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Tiivistelmä

Tapani Erämaja

VIIMEINEN MATKA

Toimintatutkimus kirkollisen hautauskentän professiostruktuurista
Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus kirkollisen hautauskentän professio-
rakenteesta. Tutkimusaineisto perustuu kolmeentoista hautaustapaukseen arkki-
hiippakunnan alueella. Tutkija osallistui kaikkiin hautaan siunaamisiin ja muis-
totilaisuuksiin sekä haastatteli lähimpiä omaisia, hautaustoimiston virkailijoita 
sekä seurakunnan toimijoita. Aineisto kerättiin havainnoimalla ja haastattelut 
nauhoittamalla. Äänitysmateriaali litteroitiin ja analysoitiin.

Toimijoita ovat tässä tutkimuksessa omaiset, hautaustoimistot ja kirkko. 
Omaiset toimivat tuotteiden (hautauspalvelujen) ostajina ja käyttäjinä, jotka tar-
vitsivat sekä hautaustoimistoa että kirkkoa auttamaan heitä ongelmassa, jonka 
kuolema oli aiheuttanut. Kuolemaan ja hautaamiseen liittyneet monenlaiset toi-
minnot – kuolemanrituaalit – sijoitettiin toimintakenttään, jota tutkimuksessa 
nimitetään hautauskentäksi. Tällä kentällä oli kysymys myös tilasta ja vallasta. 
Teoreettinen malli oli saatu Pierre Bourdieulta. Toiminta hautauskentällä oli pit-
källe ritualisoitunutta.

Tutkimus osoitti hautauskentällä toimintarakenteen, jossa omaiset ottivat en-
simmäiseksi yhteyttä hautaustoimistoon.  Sieltä käsin otettiin yhteyttä kentän 
muihin toimijoihin, varattiin hautausajat ja tilat sekä suunniteltiin hautausjär-
jestelyt. Hautaustoimistot järjestivät omaisille mahdollisuuden vainajan katso-
miseen arkkuun laittamisen yhteydessä sekä toimittivat mahdollisen saattohar-
tauden sairaalan kappelissa. Omaisten yhteys siunaavaan pappiin toteutui vasta 
paljon myöhemmin. Muistotilaisuuksiin osallistui myös pappi. Omaisten yhtey-
det kirkkomuusikkoon tapahtuivat pappien kautta. Joissakin tapauksissa omaiset 
eivät missään vaiheessa tavanneet kirkkomuusikkoa – eivät edes nähneet häntä. 
Silti musiikin merkitys omaisille oli suuri. Tutkimushaastatteluissa ilmeni jos-
sakin määrin jännitteitä hautaustoimistojen ja kirkollisten toimijoiden kesken. 
Ongelmatilanteita oli pyritty selvittämään järjestämällä yhteisiä neuvotteluja.

Kun vielä 1900-luvun alkupuolella perhe osallistui aktiivisesti vainajan laitta-
miseen ja hautausjärjestelyihin, tutkimus osoitti omaisten nykyisin luovuttaneen 
valmistelutehtävät hautaustoimistoille. Hautauskentän professionaalisuus on 
voimistunut. Hautaustoimistoja voidaan pitää nykyään täyden palvelun taloina, 
jotka toimivat omaisten puolesta pyrkien suureen yksilöllisyyteen ja omaisten 
toiveiden toteuttamiseen. Kirkon osuus viimeisellä matkalla oli tutkimustapa-



uksissa lyhentynyt käytännössä hautaamisaktin toteuttamiseen. Monessa tapa-
uksessa siunaava pappi tai kanttori ei ollut missään vaiheessa nähnyt arkussa 
olevaa ihmistä – ei elävänä eikä kuolleena.

Tuhkausten osuus hautaustapauksissa on nopeasti lisääntynyt. Kuitenkaan 
tuhkaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ei kirkossa juurikaan ole pohdittu. 
Käsikirjan hautauskaavoissa ei tuhkausta ole myöskään otettu huomioon. Tuh-
kauurnan maahan kätkemiseen tai tuhkan sirotteluun eivät papit tai kanttorit 
osallistuneet. Suntio tai vahtimestari hoiti tehtävän. Mitään yhtenäistä käytäntöä 
seurakunnissa ei ollut. Omaisille hetki kuitenkin oli aina erittäin tärkeä. 



Abstract

Tapani Erämaja

THE LAST JOURNEY

An Action Study on the Professional Structure of the Ecclesiastical Funeral 
Field
University of Helsinki, Faculty of Theology, Academic Dissertation.

This study is a qualitative examination of the professional structure of the ec-
clesiastical funeral fi eld. The research material is based on 13 funeral cases in 
the archdiocese. The researcher participated in all the funerals and memorial 
events, interviewed the closest survivors, the offi cials of the funeral agency and 
the ecclesiastical actors. The material was collected by means of observation 
and recording of the interviews, and was later transcribed and analyzed.

The actors in this study are the survivors, the funeral agencies and the church. 
The survivors act as the buyers and users of the products (funeral services) who 
require both the funeral agencies and the church to assist them with the prob-
lems that the death has caused. The numbers of actions related to the death and 
to the funerals – the rituals of death – are placed on the action fi eld, which in 
this study is called the   funeral fi eld. In this fi eld, the researchquestion focused 
space and power, and the actions on the funeral fi eld are highly ritualized. The 
theoretical model comes from Pierre Bourdieu. 

The study showed an action structure on the funeral fi eld in which the sur-
vivors fi rst contacted a funeral agency, which then contacted the other actors of 
the fi eld, reserved the date and place for the funeral, and organised the funeral 
arrangements. The funeral agencies arranged an opportunity for the survivors to 
have a last look at the deceased when he or she was placed in the coffi n, and they 
held a moment of the prayer (if desired) before removing the deceased from the 
hospital’s chapel. The survivors contacted the pastor of the funeral much later. 
The pastor also participated in the memorial event. The survivors contacted the 
church musician through via pastor. In some cases, the survivors had neither 
met nor even seen the musician prior to the actual funeral service. Still, the 
music was of great importance to the survivors. In the research interviews, ten-
sions emerged to some extent between the funeral agencies and the ecclesiasti-
cal actors; these actors attempted to resolve these tensions through organising 
negotiations.

In the beginning of the 20th century, the family took an active part in the 
preparations of the deceased and in the arrangements of the funerals, whereas 
this study showed that these days, survivors often transfer the preparations to the 



funeral agencies. The professional side of the funeral fi eld has grown. The fu-
neral agencies can be seen as providers of full services that act on the survivors’ 
behalf, aspiring to high individuality and aiming to fulfi l the survivors’ wishes. 
In practise, the role of the church in carrying out the last journey was reduced in 
the research cases to the actual funeral. In several cases, the pastor or the cantor 
of the funeral had never before seen the person in the coffi n at any stage of life 
or death. The proportion of cremations in funeral cases has increased rapidly, 
however, special issues related to these cremations (such as the possibility of 
holding a funeral service for the already cremated deceased) have seen little 
consideration in the church. In the church’s liturgies on funeral rites, cremation 
is frequently overlooked. The pastors or the cantors did not participate in either 
the burial of the funeral urn or in the scattering of the deceased’s ashes. The 
verger took care of it. The parishes had no adopted standard practices for crema-
tions, yet in each case for the survivors that moment was crucial. 



Esipuhe

Aiheen tähän tutkimukseen olen saanut seurakuntatyöstäni. Olen siunannut 
hautaan monia ihmisiä ja keskustellut omaisten kanssa. Usein omaiset olivat jo 
käyneet hautaustoimistossa ennen papin tapaamista, ja sieltä käsin oli varattu 
hautausaikakin. Halusin tutustua lähemmin hautaustoimistoihin ja samalla koko 
hautauskenttään. Tavoitteeni oli selvittää itselleni, millainen toimintakenttä hau-
taan siunaaminen oikeastaan onkaan. Ketkä kaikki siinä ovat mukana? Huo-
masin, että olin katsellut hautauskenttää kovin pappiskeskeisesti. Viimeisellä 
matkalla oli monta pysäkkiä ja paljon toimijoita.

Kiitän työnantajaani Pyhärannan seurakuntaa siitä, että sain mahdollisuuden 
virkavapauteen tutkimustyötä varten. Kuulin työhuoneeseeni välillä sanomakel-
lojen soiton ja tiesin, että joku seurakuntalaisistani oli viimeisellä matkallaan. 
Hiljennyin silloin hetkeksi. Joka kerta minua kosketti myös ajatus elämän kato-
avaisuudesta. Kellot soivat aina myös minulle.

Oma perheeni on tutkimustyöni aikana kuullut ajatuksia kuolemasta ja hau-
taamisesta kenties enemmän kuin on kohtuullista. Kiitän ennen muuta vaimoani 
Virpiä kannustuksesta ja tietokoneavusta. Tutkimustyön aikana syntyi myös en-
simmäinen lapsenlapseni Sofi a, jolle haluan tämän työni omistaa. 

Kiitän Turun arkkihiippakunnan Pyhän Henrikin Säätiötä, joka antamallaan 
apurahalla auttoi minua keskittymään täysipäiväisesti tutkimustyöhön. Samoin 
olen saanut taloudellista tukea Niilo Helanderin Säätiöltä ja Emil Aaltosen Sää-
tiöltä. Helsingin yliopisto on auttanut apurahallaan väitöskirjan viimeistelyssä 
ja painatuskuluissa.

Rauman kaupungin kirjaston henkilökunta on kärsivällisesti ja ammattitai-
toisesti löytänyt tilaamani kirjallisuuden ja uusinut kaukolainojani moneen ot-
teeseen. Tutkimusaineistoni koostui suurelta osin nauhoitetusta haastattelumate-
riaalista. Sen litteroinnissa auttoi ammattitaitoisesti Matti Syrjälä.

Aloitin ja päätin jatko-opiskeluni professori Markku Heikkilän opastamana. 
Hänen virkavapautensa aikana sain kannustavaa ohjausta myös dosentti Jyrki 
Knuutilalta, joka toimi professorin sijaisena. Hyvin tärkeitä ideoita työni nä-
kökulmaksi sain professori Tapio Lampiselta. Kiitän myös työni esitarkastajia 
piispa Voitto Huotaria ja dosentti Heikki-Tapio Niemistä.

Ehkä olin valinnut työni aiheen siitäkin syystä, että halusin käsitellä samalla 
myös omaa suhdettani kuolemaan. Se matka on vielä kesken. Toivon kuitenkin, 
että tutkimustyöni voisi auttaa minua pappina olemaan paremmin yksi viimei-
sen matkan saattajista – yhteistyössä muiden saattajien kanssa.

Pyhäinpäivänä 2006 Pyhärannassa

Tapani Erämaja
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1. Johdanto

1.1. Kuollut elävien keskellä on ongelma

Kuolema merkitsee jokaiselle yhteisölle suurta ongelmaa, sillä vainaja elävien 
keskellä on aina ongelma. Jokaisen yhteisön on aina pitänyt ratkaista tämä on-
gelma tavalla tai toisella – sekä yksilön että yhteisön kohdalla. Kuolema ei uh-
kaa vain yksittäisiä ihmisiä vaan koko yhteisöä. Kaikkina aikoina on yhteisöissä 
laadittu sääntöjä ja käyttäytymistapoja, jotka liittyvät kuolemaan ja vainajiin. 
Erilaiset myytit ja riitit, teologiset ja fi losofi set selitykset, maagiset toiminnat, 
runo ja taide ovat koettaneet vähentää ihmisen kuoleman edessä kokemaa uh-
kaa. Kuoleman edessä ihminen on aina kaivannut myös selitystä ja vastausta 
häntä suurempiin kysymyksiinsä.1

Kuolleen ruumiin olemassaolo on ensimmäinen ongelma, sillä ruumiista on 
pakko päästä eroon jo aivan terveydellisistäkin syistä. Kulttuureista ja myös ul-
koisista olosuhteista riippuen ovat ruumiiden hävitystavat vaihdelleet. Ruumis 
on voitu haudata tai polttaa, upottaa jokeen tai mereen tai jättää petoeläimille. 
Antropologien raporteissa kerrotaan myös endokannibaalisista menoista, jois-
sa ruumiista on valmistettu juhla-ateria omaisille. Yhteisön sosiaaliset normit 
määrittelevät sen, mikä on ruumis ja miten ruumiin kanssa tulee toimia. Normit 
ovat voineet määritellä myös tietyt ruumiin kanssa kosketukseen joutuneet pai-
kat saastuneiksi. Frazer2 kertoo kirjassaan ”The Fear of the Dead in Primitive 
Religion” kymmenistä heimoista, jotka välttivät joko joksikin aikaa tai ikuisiksi 
ajoiksi koskemasta tai asumasta paikassa, jossa heimon jäsen oli kuollut.

