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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 10.6.2003 klo 12.15 
 
 
 
 
 

HE 19/2003 vp laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Hautaustoimilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella yleisiä hautausmaita ylläpitävät 
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voisivat vanhan käytännön mukaisesti 
edelleen kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen hautaustoimessa perittävistä maksuista, jos vainaja 
on ollut rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. 
 

Hallintovaliokunta katsoi hautaustoimilakia koskevassa mietinnössään (HaVM 21/2002 vp), että on 
syytä pikaisesti ryhtyä erilliseen valmisteluun niiden edellytysten tarkemmaksi määrittelemiseksi, joilla 
voidaan poiketa samamaksuisuuden periaatteesta. Kirkon jäsenyyden ajalliseen kestoon perustuva 
maksuporrastus olisi periaatteelliselta kannalta merkittävä muutos, joka edellyttäisi perusteellista 
valmistelua. Tässä vaiheessa on kuitenkin pidetty tärkeänä kiireellisesti varmistaa, että voidaan jatkaa 
nykyistä arvokasta käytäntöä, jossa seurakunnat ovat maksuvapautuksin halunneet osoittaa ansaittua 
kunnioitusta maamme itsenäisyyttä puolustaneille henkilöille. 
 

Päätösvalta harkinnanvaraisten maksuvapautusten myöntämisessä olisi nykyisen käytännön mukaan 
seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä. Säännös ei antaisi kenellekään oikeutta vaatia vapautusta 
hautaustoimen maksuista. 
 

Seurakunta tai seurakuntayhtymä voisi harkita, myöntääkö se ehdotetussa säännöksessä tarkoitettuja 
maksuvapautuksia. Myös vapautuksen laajuus olisi seurakunnan tai seurakuntayhtymän päätettävissä. 
Vapautus voitaisiin myöntää kaikista hautaustoimilain 6 §:ssä tarkoitetuista hautaustoimen maksuista tai 
esimerkiksi ainoastaan hautasijan luovuttamisesta perittävästä maksusta. Lisäksi seurakunta tai 
seurakuntayhtymä voisi päättää, myönnetäänkö maksuvapautus kokonaan vai osittain (maksualennus). 
 

Esityksen mukaan maksuvapautus voitaisiin myöntää, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai muusta 
siihen rinnastettavasta syystä. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän harkintaan jäisi, mille 
henkilöryhmille maksuvapautus myönnetään. Muussa lainsäädännössä rintamaveteraaniksi katsotaan 
henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai ulkomaalaisen rintamasotilastunnus. Säännöstä voitaisiin soveltaa myös muihin 
Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleisiin henkilöihin. Säännöksen nojalla maksuvapautus 
voitaisiin myöntää myös vapautukseen oikeutetun henkilön puolisolle. 
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Maksuvapautuksia tulisi kuitenkin soveltaa yhdenvertaisesti riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. 
Näin ollen jos seurakunta tai seurakuntayhtymä päättäisi myöntää ehdotetun 6 §:n 3 momentin mukaisen 
maksuvapautuksen, vapautus tulisi myöntää yhdenmukaisesti kaikille niille, joille seurakunta tai 
seurakuntayhtymä on hautaustoimilain 4 §:n nojalla velvollinen osoittamaan hautasijan. 
 

Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi huolehtia muunkin kuin 4 §:ssä tarkoitetun vainajan, esimerkiksi 
toisessa kunnassa asuneen vainajan hautaamisesta. Näissä tilanteissa maksut voivat poiketa 
seurakunnassa yleisesti noudatettavista maksuperusteita. 
 

Laki on ehdotettu tulemaan voimaan samanaikaisesti hautaustoimilain kanssa eli vuoden 2004 alusta. 
 

Veteraanin käsite 
 

Sotaveteraani on käsite, jota yleisessä kielenkäytössä ja virallisissakin yhteyksissä käytetään laajasti. 
Lainsäädännössä sotaveteraanin sijasta käytetään kuitenkin rintamaveteraanin käsitettä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan 6.2.2003 päivätyn muistion mukaan 
rintamaveteraaneille tarkoitettujen etuuksien saamisen edellytyksenä on asianmukainen tunnus. 
Kaikkien tunnusten hakuaika päättyi 31.12.1994. Tunnuksia on kaikkiaan viittä eri lajia. Yleisin on 
miehille tarkoitettu rintamasotilastunnus. Sellainen on myönnetty noin 456 500 rintamasotilaalle. 
Rintamaolosuhteissa palvelleet naiset ovat saaneet oman tunnuksensa, rin-tamapalvelustunnuksen. 
Sellainen on myönnetty yli 68 000 naiselle. Työvelvollisina linnoitustöihin osallistuneet miehet ovat 
saaneet erityisryhmänä oman tunnuksensa, rintamatunnuksen. Niitä on myönnetty noin 800. 
 

Veteraaneista vanhimpia olivat vuoden 1918 sodan veteraanit, joille tarkoitettu veteraanitunnus ehdittiin 
myöntää lähes 3 000 henkilölle. Tunnuksista nuorin on ulkomaalaisen rintamasotilastunnus, josta 
päätettiin vuonna 1992 annetulla asetuksella. Tämä tunnus, jonka on voinut saada Suomen joukoissa 
vapaaehtoisena palvellut ulkomaalainen, on myönnetty noin 1 800 veteraanille. He ovat lähinnä 
ruotsalaisia ja virolaisia vapaaehtoisia, mutta myös inkeriläisiä ja muita entisen Neuvostoliiton alueella 
asuvia suomensyntyisiä miehiä. 
 

Rintamaveteraanien erityisetuuksien piirissä on vuoden 2003 alussa noin 120 000 henkilöä, joista naisia 
noin 38 000. Veteraanien keski-ikä ylittää jo 82 vuotta. Vanhimmat heistä ovat yli 90-vuotiaita ja 
nuorimmatkin ovat eläkeiässä. Veteraanien lukumäärä vähenee noin 12 000 henkilöllä vuodessa. 
Vuoden 2005 lopussa elossa olevia veteraaneja arvioidaan olevan noin 90 000 ja vuonna 2010 45 000 
henkilöä. 
 
 

Eräät rintamaveteraaneihin kuulumattomat henkilöryhmät 
 

Vuoden 1998 alusta tuli voimaan laki "Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden 
kuntoutuksesta" (1039/97). Tämän lain mukainen kuntoutus koskee seuraavia puolustusvoimien 
tehtävissä palvelleita ilman tunnusta olevia henkilöitä (1 §): 
 

1) niitä, joille olisi annettu asianomainen tunnus, jos he olisivat hakeneet sitä määräaikaan eli 
31.12.1994 mennessä, 
2) niitä, jotka vuosien 1939-45 sotien aikana palvelivat ulkomaalaisina vapaaehtoisina Suomen 
puolustusvoimien joukoissa ja jotka asuvat Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella, 

3) niitä, jotka mainittujen sotien aikana palvelivat sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoito-
paikoissa, 

4) niitä, jotka mainittujen sotien aikana palvelivat puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevel-
vollisuuslain nojalla määrättyinä (nk. v:n -26 ikäluokka) ja 

5) niitä, jotka vuosina 1945-52 puolustusvoimien alaisina osallistuivat merimiinojen raivaukseen ja 
raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä tai maamiinojen raivaukseen Pohjois-
suomessa. 
 

Lain piiriin arvioidaan kuuluvan kaikkiaan 10 000 - 15 000 henkilöä, joista vajaa puolet on vuonna 1926 
syntyneitä puolustusvoimain koulutuskeskuksissa palvelleita. 
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Lakialoitteista: 
 

LA 2/2003 vp 
Lakialoitteessa ehdotetaan, että säännösehdotuksessa mainituille henkilöryhmille olisi aina myönnettävä 
maksuvapautus kaikista hautaustoimessa perittävistä maksuista. Lisäksi seurakunta tai 
seurakuntayhtymä voisi vapauttaa maksuista em. henkilön puolison ja muutoinkin erityisestä syystä 
myöntää maksuvapautuksen. 
 

Aloite muuttaisi nykyistä harkinnanvaraista maksuvapautuskäytäntöä. Automaattinen maksuvapautus 
edellyttää, että laissa yksiselitteisesti määritellään ryhmät, joita vapautus koskee. Lakialoite rajaisi lain 
soveltamisalan ulkopuolelle henkilöt, joilla on ulkomaalaisen rintamasotilas-tunnus sekä eräissä Suomen 
sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n 1, 2,4 ja 5 -kohdassa 
tarkoitetut henkilöryhmät. 
 

Suomessa kuolee vuosittain keskimäärin vajaa 50 000 henkilöä. Veteraanien osuus kuolleista on tällä 
hetkellä yli viidennes. Hautaustoimen kustannukset vaihtelevat vuosittain muuttuvien investointikulujen 
takia. Esimerkiksi vuonna 2001 hautaustoimen kulut olivat Kirkon tilastollisen vuosikirjan 2001 
mukaan yhteensä noin 418 milj. markkaa (70 milj. €). Hautaustoimen tuotot olivat samana vuonna noin 
71 milj. markkaa (12 milj. €). Seurakunnat voivat rahoittaa nettokustannuksia yhteisöveron tuotolla. 
Huomattava kuitenkin on, ettei yhteisöveron tuotto jakaudu seurakunnittain tasaisesti. 
 

