012 

 
 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
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