Ruumiin käsittelystä säädetyt normit eivät suinkaan aina perustu vain hygi-
eenisiin syihin. Tästä ovat osoituksena hautauksiin liittyvien riittien yleismaail-
mallisuus. Riittien eri vaiheet ja monimutkainenkin sisältö eivät suinkaan selity 
pelkästään terveydellisillä seikoilla.3 Cooke ja Macy toteavat, että ihmiset ovat 
aina ja kaikissa kulttuureissa myös pelänneet kuolemaa ja koettaneet hallita sitä 
aina tavalla tai toisella.4 Kuoleman yhteyteen liittyvät tavat ja rituaalit ovat myös 
muuttuneet hyvin hitaasti, toteaa professori Hallote.5

1 Hahn 1968, 2.
2 Frazer 1936.
3 Hahn 1968, 7–8.
4 Cooke-Macy 2005, 153.
5 Hallote 2001, 11–12.
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Kuolema synnyttää myös kysymyksen kuolleen paikasta ja kohtalosta kuo-
leman jälkeen. Olisi mahdollista ajatella, että kuolema voisi yhtä hyvin merkitä 
kaiken olemassaolon loppumista kuin kuvitelmaa elämän jatkumisesta tuonpuo-
leisuudessa. Näyttää kuitenkin siltä, että miltei kaikissa yhteisöissä on löydet-
tävissä ajatus siitä, että vainajan elämä jatkuu edes jossakin muodossaan myös 
kuoleman jälkeen.6 Yksilön itsensä on myös lähes mahdotonta ajatella oman 
olemassaolonsa loppumista. 

Uskontotieteen professori Juha Pentikäinen osoittaa pohjoisen kansan my-
tologiaa käsittelevässä teoksessaan, miten saamelaisten vainajauskossa asian-
mukaisin riitein kuolleiden valtakuntaan siirretyt koetaan yhä myös maan pääl-
lä elävän perhe- ja sukuyhteisön jäseniksi, jotka tuonelasta käsin voivat auttaa 
elossa olevien jälkeläistensä menestymistä. Yhteys suvun ja sen vainajien välillä 
oli syvä. Ongelmaksi tämän vuorovaikutusjärjestelmän kannalta muodostuivat 
ne vainajat, joilta puuttui niiden tuonpuoleisesta asemasta huolta kantanut ryh-
mä: hukkuneet, murhatut ja epätavallisissa oloissa kuolleet. Nämä olivat ns. sta-
tuksettomia kuolleita, koska heiltä syystä tai toisesta puuttui jäsenyys kunnioi-
tetussa suvun vainajain yhteisössä.7

Pentikäinen on löytänyt saamelaisperinteestä erityisen ”sieluajan”, joka ulot-
tui kuolemasta vainajan lopulliseen siirtämiseen elävien piiristä kuolleiden yh-
teisöön. Ortodoksisilla kolttasaamelaisilla tämä aika kesti kuusi viikkoa. Tänä 
aikana kuollut tradition mukaan viipyi vielä elävien parissa ja saattoi vaatia oi-
kaisua elinaikana kokemiinsa epäoikeudenmukaisuuksiin. Sieluaikana kuolleet 
olivat kuin elämän ja kuoleman tilojen marginaalivaiheessa – jo poissa elävi-
en keskeltä entisestä sosiaalisesta asemastaan mutteivät vielä saateltuja perille 
uuteen statukseensa kuolleiden maahankaan – eräänlaisessa välitilassa. Saattoi 
myös tapahtua niin, että jos vainajaa ei ollut haudattu asianmukaisin menoin, 
tämä ei jättänyt eläviä rauhaan vaan ilmestyi heille ja ilmoitti jotain puuttuvan. 
Pentikäinen kertoo tapauksesta, jossa ruumis oli kaivettu omaisten pyynnöstä 
haudasta esiin ja puuttuva esine oli asetettu paikalleen. Enontekiöllä ruumiin 
jalkaan asetettiin puuttuvat sukat. Tapaus oli vaatinut, että pappi oli ollut ti-
laisuudessa läsnä ja suorittanut siunauksen kummittelijalle. Näissä tilanteissa 
kristillispohjaisten riittien avulla rauhaton vainaja pyrittiin siirtämään pysyvästi 
muiden vainajien muodostamaan yhteisöön. Riitit antoivat sen siunauksen, jota 
ilman rauhattoman kuolleen arveltiin olevan.8

Yhteisössä on oltava tietyt säätelymekanismit, joilla kuoleman yhteisöön tai 
perheeseen jättämät sosiaaliset aukot täytetään tai muutetaan. Tyhjäksi jäänyt 
paikka esimerkiksi työyhteisössä on usein nopeastikin täytetty – täällä maan 
päällä ei liene vielä kuollut yhtään ihmistä, joka olisi ollut korvaamaton. Mutta 
sitä aukkoa, minkä kuolema aiheuttaa tunteen tasolla, ei olekaan yhtä helppo 

6 Hahn 1968, 6.
7 Pentikäinen 1995, 215.
8 Pentikäinen 1995, 218–220.
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täyttää. Kuolleen aviomiehen jättämä aukko työelämässä on usein nopeasti täy-
tettävissä uudella työntekijällä, kun taas esimerkiksi hänen paikkaansa isänä tai 
puolisona ei olekaan niin helppoa korvata. Aiemmin pidettiin erityistä suruai-
kaa, jonka kuluessa ei esimerkiksi leski saanut avioitua uudelleen. Suruaikaan 
saattoi liittyä myös muuta käyttäytymistä ohjaavaa normistoa.

Menetystä seuraa suru. Myös surulle on olemassa yhteisöllisesti määritel-
tyjä muotoja. Varsinkin aikaisemmin surun ulkonaisilla merkeillä (suruhuntu, 
surunappi ym.) turvattiin sureville erityinen asema yhteisössä. Kuolema muut-
ti myös sosiaalisia asetelmia: puolisosta tuli leski, lapsista orpoja, sukulaisista 
omaisia jne. Kysymys vainajan omaisuuden jakamisesta oli myös ratkaistava 
yhteisössä. Esiintyy kulttuureja, joissa vainajan on ajateltu tarvitsevan hänelle 
kuuluvaa omaisuuttaan myös tuonpuoleisella matkalla. Tavallisempaa on ollut 
jälkeen jääneen omaisuuden jakaminen erilaisten säädeltyjen normien mukai-
sesti.

Kuoleman ja vainajan sanotaan tulleen meidän aikanamme tabuiksi, asioiksi, 
joista vaietaan monestakin syystä. Elämme nyt keskimäärin vanhemmiksi kuin 
esivanhempamme. Pystymme kukistamaan tauteja, joihin useimmat vielä sata 
vuotta sitten olisivat menehtyneet. Erityisesti Amerikassa9 kuoleman ja siihen 
liitettävien määreiden kuten vanhenemisen, raihnauden ja sairauden kieltämisen 
on sanottu olevan kulttuurille ominaista. ”Moderni teollistunut Amerikka pitää 
nuoruutta, terveyttä, tuotantoa ja pitkää ikää ihanteinaan, joille kuolema mer-
kitsee elämän loukkaamista. Mitä nuoremmalta näytän, sen parempi. Ei voisi 
sanoa parempaa kohteliaisuutta kuin sanoa toisen näyttävän paljon nuoremmal-
ta. Raihnaiselta ja kuolevalta näyttäminen on rikos nuoruutta ihannoivaa yh-
teiskuntaa kohtaan. Mainostajat lupaavat, että jos äiti vain käyttää oikeaa saip-
puamerkkiä tiskatessaan astioita, hänen kätensä näyttävät aivan yhtä nuorilta 
kuin hänen teini-ikäisen tyttärensä käsien iho.”10 Toisaalta brittiläinen sosiologi 
Geoffrey Gorer on löytänyt Englannista yhtäläistä vastenmielisyyttä kuolemaa 
kohtaan.11

Myös suomalainen lääkäri kirjoittaa, että ”moderni länsimainen ihmiskuva 
vaatii, että ihminen on nuori, kaunis, terve, hoikka ja menestyvä. Leprasairaa-
lat, keuhkoparantolat, mielisairaalat, vanhainkodit ja kehitysvammalaitokset 
on perinteisesti rakennettu etäälle, pois ihmisten silmistä. Useilla laitoksilla oli 
jopa omat hautausmaansa, ettei kuoltuaankaan näitä erilaisiksi katsottuja tuotu 
’normaalien’ joukkoon. Miksi? Ehkä sairauden tarttumisen pelosta, mutta ennen 
muuta siksi, ettei elämän hauraus, haavoittuvuus ja rajallisuus vain pääsisi häi-
ritsemään terveiden ja kiireisten arkea.”12

 9 Esimerkiksi Mitford 1963 ja 2000.
10 Christian Funerals 1976, 4–5.
11 Gorer (1965) käyttää termiä ”kuoleman pornografi a” kirjassaan Death, Grief and Mourning in 
Contemporary Britain.
12 Myllymäki  2004, 87.
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John Hinton toteaa, että ”nyky-yhteiskunta on onnistunut piilottamaan sai-
raansa ja kuolevansa laitoksiin eikä kuolemalla ja kuolevilla ole paikkaa jou-
kossamme. Sumeassa ajattelussamme tuomitsemme myös vanhukset (senior 
citizens) reservaatteihin, jossa he ovat ikätovereittensa seurassa eristettyinä kuin 
leprasairaat muinoin. Me vakuuttelemme, että vanhojen on parempi olla ikäis-
tensä seurassa kuin keskellä kiireitä. Toivomme, että vanhukset ymmärtävät 
väistyä silmistämme, jotta heidän näkemisensä ei muistuttaisi meitä ikävällä ta-
valla siitä, että kerran meistäkin tulee yhtä vanhoja.”13 Perheissäkään eivät enää 
elä rinnakkain lapset ja isovanhukset kuten ennen.14

Nykyajan lääketiede on edistyksessään ottanut keskuudestamme pois sairaat, 
jotka on siirretty sairaaloihin hoidettaviksi.  Näin olemme vaihtaneet kuole-
mamme paikan kodin sijasta sairaalaan, pois tuttujen läheltä vieraiden hoitoon.15

Kuolemalla on nyt institutionalisoitunut malli. Läheisten ympäröimä kuolinvuo-
de on siirretty keskussairaalan tehoyksikköön, ja kaipaavien läheisten tilalla on 
valkotakkisten spesialistien joukko. Amerikassa yhdeksän ihmistä kymmenestä 
kuolee jossain laitoksessa.16 Sairaalassa huolehditaan siitä, että kuoleva siirre-
tään ajoissa yksinäiseen huoneeseen. Kuolleet kuljetetaan pois sairaalasta ta-
kakautta, huoltopihan kautta, jossa useimmiten sijaitsevat sairaalan vainajien 
säilytystilat sekä kappeli muistohetkeä varten.17

Lääkäri Kati Myllymäen mukaan omaisilla on kovin vähän tilaa sairaiden ja 
kuolevien luona.  ”Kun länsimaissa kuolema on laitostettu, eristetty, medikali-
soitu ja etäännytetty, tuntuu joskus,  että kuolema pyritään kieltämään ja unohta-
maan. Kuolema siviilissä tapahtuu lähinnä liikenneonnettomuudessa tai jossakin 
katastrofi ssa. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi monikaan suomalainen 
ei ole nähnyt, saati koskettanut vainajaa. Kuolema on ammattilaisten omistama: 
tekninen, lääketieteellinen, salattu, arjesta ja elämästä eristetty. Omaiset kutsu-
taan paikalle, kun vainaja on pesty, puettu ja kynttilät sytytetty.”18

On kuitenkin tärkeää, että jokaiselle taataan kunniallinen hautaus. Tässä tur-
vaudutaan hautaustoimistojen palveluihin. Ihmiset suhtautuvat amerikkalaisen 
Fultonin mukaan vastenmielisesti hautausurakoitsijoihin ja hautajaisvalmiste-
luihin, koska heillä on niin suuri vastenmielisyys ruumista kohtaan. Kun ruumis 
on saatu hautaustoimiston hoitoon, siirtyy ruumista kohtaan tunnettu vastenmie-
lisyys hautaustoimiston virkailijoita kohtaan. Hautausurakoitsija joutuukin toi-
mimaan kuin puun ja kuoren välissä, sillä toisaalta hänen tulee salata kuoleman

13 Hinton 1967.
14 Silber, John 1971, 5. ”Children are being denied the important discoveries about human exis-
tence that can be made by observing old age and death. The very old are denied the sense of 
renewal implicit in birth and childhood.” 
15 Rohde (1962) pohtii tutkimuksessaan sairaalan sosiologiaa. Erityisesti luvuissa 26–29 käsitel-
lään lääkärien ja sairaanhoitajien muuttunutta roolia sairaaloissa.
16 Fulton 1974.
17 Tämän tutkimuksen tekijän oma havainto.
18 Myllymäki, Kati 2004, 85–86.
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todellisuus asiakkailtaan niin pitkälle kuin se on mahdollista, mutta toisaalta 
hänen on pakko tarjota palveluksiaan kaupaksi. Amerikkalaisessa hautauskult-
tuurissa tämä kuoleman naamiointi näkyy mm. siinä, että vainajaa puhutellaan 
ikään kuin hän vielä olisi elossa. Kun omaiset tulevat katsomaan ehostettua 
ja arkussa istuvaa vainajaansa, heidät ohjataan paikalle sanomalla, että ”herra 
Smith on huoneessa 24”.19

1.2. Kristillinen hautaus

”Ihminen on hautaava olento”, toteaa venäläinen fi losofi  Andrei Demitshev20

fi losofi sta thanatologiaa käsittelevässä kirjassaan. Kuolemaan valmistaminen ja 
kuolleista huolehtiminen ovat kuuluneet ihmiskunnan kulttuuriin alusta alka-
en, kuten on pystytty arkeologisissa kaivauksissa hautalöydöin osoittamaan.21

Hautaustavat ovat vaihdelleet eri aikoina, mutta yhteistä on ollut jonkinlainen 
järjestelmä, jolla kuolleista on huolehdittu.