Jos maksuvapautus määrättäisiin lakisääteiseksi, tulisi selvittää, miten seurakunnille kompensoidaan 
siitä aiheutuvat kustannukset. 
 

Lakialoite ei koskisi niitä veteraaneja, jotka haudataan muualle kuin evankelis-luterilaisen seurakunnan 
tai seurakuntayhtymän ylläpitämälle hautausmaalle. Kyseessä ovat mm. ortodoksiset, juutalaiset ja 
islamilaiset (tataarit) rintamaveteraanit. Yhdenvertaisuuden vuoksi olisi selvitettävä, miten olisi 
mahdollista toteuttaa ilmaiset hautausmaksut myös näille veteraaneille. 
 

Lakialoitteessa ei yksilöidä, mitä tarkoitetaan erityisellä syyllä, jonka perusteella seurakunta tai 
seurakuntayhtymä voisi myöntää maksuvapautuksen. 
LA 4/2003 vp 
Lakialoite mahdollistaisi nykyisen käytännön jatkamisen. Aloitteessa on käytetty lainsäädännössä 
tulkinnanvaraista sotaveteraanin käsitettä. 
 

LA 8/2003 vp 
Lakialoitteessa ehdotetaan, että maksuja voitaisiin porrastaa tai jättää kokonaan perimättä seurakunnan 
jäsenyyden keston, sotaveteraani- tai sotaleskiaseman tai muun edellä verrattavan seikkaan yleisesti 
hyväksyttävän ja sovellettavan syyn nojalla ottaen huomioon perustuslaissa turvattu yhdenvertaisuus 
lain edessä. 
 

Lakialoitteeseen sisältyy näkökohtia, jotka edellyttävät laajempaa selvitystä. Jäsenyyden kesto 
hautausmaksun kriteerinä on ongelmallinen muun muassa siltä kannalta, ettei soveltuisi lainkaan lapsena 
tai nuorena kuolleiden hautaamiseen. 
 

Lisäksi säännös asettaisi kysymyksen, mikä merkityssisältö jää hautaustoimilain 6 §:n 2 momentille, 
jonka mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Aloitteen perusteena on todennäköisesti ajatus, että 
kirkollisveron maksamista voitaisiin muun ohella pitää ikään kuin etukäteismaksuna hautaamiskuluista. 
 

Joissakin seurakunnissa hautaustoimen maksut ovat olleet kirkkoon kuulumattomille moninkertaiset 
verrattuna seurakunnan jäseniin. Laajapohjaisessa uskonnonvapauskomitean valmistelussa lähtökohtana 
oli, ettei maksuja voitaisi määritellä erilaisiksi sillä perusteella, onko haudattava ollut seurakunnan 
jäsen. Uskonnonvapauskomitea perusteli tätä sillä, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät hoitavat 
hautaustoimessa julkista lakisääteistä tehtävää, jonka rahoitus on lakisääteisesti turvattu. Kaikki vainajat 
on haudattava ja hautaustoimilain mukaan tämä tehtävä on viime kädessä seurakuntien vastuulla. Kun 
seurakunnat saavat osuuden yhteisöveron tuotosta, ei ole katsottu olevan perusteita sille, että 
hautaustoimen hinnoittelu perustuu seurakunnan jäsenyyteen. 
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Lakialoitteessa on käytetty lainsäädännössä tulkinnanvaraisia sotaveteraanin ja sotalesken käsitteitä. 
Aloitteesta ei käy ilmi, millaisia tilanteita tarkoitetaan määritelmällä "muun edellä verrattavaan seikkaan 
rinnasteisen yleisesti hyväksyttävän ja sovellettavan syyn nojalla". Myöskään viittausta perustuslaissa 
turvattuun yhdenvertaisuuteen ei ole tarkemmin yksilöity. 
 

LA 19/2003 vp 
Lakialoite rajaisi maksuvapautuksen tai alennetun maksun ainoastaan henkilöihin, joilla on 
rintamasotilastunnus. Nykyisin seurakunnat ovat voineet myöntää vapautuksen laajemmille ryhmille. 
Muilta osin lakialoite mahdollistaisi nykyisen käytännön jatkamisen. 



10 

OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto 

Lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 10.6.2003 Eduskunnan 

hallintovaliokunnalle 
 

HE LAIKSI HAUTAUSTOIMILAIN 6 §:N MUUTTAMISESTA (HE 19/2003 VP) SEKA LA 2/2003 
VP, LA 8/2003 VP JA LA 19/2003 VP 
 
 

Lausunnon kohde 
 

Hautaustoimilakiin ehdotetaan hallituksen esityksessä lisättäväksi säännös, jonka perusteella yleisiä 
hautausmaita ylläpitävät evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voisivat 
aikaisemman käytännön mukaisesti edelleen myöntää vapautuksen kokonaan tai osittain hautaustoimessa 
perittävistä maksuista (maksut hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan 
hoidosta), jos vainaja on rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. Esityksen perustelujen 
mukaan säännöstä on tarkoitettu sovellettavaksi kaikkiin Suomen sodissa erilaisissa tehtävissä palvelleisiin 
henkilöihin sekä heidän puolisoihinsa. Eduskunnan 7.2.2003 hyväksymän hautaustoimilain 6 §:n 2 momentin 
mukaisesti hautaustoimessa perittävien maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on lain mukaan 
oikeus tulla haudatuksi evankelisluterilaisen kirkon seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Uusi 
hautaustoimilaki tulee voimaan vuoden 2004 alusta. Nyt käsillä olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on 
tarkistaa hautaustoimilakia ennen sen voimaantuloa hallintovaliokunnan kannan (HaVM 21/2002 vp) mukai-
sesti. 
 

Hallitukseen esitykseen liittyen eduskunnassa on tehty neljä lakialoitetta, joissa jokaisessa ehdotetaan 
maksuvapautusta hieman eri tavoin säänneltynä. 
 
 

Hallituksen esityksen arviointia 
 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin yleiseen yhdenvertaisuussäännökseen sisältyy vaatimus kansalaisten 
samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tilanteissa. Kansalaisia tai kansalaisryhmiä ei siten voida asettaa toisia 
edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan ilman yleisesti hyväksyttävää perustetta. 
Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, 
elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia (HE 309/1993 vp, s. 42/11). Yhdenvertaisuussäännös ei 
myöskään ulotu samalla tavoin lainsäätäjään kuin lainsoveltajaan. Lainsäädännölle on ominaista, että se 
kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin. Siten lainsäätäjän 
harkintavalta on jossain määrin laajempi kuin lainsoveltajan. Yleistä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää 
perustuslain 6 §:n 2 momenttiin sisältyvä syrjintäkielto, jonka mukaan ketään ei saa asettaa ilman 
hyväksyttävää perustetta eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintäkiellolla ei estetä 
esimerkiksi positiivista erityiskohtelua, jolla tarkoitetaan tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia 
toimia, jotka tähtäävät tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi. 
 

Sotaveteraanit on asetettu lainsäädännössä useissa kohdin erityisasemaan muihin väestöryhmiin nähden (mm. 
rintamasotilaseläke, rintamalisät, oikeus kuntoutukseen jne.). Palvelu sodassa erilaisissa tehtävissä on 
katsottava sellaiseksi hyväksyttäväksi perusteeksi, joka sallii perusoikeusjärjestelmässä erilaisen kohtelun. 
Tämän vuoksi hallituksen esityksessä ehdotettu maksuvapautus ei vaikuta ongelmalliselta 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Säännöksen täsmällisyyttä ja tarkkarajai-suutta kuitenkin tukisi se, että 



 

sodissa eri tehtävissä palvelleiden henkilöiden puolisoiden maksuvapautus mainittaisiin laissa 
nimenomaisesti. Nyt puolisot mainitaan vain perusteluissa eikä veteraanien puolisoiden voida katsoa 
yksiselitteisesti sisältyvän ilmaisuun "muu rinnastettava syy". Puolisoilla tarkoitetaan esityksessä sekä 
sotaleskiä että muita veteraanien puolisoja. Heidän kohdallaan voidaan niin ikään katsoa, että vapautukseen 
on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. 
 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä ja 
julkisessa toiminnassaan perustuslain perusoikeussäännösten sitomia (HE 309/1993 vp, s. 26/1). Luterilaisten 
seurakuntien ja seurakuntayhtymien velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita on myös kirkolle säädetty 
julkinen tehtävä, jonka hoidossa tulee noudattaa perusoikeussäännöksiä. Perustuslakivaliokunta onkin 
katsonut, että maksujen perusteiden samuudella kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi yleiselle 
hautausmaalle, on merkitystä uskonnosta riippumattoman yhdenvertaisuuden näkökulmasta (PeVL 71/2002 
vp). Kuten käsillä olevan esityksen perusteluissa todetaan, seurakuntien on sovellettava maksuvapautuksia 
yhdenvertaisesti perusoikeussäännöksiä noudattaen. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin pitänyt 
hyväksyttävänä, että maksujen perusteena voidaan ottaa huomioon esimerkiksi jäsenyysaika kirkossa (PeVL 
71/2002 vp). 
 