Kristillinen seurakunta on alusta lähtien pitänyt huolta kuolevista ja kuolleis-
ta. Tämä toiminta on noussut rakkauden kaksoiskäskystä käsin – lähimmäisel-
le tehtävänä rakkaudentekona. Myös kuolemansa jälkeen seurakunnan jäsenet 
ovat yhä kuuluneet seurakunnan yhteyteen. Lähtökohtana on ollut se, että Juma-
la on elävien ja kuolleiden Jumala, ja Jumalalle kaikki elävät. Eikä kristillinen 
seurakunta ole jättänyt omaisiakaan yksin surunsa keskelle, vaan on ympäröinyt 
heidätkin evankeliumin lohdutuksella.22

Hautaamistavat paljastavat, mitä elämästä, kuolemasta ja tuonpuoleisuudesta 
ajatellaan. Kristillinen hautaus on erilainen kuin hindulainen. Hautalöydöistä 
historiantutkijat näkevät, miten ja milloin jokin uskonto on syrjäyttänyt toisen.23

Kuvaavaa on se, että esimerkiksi Suomessa on kristinuskon saapumista maa-
hamme selvitetty juuri hautaustapojen muutoksia tutkimalla.24

19 Bowman 1959, 71 ja Fulton 1974, 72–73.
20 Andrei Demitshev, 1999. Kirjailija edustaa fi losofi sta suuntausta, thanatologiaa, kuoleman fi lo-
sofi aa. Hän tutkii kirjassaan Kuolema työssä, miten eri kulttuurit suhtautuvat kuolemaan.
21 Sinnemäki 2004, 11.
22 Richter 1990, 22–23.
23 Lempiäinen, 1990.
24 ”Pohjoismaihin kristinusko levisi 800-luvulta lähtien. Samalta ajalta on löytöjä kristillisen 
hautaamistavan tunkeutumisesta pakanallisen rinnalle ja ohi. Meillä varhaisin hautaustapa on ol-
lut ruumishautaus, mutta runsaat kolmetuhatta vuotta sitten se syrjäytyi polttohautauksen tieltä. 
Viimeistään 500-luvun lopulta lähtien on Euran-Köyliön alueella lähes kaikki kuolleet jälleen 
haudattu polttamatta. Lopullisesti polttohautauksen syrjäytti kuitenkin vasta kristinuskon aseman 
vakiintuminen, sillä myös Suomessa kristityt omaksuivat ruumishautauksen. Suomen vanhimmat 
kristilliset haudat ovat 1000-luvulta. Kristillisen uskon leviäminen näkyy aluksi kristillisperäisen 
esineistön ilmaantumisena kuolleen hautausvarusteisiin ja sittemmin siinä, että esineiden mukaan 
pano vähitellen häviää.” Lempiäinen 1990, 8.
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Kuolemaan suhtautuminen, ruumiin kohteleminen ja käsitteleminen, hauta-
jaisten muoto ja hautaan saattaminen sekä surun ilmaisemisen tavat ovat riippu-
vaisia kulttuurista, uskonnosta ja perinteistä.25

Kristillinen hautauskulttuuri omaksui vaikutteita mm. juutalaisesta hauta-
uskulttuurista. Hautaamisesta kerrotaan Vanhassa testamentissa ensimmäisen 
kerran Abrahamin yhteydessä. Kun hänen vaimonsa Saara oli kuollut, Abraham 
hankki suruajan jälkeen itselleen ja perheelleen sukuhaudan (1. Moos. 23). Teks-
tistä ilmenee, miten tärkeä hauta oli suvulle. Kokonaan hautaamatta jättäminen 
oli vainajalle häpeällistä. Sitä pidettiinkin rangaistuksena. Hautauskertomuksia 
löytyy useita Vanhasta testamentista.26

Varhaisten kristittyjen hautaamistavat eivät olennaisesti poikenneet ajan ylei-
sestä käytännöstä. Jeesuksen hauta oli ajalleen tyypillinen, kallioon hakattu luo-
la, jonka oviaukon eteen vieritettiin kivi (esim. Matt. 27:60). Varhaiset kristityt 
hautasivat vainajiaan myös katakombeihin, mutta heidän hautajaismenoistaan ei 
ole säilynyt paljonkaan tietoja. Varhaisin aika, josta on kirjallisia tietoja kristilli-
sistä hautaustavoista, on vasta neljänneltä vuosisadalta. Varhaisin tunnus kristit-
tyjen haudoilla oli kala-symboli. Kristityt käyttivät tätä salaista tunnusmerkkiä, 
josta he tunnistivat toisensa vainojen aikana.27

Muutamana ensimmäisenä vuosisatana kristillisiin hautajaisiin pukeuduttiin 
valkoisiin vaatteisiin, koska sitä pidettiin ilojuhlana: vainajan ajateltiin päässeen 
perille. Vasta myöhemmin hautajaisista muodostui surujuhla, johon pukeudut-
tiin mustiin. Niin kauan kuin se oli ilon aihe, hautajaisia väritti kiitollisuus ja 
toivo. Sittemmin ensi sijaisiksi tulivat anteeksipyynnöt ja rukoukset kuolleen 
pelastuksen puolesta.28

Uskomus kuoleman jälkeiseen elämään on muuttunut monella tavalla Van-
hassa testamentissa. Tavallisin ilmaisu siellä kuoleman yhteydessä on ”hän meni 
isiensä luo” tai ”meni lepoon isiensä luo”.29 Tutkijoiden mukaan ilmaisu ”isi-
ensä luo” ei tarkoita vain sukuhautaa, vaan elämän jatkumista omassa yhtei-
sössä maan alla, tuonelassa. Yleisesti kuolemaan ja tuonelaan liittyy Vanhassa 
testamentissa ero Jumalasta, elämän lähteestä. Kuitenkin Jumala on väkeväm-
pi kuolemaa ja voi pelastaa kuoleman vallastakin (Ps. 18:17). Usko Jumalan 
pelastavaan voimaan, joka ulottuu tuonelankin valtakuntaan, esiintyy Vanhas-

25 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, erityisesti luku Hautauskulttuurin historia Suomessa.
26 Sinnemäki 2004, 12–14.
27 Kala on vanhimpia Kristus-kuvia. Rooman valtakunnan vainotessa kristittyjä he tunnistivat toi-
sensa piirtämällä kalan kuvan maahan, seinälle tai pöytään. Kalaa merkitsevän kreikankielisen 
sanan kirjaimet (i-kh-th-y-s) ovat samat kuin alkukirjaimet sanoissa Iesus Khristos Theou Hyios 
Soter, Jeesus Kristus Jumalan poika Vapahtaja. Tällä merkillä kristityt julistivat uskoaan Kristuk-
seen ja kuoleman jälkeiseen ylösnousemukseen (Lempiäinen 2002, 315-317; Biedermann 2003, 
107.) Erityisesti kala tarkoittaa Jeesusta kuolleista nousseena Vapahtajana. Tähän on antanut ai-
heen se, että Jeesus vertasi itseään profeetta Joonaan, joka oli kolme päivää suuren kalan vatsassa 
(Matt. 12:39-40). Juutalaisille kala kuvasi kuolleitten valtakuntaa, tuonelaa. Jeesuskin oli kuollee-
na, mutta kuolema ei saanut häntä pitää otteessaan. (Lempiäinen 1981, 42)
28 The Oxford Dictionary of Christian Church, 2005. Artikkeli Burial Services.
29 Esim. 1. Moos. 25:8 ja 2. Aik. 16:13–14. 
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sa testamentissa useasti. Kuitenkin Vanhassa testamentissa (erityisesti Jobin 
ja Saarnaajan kirjoissa) esiintyy ajatus, että kaikki loppuu kuolemassa.30 Usko 
ylösnousemukseen syntyi vähitellen Vanhan testamentin loppuaikoina.31

Juutalaiset hautasivat toisin kuin monet muut kansat kuolleensa polttamat-
ta. Tämän tavan omaksuivat myös varhaiskristityt. Olihan Jeesuksenkin ruumis 
pantu hautaan. Lisäksi ruumishautaus oli helppo yhdistää kristilliseen ylösnou-
semususkoon, vaikkei ylösnousemuksen opetettukaan merkitsevän maallisen 
ruumiin uudelleen henkiin herättämistä sellaisenaan.32 Ylösnousemus Jumalan 
luomistekona ei riipu siitä, missä ihmisen ruumis on saanut leposijansa.

Aluksi kristittyjen haudat lienevät olleet yksityisten omistamia perhe- tai yk-
sittäishautoja, mutta jo sangen varhaisessa vaiheessa alkoivat myös seurakunnat 
hankkia omistukseensa yhteisiä hautausmaita. Kirkkoisä Tertullianus mainitsee 
seurakunnalliset hautausmaat. Ne pyrittiin hankkimaan mahdollisimman läheltä 
kirkkorakennuksia. Marttyyrien ja muiden pyhimysten kunnioituksen yleistyes-
sä heidän hautansa saivat erityisaseman. 

Kristillisen hautaamisen ominaispiirteeksi muodostui ylösnousemususko.33

Kristityt eivät murehdi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa (1. Tess. 4:13).  Ensim-
mäisinä kristillisinä vuosisatoina hautauksissa luettiin sekä psalmeja että Uuden 
testamentin tekstejä. Valitut psalmit kertoivat luottamuksesta Jumalaan ja Hänen 
tahtoonsa. Uuden testamentin lektiot kertoivat Kristuksen ylösnousemuksesta ja 
kristittyjen toivosta. Koko hautaustoimitusta leimasi voimakkaasti ylösnouse-
mus ja ilo.34 Raamatun kirjoitusten lukeminen on alusta lähtien kuulunut tärkeä-
nä osana kristilliseen hautaukseen. Raamattua lukemalla on haluttu kertoa, mikä 
on kristillinen opetus kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Toisaalta on Raamatun 
sanalla haluttu tukea ja lohduttaa omaisia heidän surussaan.35

Hauta oli Jeesukseen uskovalle lepokammio ennen ylösnousemusta ja elä-
män lopullista täyttymystä. Tästä esikuvana kristitylle oli Kristuksen hautaami-
nen ja kuolleista nouseminen. Tätä uskoa kuvastivat myös kuolemasta käytetyt 

30 ”Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, eivät varjot nouse sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota, että 
sinä armahdat, ei kadotuksessa, että olet uskollinen.” (Psalmi 88:11–12)
31 Sinnemäki 2004, 19. Viriävää ylösnousemususkoa kuvaa esimerkiksi Jesajan kirjan teksti 
”Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herät-
kää ja riemuitkaa! Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet 
elämään.” (Jesaja 26:19) Toinen Vanhan testamentin ylösnousemususkoa kuvaava kohta on Da-
nielin kirjassa (Dan. 12:2).
32 Lempiäinen 1990, 7.
33 Lempiäinen 2004, 213.
34 Lehtonen 1931, 352. “Kuolleita ei menetetty, vaan he menivät edellä. Heitä oli kaivattava, mutta 
ei surtava. Ei saanut antaa pakanoille aihetta moitteeseen, että teoilla kiellettäisiin tunnustus, jon-
ka mukaan kuolleet elivät Jumalan luona.” “Kristityt pitivät vainajiaan ainoastaan pois matkusta-
neina, ei kuolleina.” Lainaukset kirkkoisä Cyprianukselta.

Heikki Kotila (1984) on tutkinut kirkkoisä Cyprianuksen käsitystä kuolemasta ja toteaa, että 
Cyprianus ei kristittyjen kohdalla puhu kuolemasta (mors) vaan kuvaa heidän elämänsä päätty-
mistä perifrastisilla ilmauksilla kuten exitus, accersitio dominica, dormire tai transire ad immor-
talitatem. Kotila 1984, 135–135.
35 Lempiäinen 1986,193–197 ja Yrjölä 1988,38.
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sanonnat. Ei puhuttu kuolleen sielun harhailemisesta rauhattomana vaan levosta
ja nukkumisesta. Valitusvirsien sijasta alkuaikojen kristityt lauloivat hautajai-
sissa kiitosvirsiä.36 Vainaja vietiin hautaan päiväsaikaan, kun pakanat hautasivat 
mieluummin öisin.

Pentti Lempiäinen37 arvelee alkukristillisen ajatuksen hautajaisista voiton 
juhlana säilyneen parhaiten ortodoksisessa hautausliturgiassa. Siinä hautaami-
nen nimittäin alkaa kiitoksella ja kiitos- sekä halleluja-veisut kertautuvat toimi-
tuksen aikana yhä uudelleen. ”Tehkäämme hautaitkumme halleluja-veisuksi.” 38

Aleksi Lehtonen toteaa kirjassaan Kirkon pyhät toimitukset, että ”vanhan kirkon 
hautausmenoissa esiintyi surun ja valituksen aiheita hyvin vähän, tuskin ollen-
kaan. Jeesuksen ylösnousemuksen ja kuolleiden ylösnousemisen usko oli niin 
elävä ja hallitseva.”39

Ajan mittaan läntisen kirkon hautauskaavoissa kiitosmotiivin rinnalle tuli 
yhä enemmän muuta ainesta. Iloinen hautajaissävy vaihtui keskiajalla synkem-
piin väreihin. Luottamus Jumalaan vaihtui pelkoon Jumalasta pelottavana tuo-
marina.40 Tämä muutos näkyi myös hautauksissa ja niissä käytetyissä teksteissä: 
Uuden testamentin perikoopit saivat väistyä psalmien tieltä. Psalmeista luettiin 
sellaisia, joiden aiheina oli katumus ja valitus (psalmi 130 De profundis, psalmi 
51 Miserere ja psalmi 120,5).41 Iloisen luottamuksen ylösnousemukseen saattoi 
syrjäyttää pelko siitä, että kuollut joutui kuolemansa jälkeen sovittamaan syn-
tejään ja kärsimään kiirastulessa. Lehtonen42 toteaa vahvoin äänenpainoin, että 
”kiirastulioppi muutti koko hautauksen ilmapiirin. Se synnytti länsimaisessa 
kirkossa hätääntyneen sielun vireen”.

Pyynnöt vainajan puolesta muodostivatkin vähitellen kokonaisen rukous-
palvelusten sarjan. Siihen kuuluivat ruumiin vihkiminen, joka yleensä tapahtui 
kotona, rukous vainajaa kotoa kirkkoon vietäessä, kirkossa pidettävät kanoniset 
rukoushetket kuolleen puolesta, sielumessu, rukoukset hautaan vietäessä sekä 
rukoushetket ja messut kuoleman jälkimuistona. Huomio oli keskittynyt voi-
makkaasti vainajaan ja hänen kohtaloonsa.

Reformaatio korosti hautaamisen olevan ennen muuta eläville tehtävä
palvelus. Kun katoliselle kirkolle käsitys sielun ”kuolemattomuudesta”, sen
jatkuvasta elämästä välitilassa kuoleman jälkeen ilman ruumistakin, oli itses-
tään selvää, syntyi kuolemaan liittyviä monia rukouspalveluja. Luther ei sen 
sijaan ollut kovin kiinnostunut koko aiheesta eikä laatinut ohjeita hautaamises-
ta. Luther arvosteli erityisesti katolisen kirkon hautaustoimitusta, johon liittyi 
osaltaan myös kirkon harjoittama anekauppa. Aneiden tarkoituksenahan oli

36 Virsikirjamme (2004) virsi 242, ”Jo vaietkoon vaikerrus, itku” on vuoden 400 tienoilta. 
37 Lempiäinen 2004, 213.
38 Hautaustoimitus 1959.
39 Lehtonen 1931, 363–364.
40 Kalb 1985, 291–292.
41 Lehtonen 1931, 364–365.
42 Lehtonen 1931, 363. 
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vaikuttaa kiirastulessa olevan sielun puhdistautumisajan pituuteen siten, että 
aneen ostamalla sielun kärsimyksiä saattoi lyhentää. Tämä soti Lutherin oikeu-
denmukaisuuskäsitystä vastaan: rahalla ei saanut eikä voinut vaikuttaa kuole-
manjälkeiseen elämään.43

Luther ei laatinut hautauskaavaa, mutta hän antoi muutamia ohjeita hau-
taamisesta kirjoituksessaan hautauslaulujen kirjan esipuheessa. Siinä hän mm. 
torjui siihen aikaan vallitsevan kiirastuliopin ja anekaupan, joka liittyi osaltaan 
kuolleitten kohtaloon vaikuttamiseen heidän kuolemansa jälkeen esirukouksin, 
messu-uhrein ja almuin.44 Luetun Raamatun sanan määrää lisättiin ja mukaan 
valittiin ylösnousemuksesta kertovia kohtia.45 Psalmit jäivät yhä muistuttamaan 
ihmisen elämän katoavaisuudesta. Lutherin ajatus oli, että hautaustoimitus oli 
ennen muuta eläviä varten, eikä niinkään kuolleille tehtävä palvelus. Myös kirk-
koisä Augustinus totesi teoksessaan De civitate Dei , että hautaaminen merkitsi 
enemmän elävien lohduttamista kuin kuolleen palvelua.46

43 Saarinen 1988, 137–149.
44 Lutherin esipuhe vuodelta 1542 (Vorrede zu der Begräbnislieder):

„Näin ollen olemmekin kirkoissamme luopuneet paavillisista hirvittävyyksistä kuten vigiliois-
ta, sielunmessuista, kiirastulesta ja muista omituisuuksista, joita kuolleitten hyväksi on suoritettu. 
Emme halua, että kirkoistamme tulisi valitushuoneita tai kärsimystaloja (Klagehäuser und Lei-
densstätten) vaan haluamme niiden olevan (kuten vanhat kirkkoisät nimittivät) coemeteria, mikä 
tarkoittaa unihuonetta.“ WA 35, 478–483.

”Me emme laula surulauluja emmekä kärsimysvirsiä kuolleittemme luona ja haudoilla vaan 
lauluja, jotka tuovat lohtua syntien anteeksiannosta, levosta, unesta ja Kristuksen kärsimyksestä, 
kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Näin vahvistamme uskoamme ja herätämme ihmisissä oikeaa 
hartautta.”
45 Jyrki Knuutila (1992, 116–144) on tarkastellut varsin yksityiskohtaisesti kirkon läntisen tra-
dition mukaisissa suomalaisissa hautauskaavoissa esiintyneitä raamatunkohtia noin 500 vuoden 
ajalta keskiajalta aina 1900-luvun lopulle. Knuutilan laskelman mukaan kaikkiin suomalaisiin 
hautauskaavoihin keskiajalta 1900-luvun lopulle oli painettu yhteensä 132 raamatunkohtaa. Niistä 
52 (39 %) oli Vanhasta testamentista ja 80 (61 %) Uudesta testamentista. Vanhan testamentin teks-
tejä luettiin keskiaikaisten ja 1500–1600 -lukujen hautauskaavojen mukaan enemmän kuin Uuden 
testamentin lektioita. Vuoden 1886 ja 1900-luvun kaavoissa luettujen raamatunpaikkojen paino-
piste oli Uudessa testamentissa. Vt:n lektioista Psalmeja on luettu kaikissa hautauskaavoissa. 

Suomalaisten hautauskaavojen teologista sisältöä tarkastellessaan (tähän kuuluvat myös valitut 
lektiot) Knuutila löysi hautauskaavoista yhteisiä piirteitä. 1) Niissä on realistinen käsitys ihmises-
tä ja hänen elämänsä rajallisuudesta, 2) Synti yhdistetään kuolemaan, mutta toisaalta kristinuskon 
perussisältö kuoleman voittaneesta Herrasta tulee kirkkaasti esille tämän ajatuksen vastapainona, 
3) Kuolema ymmärretään uneksi, josta herätetään ylösnousemuksen aamuna ja 4) Iankaikkisesta 
elämästä puhutaan tosiasiana kaikille Herran omille.
46 “Ylipäätään hautajaisten pitäminen, hautaaminen ja ruumissaatto merkitsevät enemmän elävien 
lohduttamista kuin kuolleen palvelusta. Jos on jumalattomalle jotakin hyötyä suurin kustannuksin 
toimeenpannuista hautajaisista, onko hurskaalle vahinkoa, jos hän saa vain halvat hautajaiset tai 
ei niitäkään? Suurenmoiset julkiset hautajaiset järjesti tuolle purppurapukuiselle rikkaalle mie-
helle hänen lukuisa palvelusväkensä. Silti paljon loistavammat olivat ne hautajaiset, jotka enkelit 
Herran edessä toimittivat tuolle paiseiden runtelemalle kerjäläiselle. He eivät haudanneet häntä 
marmoriseen hautaan vaan kantoivat ylös Aabrahamin helmaan.” (Augustinus, Jumalan valtio, 
XII luku)
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Lutherin ja luterilaisen opin kanta sielun kuolemattomuuteen ei ollut kuiten-
kaan kielteinen vaan lähinnä empivän varovainen. Luterilaisuuden oppi muo-
dostui vähitellen sellaiseksi, että kuolemaa ja viimeisellä tuomiolla tapahtuvaa 
ruumiin ylösnousemusta korostettiin. Sen sijaan sielun kuolemattomuus ja vä-
litila (kuoleman jälkeinen) ohitettiin vaikenemalla ja korkeintaan mainiten, että 
kiirastulta ei ole. Luther puhui mielellään kuolemasta ”unena”.47 48 Kunnon kris-
tityn tuli Lutherin mukaan ottaa kuolema vakavasti jo tässä ja nyt eikä spekuloi-
da kuolemanjälkeisillä mahdollisuuksilla.

Saarisen mukaan luterilaisuuden moraalinen paatos aiheuttaa sen, että kuo-
lema on kirkolle ja jumaluusoppineille erityisen keskeinen aihe. Kuolema on 
luterilaisuudessa paljon keskeisempi aihe kuin syntymä: pienen lapsen kastekin 
mielletään ”vanhan ihmisen kuolettamiseksi”.49 Kuoleman kuvaus suomalaises-
sa luterilaisuudessa ei Saarisen mukaan ole 1700-luvulta nykypäivään opillisesti 
muuttunut. Sen sijaan se tyyli, millä kuolemasta puhutaan, on muuttunut paljon. 
Kuolemasta puhutaan älyllisesti ja hienotunteisesti. Kyseessä on Saarisen mu-
kaan yleinen modernin yhteiskunnan kehityssuuntaus, jonka mukaan kuoleman 
kanssa on helpompi elää hienotunteisesti vaikenemalla. Nykyisen luterilaisuu-
den ongelmaksi jää Saarisen mukaan kuitenkin se, että kuoleman raaka todel-
lisuus peittyy hienotunteisuuden ja vertauskuvien hämärään. Tällöin voi olla 
vaikea nähdä sitä kuoleman jatkuvaa läsnäoloa, joka kohtaa meidät erilaisissa 
yllättävissä onnettomuuksissa.50

Hautauskaavoja uudistettaessa oli yhtenä periaatteena hautaan siunaamisen 
alkuperäisen kristillisen toivon ja ylösnousemusluonteen palauttaminen kaa-

47 ”Ruumis jäi väliaikaisesti hautaan lepäämään – nukkumaan – kunnes se ylösnousemuk-
sen päivänä oli nouseva ylös. Tästä tuli hautausmaan nimeksi jo alkukristillisenä aikana 
coemeteria=lepopaikka”. (Lehtonen 1931, 355)
48 Aimo T. Nikolainen esitti vuonna 1941 ilmestyneessä kirjassaan Ihminen evankeliumin valossa, 
että ”kuolema on ihmisen tuomio. Se on koko ihmisen tuomio. Ei missään evankeliumien koh-
dassa tunneta mielenkiintoa itse kuoleman tapahtumisen kuvaamiseen, mutta epäilykselle ei jää 
sijaa siitä, että koko ihminen kuolee. Ihmisessä ei ole mitään itsessään häviämätöntä. Kuolema 
ei ole kuolemattoman sielun eroa katoavaisesta ruumiista. Ihminen on kuolemassakin jakamaton 
kokonaisuus.” (Nikolainen 1941, 89–90)

Risto Saarinen (1988, 137–149) analysoi 1940- ja 1950-luvuilla käytyä suomalaista keskustelua 
sielun kuolemattomuudesta mm. katekismuksen ja kristinopin ja useiden keskusteluun osallistu-
neitten systemaattisen teologian edustajien kirjoituksista ja päätyy seuraavaan yhteenvetoon: ”En-
simmäisiltä vuosisadoilta lähtien yleisesti hyväksytty välitilaoppi ei uskonpuhdistuksessakaan 
voinut kaatua kiirastuliopin hylkäämiseen ja Raamatun ilmoituksen niukkuuden toteamiseen. 
Roomalaiskatolisen teologian viisiosastoinen välitila ei protestantismissa kadonnut vaan muuttui 
kaksiosastoiseksi. Tärkeimpänä syynä teologien jatkuvaan kiinnostukseen välitilaoppia kohtaan 
pidän kuitenkin itse kuoleman syvää eksistentiaalista merkitystä. Mitä kuolleelle tapahtuu ennen 
viimeistä päivää? Tähän meitä jokaista askarruttavaan, kiinnostavaan kysymykseen on teologin 
annettava vastaus.”