Perustuslain 11 §:n turvaamaan uskonnolliseen yhdistymisvapauteen katsotaan sisältyvän myös 
uskonnollisen yhdyskunnan tietynasteinen sisäinen autonomia. Perustuslakivaliokunnan mukaan evankelis-
luterilaisen kirkon sisäinen autonomia nauttiikin perustuslain suojaa uskonnonvapautta koskevien 
perusoikeussäännösten perusteella. Tilanne on vastaavanlainen myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
mukaan (PeVL 57/2001 vp). Kirkon sisäisen autonomian kannalta voidaan puoltaa sitä, että ratkaisuvalta 
maksuvapautuksen myöntämisessä jää esityksessä viime kädessä seurakunnille kuten nykyisinkin, tosin lain 
asettamissa rajoissa. 
 
 

Lakialoitteiden arviointia 
 

Kaikissa lakialoitteissa tavoitellaan rintamaveteraanien vapautusta hautaustoimen maksuista, mutta 
aloitteiden sääntelytavat poikkeavat jossain määrin toisistaan. Lakialoitteessa 2/2003 vp ehdotetaan, että 
maksuvapautus säädettäisiin suoraan laissa (eli se ei jäisi kunkin seurakunnan harkinnan varaan). Tällaiselle 
sääntelylle ei sinänsä ole estettä, sillä kyse on seurakuntien julkisen tehtävän hoidosta, jossa kirkon sisäiselle 
autonomialle voidaan asettaa tiettyjä rajoja. Lakialoitteen "muu erityinen syy" maksuvapautuksen perusteena 
jättää kuitenkin perusteetonta väljyyttä soveltamiseen ottaen huomioon sen, mitä edellä on todettu maksujen 
perusteiden sääntelyn merkityksestä yhdenvertaisuuden kannalta. 
 

Lakialoitteessa 4/2003 vp sanonnallinen rajaus "sotaveteraaneihin" ei ole onnistunut ottaen huomioon muussa 
lainsäädännössä yleensä käytetty terminologia. Lakialoitteessa 8/2003 vp maksuvapautuksen 
laajentamismahdollisuus "muuhun edellä verrattavaan seikkaan rinnasteisen yleisesti hyväksyttävän ja 
sovellettavan syyn nojalla" jättää perusteetonta väljyyttä soveltamiseen sekä herättää kysymyksen siitä, 
millainen peruste itse asiassa "rinnastuu" rintamaveteraanien asemaan ja on nykyisin seurakunnissa yleisesti 
sovellettu maksuvapautuksen syy. Maksujen porrastaminen seurakunnan jäsenyyden keston perusteella ei 
sinänsä ole ongelmallinen valtiosääntöoikeudelliselta kannalta ottaen huomioon edellä mainitussa 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetty kanta jäse 
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nyysajan hyväksyttävyydestä maksujen perusteena (PeVL 71/2002 vp). Lakialoitteessa 19/2003 vp 
rajataan maksuvapautus puolestaan perusteettoman tiukasti vain rintamasotilastunnuksen omaaviin. 



 

SOSIAALI-JA LAUSUNTO HE laiksi 
TERVEYSMINISTERIÖ hautaustoimikin 

6 §:n muuttamisesta 
 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 
10.06.2003 

 
 
 

Eduskunta 
Hallintovaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 

Viite Valiokunnan kirje 23.4.2003 
 

Asia RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO 
KOSKIEN HE ESITYSTÄ HAUTAUSTOIMILAIN 6 §:n MUUTTAMISESTA 
SEKÄ ASIAAN LIITTYVIÄ LAKIALOITTEITA 

 
 
 

HE esitykseen hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta sekä asiaa koskeviin lakialoitteisiin liittyen 
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta esittää 
lausuntonaan seuraavaa. 
 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta tukee hallituksen esityksen mukaista muutosta, jolla 
rintamaveteraaneille turvataan aiemman käytännön mukainen maksuvapaus hautaustoimilain 6 
§:n mukaisista hautaustoimessa perittävistä maksuista. 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta korostaa, että muutoksen kohteena olevan ryhmän 
määrittelyssä tulisi noudattaa vakiintunutta rintamaveteraanikäsitettä. Tämän mukaisesti rin-
tamaveteraaniksi määritellään henkilö, jolla on oikeus rintamaveteraanien erityisetuuksiin. 
Oikeus erityisetuuksiin on henkilöllä, jolla on asianmukainen veteraanitunnus. 
 

Rintamaveteraaneille tarkoitettuja tunnuksia on kaikkiaan viittä eri lajia. Kaikkien tunnusten 
hakuaika päättyi 31.12.1994. Yleisin on miesten rintamasotilastunnus. jonka saaminen on 
edellyttänyt osallistumista varsinaisiin sotatoimiin sotatoimialueella. Sellainen on myönnetty 
456 500 rintamasotilaalle. Rintamaolosuhteisiin verrattavissa oloissa palvelleet naiset ovat 
saaneet oman tunnuksensa, rintamapalvelustunnuksen. Sellainen on myönnetty yli 68 000 nai-
selle. Työvelvollisina linnoitustöihin osallistuneet miehet ovat saaneet erityisryhmänä rinta-
matunnuksen, joita on myönnetty noin 800. 
 

Vuoden 1918 sodan veteraanit ovat saaneet myös erityistunnuksen, veteraanitunnuksen, joita 
ehdittiin myöntää lähes 3 000 henkilölle. Tunnuksista nuorin on ulkomaalaisen rintamasotilas-
tunnus, josta päätettiin vuonna 1992 annetulla asetuksella. Tämä tunnus, jonka on voinut saada 
Suomen joukoissa vapaaehtoisena palvellut ulkomaalainen, on myönnetty noin 1 800 vete- 
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raanille. He ovat lähinnä ruotsalaisia ja virolaisia vapaaehtoisia, mutta myös inkeriläisiä ja muita 
entisen Neuvostoliiton alueella asuvia suomensyntyisiä miehiä. 

Edellä mainituista viidestä tunnuksesta kysymykseen tulevat käytännössä kolme ensin mainittua, 
jotka ovat Suomen vuosina 1939-45 käymien sotien perustunnukset. 
 

Valtakunnallinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta korostaa, että mahdollisten epäsel-
vyyksien ja rajankäyntiongelmien välttämiseksi on selkeintä soveltaa vakiintunutta rintamave-
teraanin määritelmää. Viime kädessä päätösvalta on seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä. 
 

Tällä hetkellä elossa olevia rintamaveteraaneja on noin 118 000 henkilöä, joista noin 19 000 on 
sotainvalideja. Veteraanien keski-ikä on noin 83 vuotta. Miehiä elossa olevista rintamave-
teraaneista on runsaat 80 000 henkilöä ja naisia noin 37 000 henkilöä. Rintamaveteraanien 
vuosittainen poistuma on noin 12 000 henkilöä, joista sotainvalideja on 2 000. Vuoden 2005 
lopussa elossa olevia veteraaneja arvioidaan olevan noin 90 000ja vuonna 2010 noin 45 000. 
 
 
 
 

Rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunnan pj., 
kehitysjohtaja 

LIITE Arvio rintamaveteraanien lukumäärästä vuosina 2000-2025 
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Arvio rintamalisän saajista vuosina 2000-2025, lkm 
 

Vuosi Miehet Naiset 1918 veteraanit 
miehet/naiset 

Yhteensä 

2000 105 854 42 857 122 148 833 
2005 59 926 29 782 59 89 767 
2010 27 423 16 878 20 44 321 
2015 8 953 7057 4 16 014 
2020 1652 1 993  3 645 
2025 126 317  443 
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Hallituksen esitys eduskunnalle hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viite: 23.4.2003 päivätty lausuntopyyntönne 

HAUTAUSTOIMILAIN 6 §:N MUUTOSESITYKSET 
 
 

Hautaustoimi seurakuntien tehtävänä 
 

Vuoden 2004 alusta voimaan tulevan hautaustoimilain mukaan evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymien velvollisuus on ylläpitää yleisiä 
hautausmaita. Hautaustoimi seurakuntien tehtävänä on vanhaa perua. Asetelma muuttui 
kuitenkin siitä mikä se oli vuoden 1922 uskonnonvapauslain perusteella. 
 

Useimmissa seurakunnissa hautaustoimen taksat on haluttu säilyttää alhaisina ja osa 
seurakunnista on luovuttanut seurakunnan jäsenille nautasijan ilmaiseksi. Seurakunnan 
jäsenet ovat maksamallaan kirkollisverolla osallistuneet hautaustoimen ylläpitoon. 
Vanhan uskonnonvapauslain nojalla kirkkoon kuulumattomilta on voitu periä maksu, 
joka on vastannut enintään omakustannushintaa. Hautaustoimilain mukaan kirkkoon 
kuulumattomilta kunnan asukkailta ei saa enää periä korkeampia maksuja kuin 
seurakunnan jäseniltä. Seurakunta on velvollinen pyydettäessä osoittamaan nautasijan 
tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja 
seurakuntayhtymät saavat näin ollen tehtäviä uskonnonvapauden toteuttamisessa. 
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Seurakuntien saama yhteisövero-osuus on mielletty korvaukseksi seurakuntien 
yhteiskunnallisista tehtävistä, vaikka yhteisöveroa ei ole kohdennettukaan tiettyihin 
tehtäviin. Hautaustoimilain valmisteluun on liittynyt suunnitelma seurakuntien 
yhteisövero-osuuden korvaamisesta valtionavulla. Valtionapu on välttämätön, jotta lailla 
ei poljettaisi seurakuntien jäsenten oikeuksia. Perustuslakivaliokuntakin viittasi tähän 
hautaustoimilaista antamassaan lausunnossa. Hautaustoimen maksuja koskevat 
säännösmuutokset on suunniteltava hautaustoimen rahoituksen kannalta kestävällä 
tavalla. Tilanne on arvioitava myös seurakuntien veronmaksajien näkökulmasta. 
 