Matti Poutiainen puolestaan (1998, 221–232) on analysoinut uskontunnustuksen käsitteitä ruu-
miin ylösnousemisesta ja iankaikkisesta elämästä eri katekismuksissa.
49 Saarinen 1989, 54–55.
50 Saarinen 1989, 59.
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vaan.51 Samoin oli periaatteena raamatullisen aineksen lisääminen. Suomalaisia 
hautauskaavoja on arvosteltu synkähköiksi, joista on kaukana kristillisen kirkon 
alkuaikojen hautaustoimituksen ilo ja kiitollisuus. Katoavaisuus, kuolema syn-
nin palkkana, oikea kristillinen vaellus ja autuaallinen kuolemaan valmistautu-
minen ovat olleet lektioiden, rukousten ja hautauspuheiden keskeisinä sisältöi-
nä. Sanoma ylösnousemuksesta on päässyt vain vähän tuomaan valoa kuoleman 
synkkyyden keskelle.52

Ruotsissa piispa Gustav Aulen arvosteli kirkon silloista hautauskaavaa erityi-
sesti kahdesta vääristymästä. Ensimmäinen vääristymä hänen mukaansa oli aja-
tus siitä, että Jumala selitettiin kaiken aiheuttajaksi, myös onnettomuuksien ja 
kaiken ihmisiä kohtaavan pahan syyksi. 53 Toinen piispan kritiikin aihe Ruotsin 
vuoden 1942 hautauskaavassa oli Kristuksen ylösnousemuksen ”unohtaminen” 
kaavasta, joka hänen mielestään keskittyi liikaa Jeesuksen ristinkuolemaan. Toi-
mituksesta puuttui jotain olennaista alkukristillisestä toivosta. Risti jäi siinä vain 
erään tappion puuksi.54 Martling toteaa Ruotsin kirkon liturgian historian yleis-
teoksessa, että piispa Aulenin esittämä kritiikki näkyi kokeilumateriaalissa, joka 
ilmestyi vuonna 1979. Siinä hautaustoimituksen ilme uudistui enemmän kuin 
minkään muun kirkollisen toimituksen. Martling itse kuitenkin arvioi ylösnou-
semuksen yhä jääneen sivujuonteeksi koko hautausjumalanpalveluksessa.55

Kristillisen hautauksen sisältö on kiteytetty oman kirkkomme käsikirjan hau-
tausmessun johdantosanoissa näin: ”Kristillinen seurakunta, NN on lähdössä 
viimeiselle matkalleen. Saatamme hänet haudan lepoon ylösnousemuksen toi-
vossa. Pyhässä kasteessa hänet on liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnou-
semukseen. Kristuksen voittoon turvautuen jätämme hänet Jumalan käsiin. Me

51 Jari Jolkkonen (2001, 244–245) tiivistää hautaan siunaamisen ekumeenisen uudistustyön peri-
aatteet seuraavaan neljään pääkohtaan: kristillisen hautaustoimituksen yhteys pääsiäiseen, hautaan 
siunaamisen ja kasteen välinen yhteys, hautajaisten prosessiluonne ja jumalanpalvelusluonne. Sel-
keästi tämä pääsiäisaiheen korostaminen näkyy myös Vatikaanin II Konsiilin liturgiaa koskevassa 
konstituutiossa. Constitutio de sacra Liturgia 81: ”Ritus exequiarum paschalem mortis christianae 
indolem manifestius exprimat, atque condicionibus et traditionibus singularum regionum, etiam 
quoad colorem liturgicum, melius respondeat.” (LThK 1986:12, 74–75.)  Tekstissä viitattiin myös 
liturgiseen väriin, jonka tulisi paremmin ilmaista pääsiäisluonnetta.
52 Lehtonen 1931, 419–420; Rimpiläinen 1971, 143–145; Davies 1986, 351–352 ja Yrjölä 1988, 
4–5.
53 Aulen 1967, 57–60. Aulen käytti sanoja ”ödesguden – den demoniserade guden” kuvatessaan 
vääristynyttä tapaa puhua Jumalasta ja hänen kaikkivaltiudestaan. Tällainen puhe Jumalasta esti 
hänen mukaansa omaisten oikeutettua kapinointia ennenaikaista tai vaikeaa kuolemaa kohtaan.
54 Aulen 1967, 92–93. ”Uudessa testamentissa risti ja ylösnousemus ovat erottamattomasti liitetyt 
yhteen. Pääsiäisen tapahtumat valaisevat jo sitä, mitä ristillä tapahtui. Tämä ristin ja ylösnou-
semuksen kiinteä yhteys on saanut myöhemmässä teologiassa, varsinkin länsimaisessa teologias-
sa, säröjä. On löydettävä jälleen yhteys ristin ja ylösnousemuksen välillä.”
55 Martling 1992, 341. ”Liksom i den föregående handboken intar dock tanken på Kristi död och 
uppståndelsen en relativt undanskymd plats i ritualet och är uttryckt endast i den sjungna begrav-
ningsbönen.”
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kaipaamme häntä ja luotamme Jumalan sanan lupaukseen…”56. Tässä lyhyessä 
johdantopuheessa mainitaan kristillisen hautauksen yhteisöllinen luonne (seura-
kunta), saattaminen, yhteys Kristuksen ylösnousemukseen ja yhteys kasteeseen 
sekä kuolleen jättäminen Jumalan käsiin (commendatio). 

Kristillinen hautaus ei ole irrallinen toimitus vaan se liittyy kokonaisuuteen, 
joka ulottuu kuolinvuoteelta haudalla tapahtuvaan jäähyväishetkeen. Tämä hau-
taamisen prosessiluonne on nykyisessä käsikirjassa hyvin esillä. Ruotsin kirkon 
nykyisessä käsikirjassa tämä todetaan hyvin selkeästi johdantoluvussa.57

Perham58 toteaakin, että on vaikea saavuttaa kaikkia kristillisen hautauksen 
tavoitteita lyhyessä hautausaktissa. Siksi tarvitaan riittejä, jotka edeltävät hauta-
usta sekä riittejä, jotka tapahtuvat hautaamisen jälkeen. Kristillinen hautauksen 
tarkoituksena on Perhamin mukaan:

– kunnioittaa elämää
– jättää kuollut Jumalan käsiin
– luoda tilaa surulle ja samalla kuitenkin ohjata surevia eteenpäin elämässä
– kertoa sureville Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta
– julistaa evankeliumin sanomaa Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuk-
 sesta
– varoittaa kuoleman yllättävyydestä ja rohkaista ihmisiä elämään ikuisuu-
 den ajatus mielessään
– luopua ruumiista ja jättää jäähyväiset vainajalle sekä
– päästä kunnioittavalla tavalla eroon kuolleesta.

Martti Parvio totesi kasuaalitoimituksia käsitelleessä artikkelissaan, että kuole-
maan ja sielunvalmistamiseen oli keskiajan käsikirjassa kiinnitetty aivan erityis-
tä huomiota. Uskonpuhdistus karsi tämän osaston niin tyystin, että jäljelle jäi 
vain sairaan luona käynti ja vähäinen commendatio sekä ”varsin torso maahan-
panemisen ohje, jota edelsi muistovietto kotona”. Parvion mukaan luterilaisesta 
hautaustoimituksesta oli siis tullut torsoksi katkaistu akti. Taustalla hän arveli 
olleen laajan teologisen kysymyksen siitä, saako rukoilla vainajan puolesta vai 
ei. Parvio totesi vuonna 1981 hyvin vahvasti, että ”nykyisessä hautausaktissam-
me vainaja mullanheittoa ja saattosanoja lukuun ottamatta ei juuri ole omissa 
hautajaisissaan. Eräs syy on ilmeisesti se, että hautaus on käsitetty jälkeen jää-
neiden julistustilaisuudeksi.”59

Parvion kirjoituksen jälkeen on kirkossa toteutettu jo kaksi kirkollisten 
toimitusten käsikirjauudistusta (1984 ja 2004), joissa kummassakin liturgista

56 KK 2004, 233.
57 Kyrkohandboken 1986, 218. ”Begravningen ingår i ett sammanhang som sträcker sig från döds-
bädden till avskedet vid graven.”
58 Perham 2000, 195.
59 Parvio 1981, 77–87.



13

aineistoa on lisätty ja myös rukousaineisto vainajan puolesta on saanut sijansa 
hautaan siunaamisen kaavassa. Myös kuolemaan liittyvä saattamisen ajatus eri-
laisine rukoushetkineen tulee uusimmissa käsikirjoissa esille. Parvion kritiikki 
siitä, että ”hautaus on käsitetty jälkeen jääneiden julistustilaisuudeksi” ei enää 
nykyisessä kirkkomme hautaustoimituksessa ainakaan käsikirjatasolla ole täy-
sin ajankohtainen.

Pentti Lempiäisen mukaan60 kristillisen hautauksen määräävin ominaispiirre 
on ylösnousemususko. Toinen kristillisen hautauksen ilmeeseen alusta alkaen 
vaikuttanut asia on usko siihen, että seurakunnan jäsenyys ei katkea kuolemas-
sa. Edellä menneitten ja tähän elämään jääneiden kesken jatkui keskinäinen 
vuorovaikutus, joka ilmeni kuolleiden muistamisena ja seurakunnan rukouksena 
yhdessä heidän kanssaan. Kolmanneksi kristillisellä hautauksella on opetus- ja 
julistusmerkitys. Se palauttaa mieleen tietyt kristillisen uskon kohdat, ja on ju-
listusta myös niille mukana olijoille, jotka ovat uskon ulkopuolella. Selvimmin 
tämä opetus- ja julistusmotiivi ilmenee Lempiäisen mukaan hautauspuheessa ja 
raamatunluvussa. Toimitus kokonaisuudessaan on tunnustustoimi.

Historiantutkimus osoittaa, että kristillisissä hautaustavoissa on tapahtunut 
paljon muutoksia vuosisatojen ja –tuhansien aikana. Muutos on ilmeisesti jat-
kuvaa, sillä kirkollisissa kaavoissa pyritään yhä enemmän ottamaan huomioon 
yksilölliset toiveet ja omaisten odotukset. Nykykaavoissa on myös paljon vaih-
toehtoja erilaisille toteutustavoille (esim. Ruotsin kirkon käsikirjassa mullan-
heiton voi korvata ristinmerkin tekemisellä arkun päälle61). Kuoleman ja hau-
tauksen yhteyteen on syntynyt myös yksityisiä uusia riittejä. Yksi tällainen on 
kynttilöiden sytyttäminen onnettomuuspaikoille esimerkiksi teiden varsille tai 
suurten kansallisten katastrofi en yhteydessä (esim. Estonian onnettomuuden yh-
teydessä ja Tsunamin hyökyaaltokatastrofi n yhteydessä). Kouluissa pidettävät 
muistohetket oppilaan kuoleman vuoksi ovat myös uutta surun kulttuuria. Tapa 
käydä jouluna ja pyhäinpäivänä sytyttämässä kynttilöitä haudoille on samoin 
varsin uusi käytäntö.

Kristillinen hautaus koskettaa tavalla tai toisella useimpia suomalaisia riip-
pumatta siitä, kuinka kirkollisia he muutoin ovat.  Ingrid Perseniuksen mukaan 
kirkko hautaustoiminnallaan täyttää tärkeän funktion välittämällä ihmisille ek-
sistentiaalista perusturvallisuutta. Kirkolla on hänen mukaansa tehtävänä pas-
toraalinen huolenpito hautauksen yhteydessä, joka voi auttaa ihmisiä integroi-
maan tapahtuneen osaksi heidän elämäänsä ja osoittaa sureville tie eteenpäin. 
Hän sanoo, että ”seurakunnilla on erityisen hyvät mahdollisuudet auttaa ihmisiä 
hengellisessä tai eksistentiaalisessa hätätilanteessa traditioiden, rituaalien ja kie-
lensä avulla. Seurakunnat voivat myös auttaa löytämään sosiaalisia kontakteja

60 Lempiäinen 2004, 213–216.
61 Kyrkohandbok 1986, 220.  ”Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger 
falla på kistan och säger därvid: Du gav honom livet. Tag emot honom i din frid och giv honom 
för Kristi skull en glädjerik uppståndelse.”
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ja toimintaa, mikä helpottaa surevia hautajaisten jälkeen palaamaan vähitellen 
jälleen elämään mukaan.”62

Joka tapauksessa jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus saada kirkollinen hau-
taan siunaaminen, eikä sitä voida häneltä riistää edes silloin, jos kirkkoon kuu-
lumattomat omaiset eivät tahtoisi sitä. Jokainen seurakunnan jäsen siunataan 
hautaan viimeiselle matkalleen.63

Emäntä Sofi a Humaliston siunaustilaisuuden Merimaskun kirkossa 1952 toimitti pastori 
Nyyrikki Nurmi. Oli maaliskuu ja kirkko oli vielä kylmä, papillakin oli päällystakki ja kau-
laliina yllään. Alttarikaide oli verhottu tummalla kankaalla, arkku oli kuitenkin valkoinen. 
Siunaustilaisuudessa laulettiin kolme virttä, 260 Käyn aina kohti kuolemaa, jos minne täällä 
kuljen, 258:10 Sun haltuus Herra laupias, nyt annan asiani ja 620 Taivaaseen käy matkamme, 
maa ei viihdyttää saa meitä.

1.3. Hautaaminen kirkollisena toimituksena

”Kirkko on olemassa sen tähden, että täällä kuollaan”, totesi Osmo Tiililä.64 Kir-
kollisilla toimituksilla – varsinkin juuri hautaan siunaamisella – on keskeinen 
osa suomalaisessa uskonnollisuudessa.65 Kirkolliset toimitukset tavoittavat jol-
lakin tavalla lähes kaikki suomalaiset. Vuonna 2001 kirkollisissa toimituksissa

62 Persenius 2006, 179–180.
63 Kirkon ja uskon sanakirja 2004, 92.
64 Tiililä 1962, 77. 
65 Niemelä 2003, 179.
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oli läsnä 4,1miljoonaa suomalaista. Jokainen suomalainen osallistui näin ollen
keskimäärin lähes kerran vuodessa johonkin kirkolliseen toimitukseen. Kirkol-
liset toimitukset ovat myös pystyneet säilyttämään vahvan suosionsa läpi vuo-
sikymmenten.

Kirjallisuudessa on pohdittu toimitusten merkitystä ja löydetty erilaisia mo-
tiiveja toimituksiin osallistumiselle. Kristilliseltä kannalta ihmisten elämänti-
lanteitten taitekohdissa on nähty tärkeäksi rukoilla Jumalan siunausta ja pyytää 
esirukousta.66

Kirkollisilla toimituksilla on Pohjoismaissa harvinaisen vahva asema.67

Ruotsalaisten uskonnollisuutta tutkinut Göran Gustafsson68 väittää, että kirkol-
listen toimitusten asema Ruotsissa on vankempi kuin esimerkiksi Englannissa ja 
Ranskassa, joissa kuitenkin hänen mukaansa uskonnolla on voimakkaampi ase-
ma kuin Ruotsissa. Gustafsson puhuukin juhlallisten kehysten tarpeesta elämän 
tärkeissä tapahtumissa. Toimitukset ovat hänen mielestään suuria kohtaamisti-
lanteita virallisen uskonnon ja kansanuskonnon välillä. 

Mielenkiintoisen ja kirjallisuudessa varsin vähän esillä olleen näkökulman 
kirkollisiin toimituksiin ja kirkon asemaan yhteiskunnassa tuo ruotsalainen Carl 
Henrik Martling kirjassaan Fädernas kyrka och folkets. Hän tarkasteli siinä pit-
kittäisleikkauksella ruotsalaisten osallistumista kirkolliseen elämään.69

Tilastollisessa tarkastelussaan Martling piti vuotta 1960 taitekohtana, jolloin 
kehityskulku muuttui. Siihen saakka olivat ruotsalaiset osallistuneet kirkollisiin 
toimituksiin melko vakaasti, vaikka osallistuminen kirkollista aktiivisuutta vaa-
tiviin muotoihin (esimerkiksi ehtoollinen ja jumalanpalveluksissa käynti) olikin 
laskenut. Martling arveli, että ehtoolliselle osallistuminen ja kirkossa käynti oli-
vat liian aktiivista tunnustautumista vaativia osallistumisen muotoja tavalliselle 
passiiviselle ruotsalaiselle.70 Sen sijaan kirkolliset toimitukset eivät vaatineet 
samanlaista aktiivista osallistumista, pelkkä läsnäolo riitti. Mutta sitten tapahtui
merkillinen muutos: 60-luvulta 80-luvulle siirryttäessä osallistuminen kirkol-
lisiin toimituksiin alkoi nopeasti vähentyä, mutta samanaikaisesti ehtoollisella 
käyminen lisääntyi voimakkaasti. 

66 Lempiäinen 1974, 14; Huotari & Askola 1977, 47–49;  Gustafsson-Pettersson 2000.
67 Tanggaard 1977; Martling 1992, 55–57.
68 Gustafsson 1981, 104–105.
69 Martling 1992, 52.
70 Martling 1992, 53. “Om de passiva kyrkliga sedvänjorna får drag av aktiv bekännelsehandling, 
minskar benägenheten att iaktta dem i takt därmed. Den ideologiska neutraliteten har fått allt 
mindre utrymme i dagens samhälle. I sina handlingar vill dagens människa fi nna meningsfulla 
yttringar av sin egen inre övertygelse... Vi går mot en allt klarare ideologisk polarisering också av 
trons och otrons alternativ.” 
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Taulukko 1. 
Kirkollinen osallistuminen Ruotsissa 1960–200371

% 1960 1970 1980 1985 1988 2003

Kirkon jäseniä väestöstä 95,4 92,9 91,5 90,2 79,6

Ehtoolliselle osallistuminen 9,7 14,9 20,7 24,5 24,3

Jumalanpalveluksiin osall. 3,6 2,2 2,0 1,9 0,7

Kastetut syntyneistä 86,0 80,6 76,2 73,5 71,7 68,4

Konfi rmoituja ikäluokasta 87,0 80,7 64,6 69,0 66,2 37,9

Kirkollinen vihkiminen 92,0 79,3 57,5 61,1 62,0 56,2

Kirkollinen hautaus 96,2 95,5 93,5 92,6 93,2 86,6

Martling selitti muutosta sillä, että kirkollisten toimitusten tunnustusluonne oli 
voimistunut. Ne eivät olleetkaan enää passiivisia, ikään kuin neutraalisti vastaan-
otettavia kansalaistapoja, vaan enemmän aktiivista uskon tunnustamista edellyttä-
viä. Martling ei tässä itse viitannut Ruotsin kirkon jumalanpalvelusten ja kirkol-
listen toimitusten uudistamistyöhön, vaikka se tapahtui juuri samaan aikaan.72

Huomionarvoista tilastossa on se, että kirkollisten hautausten määrä on toimi-
tuksista parhaiten säilyttänyt vahvan asemansa ollen esim. vuonna 2003 yli kuusi 
prosenttiyksikköä yli kirkkoon kuuluvien määrän. Tähän Martling ei kuitenkaan 
lainkaan kiinnittänyt analyysissään huomiota. Martling ei myöskään selkeästi ker-
tonut, millä perusteella ehtoolliselle osallistumisen prosenttiyksiköt oli laskettu.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset kirkolliset toimitukset menestyvät 
hyvin. Kirkolliset toimitukset ovatkin suurelle osalle Suomen kirkon jäsenistä 
tärkein yksittäinen syy kuulua kirkkoon.

Taulukko 2. 
Kirkollinen osallistuminen Suomessa 1970–2003.

% 1970 1980 1990 2000 2003

Kirkon jäseniä väestöstä 92,1 90,2 87,5 85,0 84,1

Vuoden aikana ehtoolliselle osall. 22,0 21,0 30,0 53,3 56,9

Viikoittain jumalanpalv. osall. 2,3 3,0 2,5 2,0 1,9

Kastetut syntyneistä 94,2 91,8 87,6 88,7 87,0

Konfi rmoituja ikäluokasta 98,3 92,5 92,2 90,4 89,2

Kirkollinen vihkiminen 95,9 81,7 78,3 71,2 69,0

Kirkollinen hautaus 97,0 96,0 97,5 98,0

71 Tilastotiedot on pääosin otettu Martlingin tutkimuksesta (Martling 1992, 52). Vuoden 2003 
tiedot sekä kirkkoon kuuluvien prosentuaalinen osuus koko väestöstä on otettu Ruotsin kirkon 
www-sivulta osoitteesta www.svenskakyrkan.se/statistik
72 Ruotsin kirkon vuoden 1968 käsikirjakomitean mietintö ilmestyi vuonna 1981 (Svenska kyr-
kans gudstjänst, 1981a ja 1981b).
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Taulukossa 2 ehtoolliselle osallistuneiden määrä ja jumalanpalvelukseen osallis-
tuneiden määrä ovat prosentteja väkiluvusta. Tiedot perustuvat Kirkon tilastol-
lisiin vuosikirjoihin. Ehtoollisella kävijöiden määrä on kasvanut voimakkaasti, 
vaikka viikoittain jumalanpalveluksessa kävijöiden määrä ei ole kasvanut. Tämä 
johtuu siitä, että ehtoollistilaisuuksia kirkossa on enemmän kuin aikaisemmin. Ju-
malanpalvelusuudistuksen yhtenä tavoitteena oli, että pääjumalanpalvelusta vie-
tettäisiin pääsääntöisesti aina messuna. Jouko Sihvo73 toteaakin suomalaisten us-
konnollisuutta käsittelevässä kirjoituksessaan, että ne, jotka osallistuvat, tekevät 
sen yhä intensiivisemmin, kun taas suuri enemmistö osallistuu hyvin harvoin.

Kirkollisia toimituksia ei Suomen kirkon nelivuotiskertomuksessa 1972–
1975 vielä erikseen analysoitu, ne esiteltiin vain tilastolukuina. Avioeroproble-
matiikalle on kirjassa omistettu useita sivuja. Haudattuja ei mainittu lainkaan.74

Seuraavassa kirkon nelivuotiskertomuksessa (1980-1983) oli kirkollisille 
toimituksille omistettu jo oma luku kirjassa. Siinä todettiin, että vuonna 1981 
”perhejuhliin liittyvissä kirkollisissa tilaisuuksissa” kävi 72 % suomalaisista ja 
ne kattoivat varsin tasaisesti eri väestöryhmät. Raportissa todettiin, että kirkol-
lisia toimituksia voi pitää kansankirkolle luontevana tapana tuoda sanomansa 
jäsentensä elämänkaaren eri vaiheisiin.75 Myös toimituskeskustelut mainittiin 
kirjassa.76 Muistotilaisuus järjestettiin 90 %:ssa kaikista hautaan siunaamisista.

Suomen kirkon katsauksessa (1988–1991) asettuivat kirkolliset toimitukset 
pääotsikon ”jumalanpalveluselämä” alle, kun vielä edellisissä kertomuksissa 
sekä jumalanpalvelukset että kirkolliset toimitukset asettuivat lukuun ”yleinen 
seurakuntatyö”. Toimituskeskustelujen todettiin vakiinnuttaneen asemansa ker-
tomuskaudella 1988–1991. Hautauskeskusteluja käytiin käytännössä jo kaikissa 
(97 %) hautauksissa.