Seurakunnista valtaosa on myöntänyt veteraaneille ilmaisen nautasijan. Maksuvapautus 
on voinut koskea myös muita veteraanin hautaamiseen liittyviä palveluita. Seurakunnat 
ovat myöntäneet nämä maksuvapautukset omasta aloitteestaan ilman, että seurakuntia on 
velvoitettu siihen. Menettelyä on myös arvosteltu siitä, että maksuvapautus ei hyödytä 
veteraania vaan hänen perillisiään, tuki on parempi antaa veteraanille hänen vielä 
eläessään. Järjestely on kuitenkin nähty kunnianosoituksena veteraanien työlle. 

 
 

Luonnos hallituksen esitykseksi 
 

Kirkkohallituksella on ollut lausuntoa valmisteltaessa käytettävissään hallituksen 
esityksestä luonnos, jonka mukaan hautaustoimilain 6 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti seuraavasti: "Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi 2 momentin estämättä 
myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos 
vainaja on ollut rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta syystä." 
 

Tulkinta, jonka mukaan seurakunnan oikeudesta myöntää vapautus hautaustoimen 
maksuista on säädettävä erikseen lailla, on oikeudellisesti epäselvä. Seurakunnilla tulisi 
olla oikeus myöntää vapautuksia maksuista edellyttäen, että siihen on hyvät perusteet ja 
että vapautus ei ole luonteeltaan syrjivä. 
 

Hallituksen esityksen mukainen lakimuutos vastaisi nykykäytäntöä sillä erolla, että 
mahdollinen maksuvapautus tulisi myöntää riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. 
Kirkkohallitus on viimeksi vuonna 1998 tilastoinut veteraanien hautasijamaksuja. 487 
seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä 57 peri maksun seurakuntaan kuuluvan 
veteraanin hautasijasta, muissa hautasija oli ilmainen. Niissä seurakunnissa, jotka perivät 
maksun, arkkuhautasijan hinta oli keskimäärin alle 50 euroa. Hautasijasta seurakunnalle 
aiheutuneet kulut olivat huomattavasti suuremmat, eli seurakunta näissäkin tapauksissa 
vastasi pääosasta hautasijan kustannuksista. Kirkkoon kuulumattomille veteraaneille 
ilmaisen hautasijan myönsi 156 seurakuntaa. 
 

Hautaustoimilain mukaan samanmaksuisuuden periaate koskee vain niitä vainajia, joilla 
on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan. Seurakunnista 172 myönsi 
ilmaisen hautasijan toiseen seurakuntaan kuuluvalle veteraanille. Hautausmaiden 
riittävyyden vuoksi usean seurakunnan ei ole tarkoituksenmukaista 
myöntää ilmaista hautasijaa muun kunnan asukkaalle. Hallituksen esityksen mukainen 
lakimuutos ei poista tätä eroa maksuissa. 
 

Esityksessä todetaan, että sillä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Järjestelyn 
kustannukset tulevat siis seurakuntien vastattaviksi. 

 
 

LA 2/2003   Lakialoitteessa esitetään maksuvapautusta kaikille veteraaneille. Maksuvapautus voidaan 
määrätä lakisääteisesti vain, jos valtio samalla sitoutuu huolehtimaan siitä aiheutuvista 
kustannuksista. Jos valtio päättää ottaa asian vastattavakseen, hautaustoimilakia ei 
tarvitse muuttaa. Hautaustoimilaissa on jo viittaus valtionapuun. Veteraanien 
hautausavustuksesta voidaan säätää vastaavalla tavalla kuin mitä sotilasvammalaissa 
säädetään eräiden kuntien antamien palveluiden korvaamisesta. Periaate voisi olla hyvä 



 

veteraanien yhdenmukaisen kohtelun kannalta. Valtionapu mahdollistaisi ilmaisen 
hautaamisen myös riippumatta siitä, minkä seurakunnan hautausmaahan vainaja 
haudataan. 

 
 

LA 4/2003   Lakialoitteessa esitetty periaate sisältyy hallituksen esitykseen. 
 
 

LA 8/2003   Kuten lakialoitteessa todetaan, perustuslakivaliokunta totesi hautaustoimilaista 
antamassaan lausunnossa pitävänsä hyväksyttävänä, että maksujen perusteena otetaan 
huomioon jäsenyysaika kirkossa. Seurakunnassa, jonka yhteisöveron tuotto on ollut 
vähäinen ja hautaustoimen maksuilla on peritty vain pieni osa todellisista 
kustannuksista, hautaustoimi on käytännössä ollut seurakunnan jäsenten maksaman 
kirkollisveron varassa. Samanmaksuisuuden periaate voi johtaa siihen, että seurakunnan 
jäsenten hautaustoimen maksuja joudutaan korottamaan samalla kun kirkkoon 
kuulumattomien maksuja alennetaan. Tällaisessa tilanteessa on epäoikeudenmukaista, 
että pitkään kirkollisveroa maksaneen seurakunnan jäsenen hautaamisesta peritään 
käypä hinta. Toisaalta on epäoikeudenmukaista, jos seurakunnan jäsenet 
kirkollisverollaan joutuvat huolehtimaan kirkkoon kuulumattomien hautaamisesta. Ei 
ole myöskään hyväksyttävää, että valtionapu painottuu kirkkoon kuulumattomien 
kustannuksiin. Valtionavun on kohdistuttava tasapuolisesti niin kirkkoon kuuluville kuin 
kirkkoon kuulumattomillekin. Nämä eri seikat tulisi huomioida hautaustoimen 
maksuista säädettäessä. 
 

On todettava, että jäsenyysajan huomioiminen ei poista kaikkia epäkohtia. 
Muuttoliikkeen johdosta alennukset hautaustoimen maksuissa eivät välttämättä 
kohdennu oikealla tavalla. Ainoa keino merkittävämpien epäkohtien välttämiseen on 
riittävä valtionapu, jonka turvin hautaustoimen maksut voidaan säilyttää kohtuullisella 
tasolla. 
 

Muilta osin lakialoite vastaa hallituksen esitystä. 
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LA 19/2003 Lakialoitteessa esitetyt periaatteet sisältyvät hallituksen esitykseen. 
 
 
 
 

Kirkkohallitus esittää kunnioittavasti puoltavansa hallituksen esityksen mukaista 
lakimuutosta, mutta pyytää lisäksi ottamaan huomioon tässä lausunnossa esitetyt 
näkökohdat. 

 
Kansliapäällikkö Risto Junttila 
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Hallituksen esitys (HE 19/2003 vp)eduskunnalle hautaustoimikin 6 §:n muuttamisesta 
LA 2/2003 vp 
LA 4/2003 vp 
LA 8/2003 vp 

LA 19/2003 vp 
 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

Viite: 23.4.2003 päivätty lausuntopyyntönne 

HAUTAUSTOTMILAIN 6 §:N MUUTOSESITYKSET 
 
 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi hautaustoimikin muuttamisesta 
(HE 19/2003 vp) sekä lakialoitteista LA 2/2003 vp, LA 4/2003 vp, LA 8/2003 vp ja 
LA 19/2003 vp Laki hautaustoimi lain muuttamisesta kirkollishallitus kunnioittaen 
esittää seuraavaa: 

 

Hallituksen esitys 
 

Kirkollishallitus pitää esitystä myös ortodoksisen kirkon kannalta hyvänä. Kyseinen 
pykälä ei suoranaisesti koske ortodoksisten seurakuntien hautausmaita. Koska 
ortodokseja haudataan paljon myös evankelis-luterilaisten seurakuntien tai seura-
kuntayhtymien ylläpitämiin hautausmaihin, säännöksellä on merkitystä myös orto-
doksiselle kirkolle. 
 

Ortodoksiset seurakunnat voivat ylläpitää hautaustoimikin 7 §:n mukaan omia hau-
tausmaita. Kyseisten hautausmaiden hautaustoimesta perittäväistä maksuista ei ole 
säädöksiä laissa. Ortodoksiset seurakunnat ylläpitävät 57 hautausmaata. Ortodoksi-
sissa seurakunnissa on noudatettu yleensä samoja periaatteita veteraanien hauta-
paikkojen ja hautausmaksujen osalta kuin evankelis-luterilaisissa seurakunnissa ja 
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tullevat sitä jatkamaan. Muun muassa Helsingin ja Turun seurakunnat eivät peri maksua 
veteraanien hautapaikoista. Useassa seurakunnassa omien seurakuntalaisten 
hautapaikoista ei peritä maksua (Kuopio, Lappeenranta, Hämeenlinna). Useilla 
ortodoksisilla hautausmailla ei ole omaa hautausmaanhoitoa, vaan evankelisluterilainen 
seurakunta hoitaa hautauksen ja perii siitä menevät maksut. 
 