Vuonna 1985 otettiin kirkossa käyttöön uusi kirkollisten toimitusten kir-
ja. Siihen liittyvässä Kirkollisten toimitusten oppaassa77 korostettiin sitä, että 
kirkolliset toimitukset olivat osa kirkon jumalanpalveluselämää, sen julistusta, 
uskontunnustusta, palvelua ja sielunhoitoa. Oppaassa korostettiin myös seura-
kuntalaisten osallistumismahdollisuutta. He voivat kirkollisissa toimituksissa 
suorittaa samoja tehtäviä kuin jumalanpalveluksessakin, toimia Raamatun teks-
tin lukijoina, rukoilijoina ja esilaulajina. 

Nelivuotiskertomuksessa vuosilta 2000–200378 katseltiin tilastoja taaksepäin 
ja todettiin, että kirkollisten toimitusten hitaasti laskeva trendi oli nähtävissä. 
Nopeinta oli alamäki ollut kirkollisten vihkimisten kohdalla. Laskevan tren-
din sanottiin olevan yhteydessä kirkon jäsenmäärän laskuun. Eväiksi eteenpäin

73 Sihvo 1997, 38.
74 Suomen kirkko 1972–1975, 
75 Suomen kirkko 1980–1983, 164.
76 Suomen kirkko 1980–1983, 173. (Noin 80%:ssa hautaan siunaamisista pappi keskusteli etukä-
teen vainajan omaisten kanssa.)
77 Kirkollisten toimitusten opas 1990.
78 Kirkko muutosten keskellä 2004. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000–2003.



18

annettiin, että ”kirkollisten toimitusten vahvan aseman säilyttäminen ei ole it-
sestäänselvyys, vaan vaatii jatkuvia ponnisteluja. Tähän kirkon perustehtävän 
hyvään suorittamiseen kuuluvat paitsi itse kirkollinen toimitus, myös toimitus-
keskustelut ennen ja jälkeen toimituksen.”79

Huomattavaa on se, että kirkollisten hautausten määrä ei pitkälläkään aikavälillä 
ole Suomessa laskenut, vaan kirkollisesti on hautaan siunattu runsaasti myös 
kirkkoon kuulumattomia vainajia. Vuonna 2003 kirkollisiin hautauksiin osallis-
tui noin 2,0 miljoonaa suomalaista. Tämä on suuri lukumäärä, vaikkakin vainaja 
yhä useammin siunattiin haudan lepoon vain lähiomaisten ja lähimpien ystävien 
läsnä ollessa.80

Suomessa heräsi vuoden 2004 alussa vilkas (lehti)keskustelu siitä, miten 
pappien tulisi suhtautua kirkkoon kuulumattomien hautaamiseen. Keskustelun 
taustalla oli vuoden 2004 alusta voimaan astunut uusi hautaustoimilaki, joka 
velvoitti seurakunnat tarjoamaan samanhintaiset hautapaikat saman kunnan 
asukkaille – kuuluivatpa nämä kirkkoon tai eivät. Jotkut papit ilmaisivat kanta-
naan, että kieltäytyvät siunaamasta hautaan kirkosta eronneita. Yhteen tapauk-
seen liittyvässä valituksessa myös oikeuskansleri otti kantaa kirkosta eronneitten
hautaamiseen. 81 Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että ”kaikkiin tapauksiin 
yleisesti ulottuvaa ennakollista suhtautumistapaa kieltäytyä siunaamasta hautaan 
kirkkoon kuulumattomia ei siten voida pitää säännöksen (KJ 2 luvun 23 §) tarkoi-
tuksen mukaisena…vetoamista tyytymättömyyttä herättäneeseen yleisen lain-
säädännön alaan kuuluvan hautaustoimilain hautaustoimessa perittäviä maksuja 
koskevaan sääntelyyn ei voida pitää perusteena kieltäytyä siunaamasta hautaan 
kirkkoon kuulumattomia.” Oikeuskansleri totesi johtopäätöksenään, että kirkon 
itsenäisen aseman huomioon ottaen hänellä ei kyseisessä valituksessa ollut mi-
tään sellaista, mihin hänellä viranomaisena olisi ollut syytä puuttua. Sen sijaan 
hän totesi, että kirkolla itsellään olisi toimivalta selventää kirkkojärjestyksen 2 
luvun 23§:n soveltamiskäytäntöä omassa piirissään.

Suomessa hautaukset toimitetaan yleensä kirkoissa tai siunauskappeleissa, 
joskus myös haudan äärellä. Tilan käyttö saattaa muodostua ongelmaksi ti-
lanteissa, joissa järjestetään hautaus ilman kristillistä siunaamista ja johon ei

79 Kirkko muutosten keskellä 2004, 123.
80 Kirkko muutosten keskellä 2004, 126.
81 Oikeuskansleri, dnro 43/1/04. Nilsiäläisessä paikallislehdessä Pitäjäläisessä (8.1.2004) julkais-
tiin uutinen, jossa lehti oli uuteen hautaustoimilakiin liittyen haastatellut Rautavaaran kirkkoher-
raa Juha Luukkosta ja Vehmersalmen kirkkoherraa Kimmo Kivelää. Lehtijutussa kumpikin pappi 
ilmaisi selvästi, että kirkosta eroamisella vainaja on ilmaissut tahtonsa, joten vainaja jää silloin 
kirkollista siunausta vaille. Asessori Yrjö Jämsänen tiedusteli oikeuskanslerille 11.1.2004 osoit-
tamassaan kantelussa, oliko Rautavaaran ja Vehmersalmen kirkkoherrojen ja kirkkoneuvostojen 
menettely hautaan siunaamisessa säädösten mukaista. Myös mm. Sauvo-Karunan kirkkoherra 
Kalle Elonheimo on seurakuntansa kotisivuilla ilmaissut kantanaan, että hän kieltäytyy siunaa-
masta hautaan kirkkoon kuulumattomia vainajia: ”Kirkkoherra Elonheimo ei siunaa hautaan kris-
tilliseen kirkkoon kuulumatonta kunnioittaakseen tämän uskonnollista vakaumusta ja vapautta.” 
http://koti.mbnet.fi /~karuna/hautajaiset.html 
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pappia pyydetä paikalle.82 Piispat ovat ottaneet asiaan kantaa ja suhtautuvat 
torjuen kirkollisen tilan antamiseen uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi.83

Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto teki kirkkoherrojen koko-
uksen esityksen mukaisesti päätöksen, jonka mukaan Espoon siunauskappelia 
eikä Kellonummen kappeleita tule luovuttaa ei-kristillisten ja uskonnottomien
tilaisuuksien pitopaikaksi.84 Kirkkoherrojen kannanottoon kiinnitti huomiota 
uskonnottomia hautauksia järjestävä Pro-Seremoniat, joka vaati tilojen käyt-
töoikeutta myös uskonnottomiin siviilihautauksiin.85 Asian saatua julkisuutta 
pääkaupunkiseudun sanomalehdessä julkaistiin parin päivän aikana sanomaleh-
den verkkosivujen keskustelupalstalla yli kolmekymmentä aiheeseen liittyvää 
mielipidekirjoitusta. Hautaamiseen liittyvä toiminta näyttää koskettavan hyvin 
herkästi ihmisten mieliä.

Kirkollinen hautaus tapahtuu muuttuvassa yhteiskunnallisessa kentässä. 
Muutokset hautauskäytännöissä kertovat samalla aina myös jotakin yhteiskun-
nallisesta muutoksesta.86 Hautaukset ovat kuitenkin säilyttäneet melko pysy-
vän aseman maassamme, vaikka kirkollisessa toimintaympäristössä moni muu 
osallistuminen on merkittävästi vähentynyt ja yhteiskunnallisessa kentässä on 
tapahtunut suuria muutoksia. Sekularisoituminen, individualisoituminen ja 
privatisoituminen ovat yhteiskunnassa lisääntyneet, ja tämä muutos on omalta 
osaltaan vaikuttanut myös hautaustoimitukseen.

Saksassa on viime vuosina syntynyt vilkas keskustelu hautauskulttuurista. 
Siellä kirkoissa on nähty huolenaiheena kristillisen hautauskulttuurin nopea

82 Aurejärvi-Karjalainen 1999, 162. ”Kappelit, myös seurakuntien omistamat, soveltuvat useim-
miten käytettäviksi myös siviilihautauksessa. Uskonnollisten tilojen käyttämiseen liittyy kuiten-
kin ongelmia, jotka tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon. Ensinnäkin kappelissa on us-
konnollista rekvisiittaa, jota ei ehkä saada poistettua näkyvistä. Ellei kanttori suostu soittamaan 
muuta kuin hengellistä musiikkia, on hankittava toinen urkuri…Kiusallisia ovat myös ne tilanteet, 
kun paikalle on erehdyksessä ilmaantunut pappi…Luontevinta on pitää tilaisuus jossakin vainajan 
elämän kannalta merkityksellisessä paikassa.” Saksalaisessa aineistossa mm. Andrea Nagl (2002) 
kuvailee ei-kirkollisia hautajaisjärjestelyjä.
83 Piispainkokous s2005, 247. „Sakraalitilaksi vihitty paikka (kirkko, kappeli, siunauskappeli tai 
niihin verrattava rakennus) voidaan tilapäisesti luovuttaa toisen kristillisen yhteisön käyttöön. Näi-
den tilojen antamisesta ei-kristillisen tai uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi tulee pidättäy-
tyä.” – Sari Dhima (2004) esittää tilasuunnittelun lopputyössään ”Kaanon – rituaalitiloja sillalla” 
kaikille avoimen, tunnustuksettoman rituaalitilan, joka ”ei pyri arvottamaan tai kategorioimaan 
ihmisiä. Tilasarja koostuu viidestä erillisestä tilasta, joista kullakin on ihmiselämän rituaaleihin 
liittyvä teema sisältäen syntymän, avioliittoon vihkimisen, kuoleman, mietiskelyyn ja vainajien 
muistamiselle tarkoitetut tilat.” (Dhima 2004, 24–27)
84 Espoon seurakuntayhtymä 2006. Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2006, 47 §.
85 Pro-Seremoniat 2006. Pro-Seremoniat (Prometheus-seremoniat Oy) 8.2.2006 pyytää kirjees-
sään Espoon seurakuntayhtymälle, että ”Espoon seurakuntayhtymä viipymättä korjaa hautaus-
toimistoille ilmeisestikin epähuomiossa eilen joutuneen tiedon ja samalla aktiivisesti huolehtii 
siitä, että hautaustoimistot samoin kuin seurakuntien omat työntekijät tietävät kappelien olevan 
edelleen käytettävissä uskonnottomiin siviilihautauksiin”.
86 Körtner-Virt 1999.
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muuttuminen.87 Saksan Liturgisen Instituutin raportissa kysytään: ”Mikä on
kirkon paikka yhteiskunnallisen hautauskulttuurin murroksen keskellä? Mikä
on kirkon erityisalue, sen omin tapa kääntyä kuolleiden ja surevien puoleen?
Miten kirkko voisi ja miten sen pitäisi terävöittää profi iliaan?”88 Hautaus
kuitenkin näyttää myös Saksassa kasteen ohella yhä säilyneen kaikkein ylei
simpänä kirkollisena toimituksena, vaikka alueelliset erot ovatkin suuret.89 Kir-
kollinen hautaus on Saksassakin tärkeimpiä kirkkoon kuulumisen syistä mieli-
pidetiedustelujen mukaan.90 Pappien kilpailijoiksi Saksassa on syntynyt uusia 
ammattiryhmiä kuten ”rituaalisaattajat” ja ”surupuhujat”, jotka mainostavat 
palvelujaan yksilöllisinä toimituksina.91 Nämä voivat toimia jonkin hautaus-
toimiston palveluksessa tai toimia yksityisyrittäjinä, jotka tarjoavat maksulli-
sia palveluksiaan ei-kirkollisiin hautauksiin. Myös kirkkoon kuuluvat voivat 
järjestää ei-kirkollisen hautauksen käyttäen apuna rituaalipuhujaa.92 Myös 
Ruotsin piispat ovat pastoraalikirjeessään vuodelta 1988 kuolemasta ja hautaa-
misesta liittyneet keskusteluun hautauskulttuurista.93 Ennakkotietojen mukaan 
keväällä 2007 ilmestyy Ruotsin piispojen toinen hautauskulttuuuriin liittyvä 
pastoraalikirje.94