Evankelis-luterilaisesta kirkkohallituksesta saadun tiedon mukaan vuonna 1998 169 
seurakuntaa ei perinyt arkkuhautasijasta maksua, jos vainaja oli ortodoksinen 
sotaveteraani. Vaikka evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat kohdelleet ortodokseja 
melkein kuin omia seurakuntalaisiaan, kyseinen lainmuutos parantaa myös ortodoksisten 
sotaveteraanien tasapuolista kohtelua hautaustoimen osalta. 

 
 

Lakialoitteet LA 2/2003, LA 4/2003, LA 8/2008 ja LA 19/2003 
 

Lakialoitteessa 4/2003 ja 19/2003 esitetty periaate sisältyy hallituksen esitykseen. 
Lakialoitteiden 2/2003 ja 19/2003 osalta kirkollishallitus viittaa kirkkohallituksen 
lausuntoon. 
 
 

Kirkollishallitus esittää kunnioittaen puoltavansa hallituksen esityksen mukaista la-
kimuutosta. Lakialoitteiden osalta kirkollishallitus korostaa hautaustoimilaki 6 §:n 2 
momentin mukaista tasapuolisen kohtelun vaatimusta. 
Lainoppinut kirkkoneuvos 

Paavo Perola 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta (HE 19 / 
2003 vp) sekä lakialoitteita 2.4. 8 ia 19 / 2003 vp esitän Suomen Sotaveteraaniliiton 
nimeämänä asiantuntijana kunnioittavasti seuraavaa: 
 

Viime helmikuussa säädetyn ja 6.6.2003 vahvistetun hautaustoimilain 6 §:n 1 momentin 
mukaan evankelisluterilainen seurakunta ja seurakuntayhtymä voivat periä maksuja 
nautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Pykälän 
2 momentin mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla 
haudatuiksi seurakunnan tai yhtymän hautausmaalle. Eritoten viime sotiemme veteraanit ja 
heidän omaisensa huolestuivat vakavasti siitä, estääkö tämä säännös jatkamasta varsin 
yleiseksi vakiintunutta käytäntöä, jossa rintamaveteraaneilta ei peritä maksua hautasi] asta. 

Huolestuneisuutta hälvensi tiedonvälittimien kautta saatu tieto siitä, että eduskunnan 
perustuslaki- ja hallintovaliokunnat lausunnoissaan hallituksen esityksestä hautaustoimilaiksi 
katsoivat mahdolliseksi poiketa lain valmistelussa omaksutusta samansuuruisen maksun 
lähtökohdasta sekä että hallintovaliokunta piti tärkeänä sitä, että "vastaisuudessakin on 
mahdollista noudattaa useiden seurakuntien nykyistä tapaa luovuttaa ilmainen hautapaikka 
sotaveteraaneille." 

Nyt käsiteltävänä oleva muutosesitys noudattaa hallintovaliokunnan tähdentämää kantaa 
rintamaveteraanien poikkeusasemaan säilyttämisestä, jota sotaveteraaniyhteisöt pitävät 
välttämättömänä, kohtuullisena ja arvostavana ratkaisuna. 

Esityksen hyväksyminen sekä lain nopea säätäminen ja vahvistaminen poistavat 
veteraanien ja heidän omaistensa huolta epävarmuudesta ja mielipahaa huomiotta 
jäämisestä, jotka pääsivät syntymään sen johdosta, että maksujen erilaistaminen muulla 
perusteella kuin seurakuntaan kuulumisella tuli lain valmistelussa esille liian myöhään, 
vaikka vakiintuneen käytännön olisi tullut olla vanhastaan tiedossa. 

Muutossäännöksen rakenne korostaa rintamaveteraanien - miesten ja naisten -
erityisasemaa, mutta mahdollistaa päättämisen myös siitä, että maksuvapaus voi koskea 
eräitä muitakin henkilöryhmiä. 

Hallituksen esityksen toteamus siitä, että rintamaveteraaniksi katsotaan perinteisesti 
henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai ulkomaalaisen rintamasotilastunnus, vastaa vakiintunutta käytäntöä ja 
sääntelytapaa, joten muutossäännökseen ei ole tarpeen ottaa tunnusluettelo, saati 
säädösviittauksia. 

Halhtuksen esityksessä on otettu kantaa siihen, mistä henkilöryhmistä olisi kyse 
harkittaessa säännöksen loppuosan soveltamista eli sitä, mitä ovat "muut siihen 
rinnastettavat syyt". Määrityksessä käytetään sanontaa "muihin Suomen sotiin liittyvissä 
tehtävissä palvelleisiin henkilöihin", mutta tarkoittaneen sanoa säännöksen voivan koskea 
"muissa Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleita henkilöitä" eli henkilöitä, joiden 
oikeudesta saada kuntoutusta on säädetty 1.1.1998 voimaan 
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tullessa laissa (1039/97, ns. Lex Pitsinki). Mikäli hallitaan laajentaa maksuvapautus tai -
huojennus "salaperäisesti" koskemaan myös muita kuin rintamaveteraaneja, on paikallaan 
käyttää saajaryhmien osoittamisessa kriteerejä, joiden täyttymisestä kohdehenkilöllä on 
viranomaisen päätös. Vuoden 1997 laissa määritetyt henkilöt ovat saaneet tai voivat 
31.12.2004 saakka hakea Valtiokonttorilta todistuksen, joka osoittaa osallistumisen 
asianomaiseen palvelukseen. 

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseksi edellä mainituksi erityisryhmien 
kuntoutuslaiksi sisältyi seuraava lausuma: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää 
edelleen mahdollisuuksia parantaa ilman rintamaveteraanitunnuksia olevien, vuosien 1939-
1945 sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden asemaa. Voitaneen katsoa, että 
mahdollisuuden saada vapautus hautausmaksuista toteuttaa myös tuota eduskunnan 
edellyttämystä. 

Hallituksen esityksessä todetaan, että joissakin seurakunnissa myös rintamaveteraanin 
puolison hautasi]a on luovutettu maksutta. Tätä käytäntöä, jota sotaveteraaniyhteisöissä 
arvostetaan, voidaan hallituksen esityksen mukaan jatkaa 3 momentin nojalla. 

Hallituksen esittämän 6 §:n 3 momentin loppuosan muoto ("... maksuista, jos vainaja on 
ollut rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta syystä) näyttää kaipaavan 
vähäisen muutoksen: Kielemme lait ja selvyyteen pyrkiminen puoltavat pilkurt lisäämistä 
sanojen "rintamaveteraani" ja "tai" väliin. Tätä mieltä oltiin myös 10.6.2003Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksessa. 

Lisäksi on aihetta harkita kyseisestä virkkeestä poistettavaksi sana "muusta", koska se on 
tarpeeton: sanapari "siihen rinnastettava" näet jo ilmaisee saman asian. 

Hallituksen esitys tähtää valtaosin samoihin tavoitteisiin, joita neljässä lakialoitteessa on 
tuotu esiin. Muutama eroavuus voidaan kuitenkin panna merkille: 

Aloitteessa 2 ei rintamaveteraaniksi mainita henkilöä, joka on saanut ulkomaalaisen 
rintamasotilastunnuksen. 

Aloitteissa 4 ja 7 on käytetty sanaa "sotaveteraani". Sillä voidaan tarkoittaa joko samaa 
kuin "rintamaveteraanilla" taikka henkilöä, joka ylimalkaan on osallistunut viime sotiin 
kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena. Tällöin kyseessä voi olla siis muukin veteraani 
kuin rintamaveteraanitunnuksen saaja. 

Aloitteissa 4 ja 19 ehdotetaan maksuvapaus tai -huojennus koskemaan ainoastaan 
sotaveteraania tai henkilöä, jolle on myönnetty rintamasotilas tunnus, mutta ei mainita 
maksuvapaiden perusteeksi muuta syytä. 

Merkittävin ero lienee se, että aloitteen 2 mukaan ei siinä tarkoitetuilta 
rintamaveteraaneilta eikä lain 1039/97 tarkoittamilta miinanraivaajilta saisi periä 
hautaustoimilain 2 §:ssä mainitun mainittuja maksuja. Seurakunnalle tai 
seurakuntayhtymälle ei siis jäisi näiltä osin lainkaan ratkaisuvaltaa. Hallituksen esitys 
puolestaan rakentuu sille periaatteelle, että säännös ei antaisi kenellekään oikeutta vaatia 
vapautusta hautaustoimen maksuista, vaan päätösvalta olisi nykyisen käytännön mukaisesti 
edelleen seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä. Aloite tähdännee siihen, että saavutettaisiin 
yhtenäinen menettely vainajan hautauspaikasta riippumatta. Tämä olisi tietenkin suotavaa, 
mutta kannanotto siihen, voisiko 
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vapautussäännös olla pakottava, vaatinee lisäselvityksiä Jos päätetään pysyä hallituksen 
ehdottamalla kannalla, on tärkeätä, että yhtenäiskäytäntöön pyritään muilla keinoin, 
esimerkiksi Kirkkohallituksen tai kirkolliskokouksen toimin. 

Aloitteessa 2 ehdotetaan 6 §:ään säädettäväksi 4 momentti, jonka mukaan seurakunta tai 
seurakuntayhtymä voisi vapauttaa maksusta 3 momentissa tarkoitetun henkilön puolison 
sekä muutoinkin myöntää erityisestä syystä maksuvapautuksen. Kahden momentin 
lähtökohtien vastakkaisuus korostaa sitä, että maksuvapautus halutaan ensi sijassa saattaa 
koskemaan rintamaveteraaneja sekä tavallaan toissijaisesti muita vainajia. 

On tärkeätä, että maksuvapautuksia sovelletaan yhdenvertaisesti siitä riippumatta, onko 
vainaja ollut seurakunnan jäsen vai ei. Asian tähdentäminen hallituksen esityksessä on 
aiheellinen. 

 

Varatuomari, Suomen Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja 



 

Rintamaveteraaniliitto 
r.y. 

10.6.2003 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 

Asia: Lausuntopyyntö hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta 
 

Rintamaveteraaniliitto yhtyy varatuomari Simo Kärävän Suomen 
Sotaveteraaniliiton puolesta antamaan lausuntoon samalla 
korostaen, että olisi varmistettava yhdenmukainen menettely 
koko valtakuntamme alueella kaikille sotiemme veteraaneille. 
 
 
 

Reino Toivio 
Rintamaveteraaniliiton toimitusjohtaja 

Vironkatu 6 A 17, 00170 Helsinki S 
09-6840 770, fax 09-6840 7727 
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E-mail: keskus.tsto@sotainvalidit.fi 
 

Vi i te :  HE 19/2003 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

Asia: Lausunto hautaustoimilain muuttamista koskevasta esityksestä 
 
 

Sotainvalidien Veljesliitto esittää pyydettynä lausuntona hautaustoimilain 
muuttamista koskevasta esityksestä kunnioittavasti seuraavaa: 
 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat laajasti 
noudattaneet käytäntöä, jossa sotainvalideille ja veteraaneille on annettu ilmainen 
hautapaikka. Sotainvalidien Veljesliitto pitää tärkeänä, että eduskunnan helmikuussa 
hyväksymää hautaustoimilakia muutetaan siten, että aiempaa sotainvalidien ja 
veteraanien muodostamaa erityisryhmää arvostavaa käytäntöä voidaan jatkaa. 
 

Rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus ja veteraanitunnus 
määrittelevät edellä kerrottuun erityisryhmään kuuluvan joukon. Kuitenkin osalla 
sotainvalideista ei ole edellä kerrottuja tunnuksia, vaikka heidät on sotilasvammalain 
nojalla oikeutettu korvaukseen sotien 1939-1945 aikana saamansa vamman tai 
sairauden perusteella. Heistä ovat ilman tunnusta jääneet esimerkiksi sotavankeuteen 
tai ilmapommituksien uhreiksi joutuneet siviilit, jotka saattavat olla hyvinkin 
vaikeavammaisia sotainvalideja. Sotainvalidien Veljesliitto katsoo, että seurakunnilla 
ja seurakuntayhtymillä tulisi olla oikeus vapauttaa hautaustoimilain 6 §:ssä 
tarkoitetuista maksuista myös ne ilman rintamasotilas- tai vastaavaa muuta tunnusta 
olevat sotainvalidit, jotka ovat sotilasvammalain nojalla saaneet elinkorkoa. Oikeus 
sotilasvamma-elinkorkoon voidaan selkeästi osoittaa Valtiokonttorin (aiemmin 
tapaturmavirasto) päätöksellä tai antamalla todistuksella. 
 

Sotainvalidien Veljesliitto katsoo, että vireillä oleva hautaustoimilain muutos, tulisi 
saattaa voimaan siten, että nykyistä käytäntöä maksuvapautuksista 
voidaan jatkaa ilman katkoksia. 
 

Sotainvalidien Veljesliitto 

 
 Juhani Nuorala hallituksen 

puheenjohtaja 
Juhani Saari 
pääsihteeri lak

i 
amies 

mailto:keskus.tsto@sotainvalidit.fi


 

 

Rintamanaisten Liitto ry 

Asia: asiantuntijalausunto Hallituksen esitys 
19/003 hautaustoimilain 6 § muuttaminen. 

 
 
 
 
 
 
 

Eduskunta 
Hallintovaliokunta 00102 
EDUSKUNTA 

 
 
 

Rintamanaisten Liitto ry esittää kantanaan seuraavaa: 

1. La 2/2003vp - Matti Väistö: Kohdassa "ei saa periä tässä §:ssä tarkoitettuja maksuja" 
asettaa mielestämme seurakunnalle velvoitteen olla perimättä niitä, jolloin esityksen 
hyväksyminen ainakin viivästynee. 

2. La 4/2003 vp - Nils-Anders Granvik/r ym. Maininta "sotaveteraaneille" rajaa 
sen kapea-alaiseksi. 

3. La 8/2003 Petri Salo/kok.ym. "sotaveteraani tai sotaleski aseman" tilalla hallituksen 
esityksen mukainen "rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta" on parempi. 

4. La 19/2003 vp-Toimi Kankaanniemi / kd ym: "jos vainajalla on ollut rintamasotilastunnus" 
rajaa pois rintamatunnuksen ja rmtamapalvelustunnuksen omaavat eikä siten ole 
tasapuolinen. 

5. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hautaustoimilain 6 § muuttamisesta: 
Esitys kattaa mielestämme nykyisen käytännön jatkamisen, eli seurakunnilla on oikeus 
harkintansa mukaan antaa ilmainen tai osittain maksusta vapaa hautapaikka rintama-, 
rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnuksen omanneelle tai harkintansa mukaan muusta 
siihen rinnastettavasta syystä vapautettavaksi haluttavalle (esim. sotalesket, miinanraivaajat 
tai vastaavat). 
 

Helsingissä 09.06.2003 

 

Rintamanaisten Liitto ry 

Ilmi Harska Soili Myllys 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja. 
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Olli Mäenpää 
11.6.2003 
 
 
 

Hallintovaliokunnalle 
 

Hallituksen esitys laiksi hautaustoimiiain 6 §:n muuttamisesta (HE 
19/2003 vp) ja lakialoitteet LA 2/2003, LA 4/2003, LA 8/2003, LA 19/2003 
 
 

Vapautuksen myöntäminen hautaustoimessa perittävistä maksuista 
 

Hallintovaliokunta katsoi hautaustoimilakiesityksestä (HE 204/2002 vp) 
antamassaan mietinnössä (HaVM 21/2002 vp), että on pikaisesti syytä 
ryhtyä erilliseen valmisteluun niiden edellytysten tarkemmaksi 
määrittelemiseksi, joilla voidaan poiketa hautapaikkojen sama-
maksuisuuden periaatteesta. Valiokunta piti tältä osin erityisen 
tärkeänä, että vastaisuudessakin on mahdollista noudattaa useiden 
seurakuntien nykyistä tapaa luovuttaa ilmainen hautasija 
sotaveteraaneille. Hallituksen esityksessä pyritään toteuttamaan tätä 
hallintovaliokunnan korostamaa maksuvapautuksen mahdollisuutta. 
 

Hallituksen esitys perustuu lähtökohtaan, jonka mukaan maksu-
vapautus on harkinnanvarainen. Hautaustoimen maksuista voitaisiin 
kokonaan tai osittain myöntää vapautus, jos vainaja on ollut rintama-
veteraani tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. Lakialoitteet 4/2003 
vp, 8/2003 vp ja 19/2003 vp perustuvat harkinnanvaraiseen 
vapautukseen hallituksen esityksen tavoin. 
 

Mikäli vapautus olisi harkinnanvarainen, kenelläkään ei säännöksen 
mukaan olisi ehdotonta oikeutta saada vapautus. Hallituksen esityksen 
perustelujen mukaan maksuvapautuksia tulisi kuitenkin soveltaa 
yhdenvertaisesti riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. On myös 
välttämätöntä, että mikäli maksuvapautus myönnetään yhdelle 
rintamaveteraanille, se tulisi vastaavasti myöntää jokaiselle 
rintamaveteraanille. Näin tulkittuna ja sovellettuna harkinnanvaraiseen 
vapautukseen perustuva järjestelmä vastannee pääosin nykytilannetta. 
Tosin lakialoitteet 4/2003 vp ja 8/2003 vp ovat tältä osin hallituksen 
esitystä selkeämmät, koska vapautuksen myöntäminen perustuisi 
niiden mukaan rintamaveteraaniasemaan tai vapautus myönnettäisiin 
[kaikille] rintamaveteraaneille. 

 

Maksuton hautapaikka veteraaneille 
 

Lakialoite 2/2003 vp ei perustu harkinnanvaraisuuteen, vaan edellyttää 
täyttä maksuvapautusta: keneltäkään rintamaveteraanilta ei saa periä 
hautaustoimen maksuja. Harkinnanvaraista olisi kuitenkin vapautuksen 



 

myöntäminen rintamaveteraanin puolisolle ja muuten erityisestä syystä. 
Aloitteen linjaus on selkeämpi ja johdonmukaisempi kuin hallituksen 
esityksessä, mutta poikkeaa samalla seurakuntien kannalta tiukempaan 
suuntaan nykykäytännöstä, jonka mukaan maksuvapautus myönnetään 
noin 80 % seurakunnista. 
 

Maksuttomuuden yhteydessä on aiheellista kiinnittää huomiota sen 
vaikutukseen seurakunnan tai seurakuntayhtymän talouteen. Toden-
näköisesti maksuttomuuden aiheuttama taloudellinen rasite ei ole 
kohtuuton, joskaan selvitystä tästä ei ole saatavilla. Maksuttomuudelle 
on joka tapauksessa erittäin painavia ja yleisesti hyväksyttäviä 
perusteita. 
 

Kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymien näkökulmasta aloitteeseen 
liittyy myös kysymys siitä, onko perustuslain kannalta hyväksyttävää, 
että ne asiallisesti velvoitettaisiin ylläpitämään maksuttomia hautaus-
paikkoja myös muille kuin kirkon jäsenille. Perustuslakivaliokunnan 
arvion mukaan kirkon julkisoikeudellinen luonne merkitsee sitä, että 
omaisuudensuoja perusoikeutena ei ole tällaisessa yhteydessä 
merkityksellinen seikka. Kirkon maaomaisuus on historiallisesti pääosin 
perua kirkon julkisoikeudellisesta asemasta. Kun hallituksen 
esityksessä 204/2002 vp ehdotettu sääntely vastasi aikaisempaa 
käytäntöä, jossa maksuvapautukset olivat harkinnanvaraisesti 
mahdollisia, perustuslakivaliokunta ei muutenkaan pitänyt sääntelyä 
valtiosääntöoikeudellisesta ongelmallisena (PeVL 71/2002 vp). 
 

Aloitteessa ehdotettu veteraanien hautapaikkojen ehdoton 
maksuttomuus poikkeaisi sinänsä aikaisemmasta järjestelmästä, joten 
sen vaikutusta omaisuuden suojaan olisi ehkä arvioitava erikseen. 
Mikäli taloudellinen lisärasite ei kuitenkaan ole kohtuuton, valtiosääntö-
oikeudellista ongelmaa ei voine syntyä, kun otetaan myös huomioon, 
että maksuttomuudelle on vahvat perusteet. 

 

Vapautuksen/maksuttoman hautapaikan saajat 
 

Lakialoitteessa 2/2003 vp rintamaveteraanien ryhmä on määritelty 
selvästi yksiselitteisemmin kuin hallituksen esityksessä. Hallituksen 
esityksessä määrittely on esitetty vain perusteluissa, mitä ei ehkä voida 
pitää riittävänä käytännön soveltamistilanteita silmällä pitäen. 

 

OPETUSMINISTERIÖ 
Vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck LA 58/2003 vp 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 11.6.2003 
 
 
 

LAKIALOITE 58/2003 vp 
 
 

Lakialoitteessa ehdotetaan, että seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee myöntää vapautus hautaustoimen 
maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, rintamaveteraanin puoliso tai kotitintamanainen tai muusta 
siihen rinnastettavasta syystä. 
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Lisäksi ehdotetaan, että mikäli seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia edellytyksiä 
maksuvapautuksen myöntämiseen, tulee kirkon keskusrahaston myöntää harkinnanvaraista avustusta ko. 
tarkoitukseen. 
 

Aloite muuttaisi nykyistä harkinnanvaraista maksuvapautuskäytäntöä. Lakisääteinen maksuvapautus 
edellyttää, että laissa yksiselitteisesti määritellään ryhmät, joita vapautus koskee. Aloitteen yleispiirteinen 
ilmaisu "muu rinnastettava syy" on tämän vuoksi ongelmallinen. Myös "rintamaveteraanin puoliso tai 
kotirintamanainen" jättävät käsitteenä perusteetonta väljyyttä lain soveltamiseen. Aloite rajaisi lain 
soveltamisalan ulkopuolelle eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetut henkilöryhmät. 
 

Lakialoite ei koskisi niitä veteraaneja, jotka haudataan muualle kuin evankelis-luterilaisen seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän ylläpitämälle hautausmaalle. Kyseessä ovat mm. ortodoksiset, katoliset, juutalaiset ja 
islamilaiset (tataarit) rintamaveteraanit. Yhdenvertaisuuden vuoksi olisi selvitettävä, miten olisi mahdollista 
toteuttaa ilmaiset hautausmaksut myös näille veteraaneille. 
 

Jos maksuvapautus määrättäisiin lakisääteiseksi, tulisi selvittää, miten seurakunnille kompensoidaan siitä 
aiheutuvat kustannukset. 
 

Ehdotus kirkon keskusrahaston velvoittamisesta myöntämään avustusta on ongelmallinen. Kirkon 
keskusrahastosta annetun lain 9 a §:ää ei sellaisenaan voida soveltaa ehdotetulla tavalla, sillä säännöksessä 
tarkoitetut avustukset ovat nimenomaisesti harkinnanvaraisia. Kirkon keskusrahaston varojen käyttämisestä 
olisi neuvoteltava kirkon kanssa. 



 

Helsinki 11.6.2003 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

Viite Hallituksen esitys eduskunnalle hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta 
11.6.2003 päivätty lausuntopyyntönne LA 
58/2003 vp 
 
 
 

Lakialoitteessa esitetään maksuvapautusta rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien 
puolisoille tai kotirintamanaisille sekä samalla määrättäväksi, että kirkon keskusrahaston tulee 
myöntää seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle niiden vähävaraisuudesta johtuen 
harkinnanvaraista avustusta edellä mainitun ryhmän hautauskulujen kattamiseksi. 
 

Seurakunnista valtaosa on myöntänyt veteraaneille ilmaisen hautasijan. Pääsääntöisesti tämä 
on koskenut vain veteraaneja, ei heidän puolisojaan eikä myöskään kotirintamalla olleita 
muita naisia. Ei ole perusteltua eikä tarkoituksenmukaista muuttaa tätä käytäntöä koskemaan 
veteraanien lisäksi heidän puolisoitaan eikä kotirintamanaisia. Hallituksen esitys määrittelee 

kyllin selvästi ja tarkasti kohderyhmän, johon hautaus-maksuvapautus kohdistuu. 

 
Kansliapäällikkö Risto Junttila 

SUOMEN EVANKELIS-LUTER1 LAINEN 
KIRKKO EVANGELISK-LUTHERSKA 
KYRKANI FINLAND 

KIRKKOHALLITUS 
KYRKOSTYRELSEN 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2003 
vp 
 

Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n 
muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistele-4    vasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta (HE 5/2003 vp). 
 
 

Lakialoijeet 

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet: 

— LA 2/2003 vp —Ed. Matti Väistö /kesk: Laki hautaustoimilain 6 §:n muutta-

misesta, joka on lähetetty valiokuntaan 7 päivänä toukokuuta 2003. 

— LA 4/2003 vp —Ed. Nils-Anders Granvik /r ym.: Laki hautaustoimilain 6 §:n 

muuttamisesta, joka on lähetetty valiokuntaan 7 päivänä toukokuuta 2003. 

— LA 8/2003 vp —Ed. Petri Salo /kok ym.: Laki hautaustoimilain 6 §:n muutta-

misesta, joka on lähetetty valiokuntaan 7 päivänä toukokuuta 2003. 

— LA 19/2003 vp —Ed. Toimi Kankaanniemi /kd ym.: Laki hautaustoimilain 6 §:n 

muuttamisesta, joka on lähetetty valiokuntaan 7 päivänä toukokuuta 2003. 

— LA 58/2003 vp —Ed. Tony Halme /ps ym.: Laki hautaustoimilain 6 §:n muut-

tamisesta, joka on lähetetty valiokuntaan 11 päivänä toukokuuta 2003. 

HE 19/2003 vp 
Aloitteita 
Versio 0.1 
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Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 

- kehitysjohtaja, puheenjohtaja Klaus Halla, sosiaali- ja terveysministeriö, edustaen myös 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa 

- kansliapäällikkö Risto Junttila, Kirkkohallitus 

- lainoppinut kirkkoneuvos Paavo Perola, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus 

- toimitusjohtaja Reino Toivio, Rintamaveteraaniliitto ry 

- kunniapuheenjohtaja Simo Kärävä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry 

- professori Olli Mäenpää. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet /  
 

Rintamanaisten Liitto ry 
—        Sotainvalidien Veljesliitto. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET 

Hallituksen esitys 

Hautaustoimilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella yleisiä hautausmaita 

ylläpitävät evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voisivat vanhan 

käytännön mukaisesti edelleen kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen hautaustoimessa 

perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta 

syystä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta. 
Lakialoite LA 2/2003 vp 

Lakialoitteessa ehdotetaan hautaustoimilain 6 §:ään lisättäväksi uusi 3 ja 4 momentti, jotta 

vastaisuudessakin on mahdollista noudattaa useiden seurakuntien nykyistä tapaa luovuttaa 

ilmainen hautasija sotaveteraaneille. Uudessa 3 momentissa ehdotetaan, että 

sotaveteraaneilta ja heihin rinnastettavilta henkilöiltä ei saa periä maksuja hautasijasta, 

hautaamiseen liittyvistä palveluista tai haudan hoidosta. Lisäksi lakialoitteen 6 §:n 4 

momentin nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä voi vapauttaa sotaveteraanin puolison 

hautaustoimessa perittävistä maksuista sekä muutoinkin erityisestä syystä myöntää 

maksuvapautuksen. 
 
 
Lakialoite LA 4/2003 vp 
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Lakialoitteessa ehdotetaan uuden hautaustoimilain 6 §:n muuttamista siten, että hauta-

paikkojen maksutonta luovuttamiskäytäntöä sotaveteraaneille voitaisiin jatkaa myös tu-

levaisuudessa. 
 
 
Lakialoite LA 8/2003 vp 

Lakialoitteessa ehdotetaan, että hautaustoimessa perittäviä maksuja voidaan porrastaa tai 

jättää kokonaan perimättä seurakunnan jäsenyyden keston, sotaveteraani- tai sotales-

kiaseman tai muun edellä verrattavaan seikkaan rinnaisteisen yleisesti hyväksyttävän ja 

sovellettavan syyn nojalla ottaen huomioon perustuslaissa turvattu yhdenvertaisuus lain 

edessä. 
 
 
Lakialoite LA 19/2003 vp 

Lakialoitteessa ehdotetaan, että hautaustoimilain 6 §:ään lisätään uusi 3 momentti, jossa 

säädettäisiin, että yleistä hautausmaata ylläpitäville evankelis-luterilaisen kirkon seura-

kunnille ja seurakuntayhtymille annettaisiin oikeus edelleen määrätä, että rintamasoti-

lastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisen tunnuksen omanneiden vainajien 

osalta hautaustoimesta perittävät maksut voidaan päättää yleistä tasoa alhaisemmiksi tai 

jättää maksut kokonaan perimättä. 
 
 
Lakialoite LA 58/2003 vp 

Lakialoitteessa ehdotetaan, että seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulisi kaikissa ta-

pauksissa ilman poikkeusta myöntää veteraaneille, heidän puolisoilleen sekä kotirinta-

manaisille aina vapautus hautaustoimen maksuista. Mikäli seurakunnalla tai seurakun-

tayhtymällä ei ole mainitun vapautuksen myöntämiseen taloudellisia edellytyksiä, tulee 

kirkon keskusrahaston myöntää seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle kirkon keskusra-

hastosta annetun lain (895/1941) 9 a §:n 1 momentissa mainittua muiden erityisten syiden 

takia annettavaa harkinnanvaraista avustusta. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 

Johdanto 

Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta ja seurakuntayhtymä voivat hautaustoimilain 

(457/2003) 6 §:n nojalla periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä 

palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta 
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aiheutuvien kustannusten suuruiset. Lisäksi maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, 

joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. 

Hautaustoimilaki on hyväksytty eduskunnassa vuoden 2002 valtiopäivien lopussa (HE 

204/2002 vp) ja laki tulee voimaan vuoden 2004 alussa. Hallintovaliokunta on katsonut 

hautaustoimilain säätämiseen liittyvässä mietinnössään, että on pikaisesti syytä ryhtyä 

erilliseen valmisteluun niiden edellytysten tarkemmaksi määrittelyks^Tjoma voidaan poiketa 

samamaksuisuuden periaatteesta. Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että vastaisuudessakin on 

mahdollista noudattaa useiden seurakuntien nykyistä tapaa luovuttaa ilmainen hautasija 

sotaveteraaneille (HaVM 21/2002 vp). 
 

Maksuvapautus 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan hautaustoimilakiin lisättäväksi säännös, jonka perusteella 

yleisiä hautausmaita ylläpitävät evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seu-

rakuntayhtymät voivat nykyisen käytännön mukaisesti edelleen kokonaan tai osittain 

myöntää vapautuksen hautaustoimessa perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rinta-

maveteraani, tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. 

Lakialoitteet sisältävät erilaisia — osaksi teknisiä ja osaksi sisällöllisiä — sääte-

lyvaihtoehtoja. Osassa lähdetään hallituksen esityksen tapaan siitä, että harkintavalta 

maksuvapautuksen myöntämisessä jätetään seurakunnille. Osassa ehdotetaan maksuva-

pautusta suoraan lain nojalla. 

Valiokunta on päätynyt ^«heii evankelis-luterilaisen kirkon asemajfi^ huomioon ^/ 

ottaerrTettä päätösvalta maksuvapautusten myöntämisessä on nykyiseen tapaan seura- P" 

kunnalla tai seurakuntayhtymällä. Lisäksi seurakunta tai seurakuntayhtymä voi päättää, 

myönnetäänkö maksuvapautus kokonaan vai osittain. 

Valiokunta pitää selvänä, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät tulevat myöntämään 

maksuvapautuksen sotiemme veteraaneille. Samalla valiokunta pitää asianmukaisena, että 

seurakunnat tekevät periaatepäätöksen myönnettävistä maksuvapautuksista ja niiden saajista 

yhdenvertaisen kohtelun periaatetta noudattaen. 
 

Maksuvapautuksen saaja 

Sotaveteraani on käsite, jota yleisessä kielenkäytössä ja virallisissakin yhteyksissä käytetään 

laajasti. Saadun selvityksen mukaan lainsäädännössä käytetään kuitenkin sotaveteraanin 

sijasta rintamaveteraanin käsitettä. Rintamaveteraaniksi katsotaan henkilö, joile on 

myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai 

ulkomaalaisen rintamasotilastunnus. 
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Tällä hetkellä elossa olevia rintamaveteraaneja on noin 118 000 henkilöä, joista noin 

19 000 on sotainvalideja. Veteraanien keski-ikä on noin 83 vuotta. Miehiä elossa olevista 

rintamaveteraaneista on runsaat 80 000 henkilöä ja naisia noin 37 000 henkilöä. 

Valiokunta on hyväksynyt hallituksen esityksessä omaksutun joustavan sääntely-

tavan, joka mahdollistaa maksuvapautuksen myöntämisen myös rintamaveteraaniin rin-

nastettavalle henkilölle. Vuoden 1998 alusta on tullut voimaan laki eräissä Suomen sotiin 

liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/1997). Lain piiriin arvioidaan 

kuuluvan kaikkiaan 10 000—15 000 henkilöä, joista vajaa puolet on vuonna 1926 syntyneitä 

puolustusvoimain koulutuskeskuksissa palvelleita. Valiokunnan hyväksymän sanamuodon 

perusteella näille eräissä vuosien 1939—1945 sotien aikana tai niiden jälkeen sotiin 

liittyneissä tehtävissä palvelleille henkilöille, jotka voivat saada mainitun lain 1039/1997 

nojalla kuntoutusta, voidaan rintamaveteraanien tavoin myöntää maksuvapautus 

hautaustoimen maksuista. 

Hallituksen esityksen perusteluissa katsotaan, että maksuvapautus voidaan myöntää 

myös edellä mainittujen henkilöiden puolisoille. Tältä osin valiokunta ehdottaa sääntelyn 

täsmentämistä mainitsemalla puolisot laissa. Puolisolla tarkoitetaan sekä sotales- 

Yhteenveto 

Hallintovaliokunta toteaa, että hallituksen esityksen ja lakialoitteiden yhteisenä tavoitteena 

on mahdollistaa maksuvapautuksen myöntäminen hautaustoimen maksuista rinta-

maveteraaneille ja heihin rinnastettaville henkilöille. Lakialoitteisiin sisältyy- myöjjjm-u- 

tä ja pidemmälle meneviä ehdotuksia, joita valiokuntani uitenkaan katsonut voi- 

vansa tässä yhteydessä pu^llaar-Valtokunta ei myöskään ole hyväksynyt hallituksen esi- 

 

1 ' L- 
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Valiokunta onkin päätynyt hyväksymään lakiehdotuksen hallituksen esityksen ja--

lakialoitteiden pohjalta näm mmluvanai/ "Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi 2 momentin 

estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, 

jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai (poist.) siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus 

voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa." Tämä muotoilu on otettu huomioon 

edellä lakiehdotuksen perusteluissa. 

Kirkon jäsenyyden ajalliseen kestoon perustuva maksuporrastus, jota on käsitelty 

hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 21/2002 vp, on periaatteelliselta kannalta merkittävä 

 



 

muutos, joka edellyttää perusteellista valmistelua. Valiokunta tulee seuraamaan tätä 

valmistelua ja ryhtymään muutoinkin tarvittaviin toimenpiteisiin asiassa. Tässä vaiheessa on 

kuitenkin keskeistä varmistaa, että sotiemme veteraaneja koskeva lainmuutos voidaan 

toteuttaa mahdollisimman pian. 
 
 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
 

että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen 

sekä lakialoitteiden LA 2/2003 vp, LA 4/2003 vp, 

LA 8/2003 vp, LA 19/2003 vp ja LA 58/2003 vp 

pohjalta muutettuna seuraavasti: 
 

Laki 
hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun hautaustoimilain { 457/2003) 6 §:ään uusi 

3 momentti seuraavasti: 

Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi 2 momentin estämättä myöntää kokonaan tai osittain 

vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai (poist.) 

siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa. 
 

/ 

Voimaantulosäännös - / , 

(Kuten HE) / 