87 Saksan katoliset piispat ovat julkaisseet viime vuosien aikana kaksi merkittävää hautauskult-
tuuriin liittyvää puheenvuoroa. Die deutschen Bischöfe 1994, Unsere Sorge um die Toten und die 
Hinterbliebenen. Bestattungskultur und Begleitung von Trauernden aus christlicher Sicht sekä 
Die deutschen Bischöfe 2005, Tote begraben und Trauernde trösten, Bestattungskultur im Wandel 
aus katholischer Sicht.  Saksan evankeliset kirkot ovat myös järjestäneet teemapäiviä nykyisestä 
hautauskulttuurista ja niiden pohjalta on julkaistu seuraavat kaksi raporttia. VELKD 2004, Vom 
christlichen Umgang mit dem Tod. Beiträge zur Trauerbegleitung und Bestattungskultur sekä Was 
bleibt – Zum Umgang mit Tod und Erinnerung. Epd-Dokumentation 2004. Trierissä järjestetyssä 
kesäakatemiassa pidetyt esitelmät on julkaistu kirjana Liturgie und Bestattungskultur (Deutsches 
Liturgisches Institut, Trier 2006). Myös hautaustoimistot ovat seuranneet huolissaan hautauskult-
tuurin kehittymistä ja julkaisivat raportin Bestattungskultur – Zukunft gestalten. Fachverlag des 
deutschen Besattungsgewerbes GmbH, Düsseldorf 2004.
88 Liturgie und Bestattungskultur 2006, 5.
89 Groschopp 2002, 41–43. Entisen DDR:n alueella vain alle puolet väestöstä siunataan kirkolli-
sesti hautaan. Vaihtoehtona tilalle ovat tulleet ”die weltliche Bestattungen”, joita luotiin erityisesti 
ateistisen hallinnon aikana. Hautaukselle ei kuitenkaan koskaan DDR:ssä asetettu samanlaista 
pakkoa kuin konfi rmaation tilalle kehitetylle siirtymäriitille ”Jugendweihe”. Silti kristillisten hau-
tausten määrä oli hyvin pieni, Berliinissä noin 20 % ja muissa suurissa kaupungeissa 30 % sekä 
pienissä kaupungeissa ja maaseudulla noin 50 %.
90 Merkel 1980, Artikkeli Bestatttung IV ja V, TRE 5,743 ss, tässä 749.
91 Ruthsatz-Haas 2003, Die Lebenden ansprechen – die Toten zur Sprache bringen. Die Arbeit von 
Trauerrednerinnen und Trauerrednern. Kirkosta eronneitten hautausjuhlan järjestelyjen lisäksi 
mainitaan yhtenä syynä yksilöllisyyden tarve. ”Darüber gibt es schon längst auch bei Menschen, 
die noch kirchlich gebunden sind, einen Bedarf nach Trauerfeiern, die anders gestaltet werden als 
das, was man mit den Kirchen erlebt hat.” (s. 32) 
92 Ruthsatz-Haas 2003, 36. ”Pfarrerinnen und Pfarrer haben für die Trauerfeier ihren kirchlichen 
”Rahmen”, je nach Konfession einen durchaus verschiedenen. Trauerredner und – Rednerinnen 
haben dagegen alle Freiheiten, die ihnen die durch die Verwaltung festgelegte Zeit und der durch 
die Verwaltung festgelegte Raum lassen.”
93 Ett biskopsbrev om död och begravning 1988.
94 Kyrkogården 2006.
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1.4. Hautaaminen rituaalina

Hautausrituaaleilla voidaan ymmärtää laajasti kaikki ne rituaaliset toiminnat, 
joita käytetään kuoleman ja hautauksen yhteydessä. Niinpä ne voivat liittyä 
kuoleman hetkeen, edeltää sitä ja seurata välittömästi kuoleman tapahduttua. 
Rituaalit (riitit) voidaan toteuttaa kotona tai laitoksissa tai kirkossa. Riittejä tar-
vitaan vainajaa laitettaessa, häntä katsomaan tultaessa, kuljetusten yhteydessä, 
itse hautaustapahtumassa, muistohetkissä, uurnaa maahan laskettaessa tai tuh-
kaa siroteltaessa ja vielä haudallakin käytäessä.  Rituaalisia muistohetkiä voi-
daan viettää myös työpaikoilla ja oppilaitoksissa, kun kuolema on kohdannut 
yhteisön jäsentä tai kun suuri katastrofi  on vaatinut paljon kuolonuhreja.

Ruotsin kirkon käsikirjan hautausjumalanpalvelusta käsittelevän luvun alus-
sa todetaan, että ”hautaus sisältyy yhteyteen, joka ulottuu kuolinvuoteelta hau-
dalla tapahtuvaan jäähyväishetkeen”.95

Riittejä koskevia erilaisia määritelmiä on paljon. Anna Davidsson Bremborg 
määrittelee hautaustoimistojen ammatillista kuvaa koskevassa väitöskirjassaan 
riitin sellaiseksi toiminnaksi, joka ”eroaa muusta toiminnasta siten, että riitillä 
on transsendenttinen fokus, se ulottuu yli arkipäiväisten toimintojen, eikä riittinä 
voida pitää persoonallista tottumusta tai neuroottista toimintaa”.96 Riitti on hä-
nen mukaansa aina myös ruumiillista toimintaa. Tässä omassa tutkimuksessani 
näkökulma kohdistuu yksinomaan kirkollisen hautauksen yhteydessä toteutet-
tuihin rituaaleihin. Kuitenkin myös siviilihautauksien yhteydessä toteutettavat 
toiminnat kuuluvat yhtä lailla hautausrituaaleihin.

Persenius määrittelee hautauksia koskevassa väitöskirjassaan riitin kommu-
nikatiiviseksi toiminnaksi, joka liittyy suruun ja hautaukseen.97 Hautausrituaa-
lissa on sekä auditiivisia elementtejä (tekstinlukua, rukousta, musiikkia, hiljai-
suutta ja keskustelua) että visuaalisia elementtejä (pukeudutaan mustiin, lippu 
lasketaan puolitankoon, sytytetään kynttilöitä, kukkia arkulla ym.). Rituaalin 
yhteydessä väreillä ja esineillä on symbolinen merkitys.

Riitin sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys korostuu Eva Reimersin väitöskir-
jassa Dopet som kult och kultur.98 Yksilöllisten ja sosiaalisten tekijöiden välisen 
vuorovaikutuksen tutkiminen riittien kohdalla on tärkeää. Reimers näkee riitit 
”som kulturyttringar med en symbolisk, expressiv dimension. Kultur är de ge-
mensamma värden, normer och föreställningar, utifrån vilka människor handlar 
och erfar tillvaron som meningsfull.”99

95 Kyrkohandbok 1986, 218.
96 Davidsson Bremborg 2002, 156.
 97 ”Begravningsriten är en kommunikativ handling som är uttryck för människors tolkning av 
gränsöverskridande upplevelser och social ordning. Den består av medvetna och symboliska 
handlingar. Begravningsriten har som regel ett repetitivt, kulturellt inslag.”  Persenius 2006, 175.
 98 Reimers 1995.
 99 Reimers 1995, 38.
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Kirkollisia toimituksia on lähestytty myös siirtymäriittien näkökulmasta.100 101

Tällöin riitillä on yleensä käsitetty yhteisöllistä, perinteistä kaavaa noudattavaa 
menoa. Siirtymäriittejä liittyy ihmiselämän eri vaiheisiin, syntymään, aikuistu-
miseen, avioliiton solmimiseen ja kuolemaan. Siirtymäriitit ovat yhteisölle tär-
keitä, jotta sosiaaliset muutokset yhteisössä voitaisiin turvallisesti toteuttaa.102

Kuolemaan liittyvät riitit ovat Pentikäisen mukaan tärkeä osa kunkin kult-
tuurin kuolemaan sopeutumisessa. ”Niihin liittyy yleensä voimakas ja uskon-
nollinen käsitys siitä, mitä kuolemassa tapahtuu, samoin kuin myyttinen malli 
toimia. Jokaisella kulttuurilla on perinteiset tapansa surun ilmaisemiseen ja ruu-
miin käsittelyyn.”103

Kuolleitten hautaaminen voidaan nähdä kaikissa yhteisöissä myös siirtymä-
riittinä, jonka tehtävänä on ensisijaisesti ilmoittaa, mihin paikkaan kuollut siir-
tyy elävien yhteisöstä. Siirtymäriitin tehtävänä on myös ohjata jälkeenjääneiden 
tunteita ja vähentää heidän ahdistustaan.104

Siirtymäriitillä ei ole pelkästään omaisia vaan myös koko yhteisöä koskeva 
tehtävänsä: se vahvistaa kuoleman horjuttamaa yhteisöä lupaamalla kuolleelle 
julkisesti uuden statuksen ja liittämällä lopulta vainajan uudella tavalla mukaan 
elävien yhteisöön, jossa hänellä on siinä nyt uusi status ja paikka kuoleman 
kautta.105

Erityisesti van Gennepin106 rituaaliteoriaa on sovellettu paljon myös kuole-
maan ja hautaamiseen liittyvään toimintaan. Van Gennep näki koko ihmiselä-
män – eikä vain yksittäisten ihmisten vaan myös yhteisön ja jopa kansakunnan

100 1900-luvun alussa otti ranskalainen kulttuuritutkija Arnold van Gennep käyttöön termin ”siir-
tymäriitti” (Les rites de passage, Paris 1909). Saksalainen tutkija Yorich Spiegel (1981) siirsi van 
Gennepin mallin myös kuoleman kohtaamiseen. Siirtymäriittimallin on todettu kiistatta toimivan 
myös nykyaikaisessa teollistuneessa yhteiskunnassa (Bellah 1967 ja Hahn 1974) kuten myös ide-
ologialtaan ateistisessa valtiossa (Richter 1987).
101 Life Passages 2002, Introduction; Stauffer 1999, Baptism, Rites of Passage, and Culture.

Amerikan luterilaisten kirkkojen jumalanpalvelusuudistuksen yhteydessä on huomiota kiin-
nitetty myös kirkollisiin toimituksiin. Kirkkojen käyttöön tarkoitetussa materiaalissa liitetään 
avioliiton solmiminen, parantamiseen liittyvät toimitukset ja hautaan siunaaminen otsikon ”Life 
Passages” alle. Raportissa viitataan van Gennepin siirtymäriittimalliin. Ihmiselämän yleiset elä-
mänkaaritapahtumat sijoitetaan kuitenkin laajempaan yhteyteen – siihen elämään, jonka Jumala 
antaa kasteessa. Siksi kaikissa näissä elämänkaaritapahtumiin sijoittuvissa kirkollisissa toimituk-
sissa tulisi yhteys kasteeseen olla aina esillä. 

”Although such rites of passages may be common to much of human experience, the church 
marks these times as occasions for grace, and grounds them in the life God gives in baptism, To 
accompany people in many of these moment of transitions, the Christian community celebrates 
rites of passage. These rites whereby the Church invokes God’s care and providence for people 
in transition fi nd their effi cacy in the power of the Word…It is good that baptism should be often 
remembered and affi rmed in these life-cycle rites…All of our passages are made in God.” 
102 Honko-Pentikäinen 1975, 59; Sinnemäki 1981,8–9.
103 Pentikäinen 1990, 93.
104 Richter 1990, 9.
105 Richter 1990, 9–10.
106 van Gennep 1960.
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– sarjana siirtymiä tilasta toiseen, henkisesti ja fyysisesti. Hän kutsui näitä siir-
tymiä nimellä ”rites de passage”. Jo hänen käyttämästään termistä näkee, että 
siirtymäriitistä käytetään monikkomuotoa. Jokainen yksittäinen siirtymä muo-
dostuu kolmivaiheisesta siirtymien sarjasta:

 1.  irtautumisvaiheesta
 2.  välivaiheesta ja
 3.  liittymisvaiheesta.

Näille hän antoi myös latinan kielen rajaa (limen) ilmaisevasta sanasta tulevat 
nimet
 1.  pre-liminaalivaihe

 2.  liminaalivaihe ja 
 3.  post-liminaalivaihe.107

Pentikäinen108 huomauttaa van Gennepiin liittyen, että kuoleman rituaaleja ei 
ole tarkoituksenmukaista rajata vain hautajaisiin. Ne ulottuvat kaikkiin kolmeen 
vaiheeseen: fyysiseen kuolemaan, ruumiin hävittämiseen ja sosiaaliseen kuo-
lemaan. Nenola-Kallio109 jakaakin kuoleman rituaalit kuolemis-, muistamis- ja 
hautaamisrituaaleihin. Yhdessä nämä rituaalit muodostavat kuolemaan sopeutu-
misen kaavan ja normiston, jonka avulla surevien on roolissaan mahdollista il-
maista tunteitaan julkisesti yhteisön hyväksymällä tavalla. Pentikäisen110 mukaan 
kuolinseremonioissa (rituaaleissa) ovat keskeisiä kysymyksiä kuolleen siirto vai-
najien joukkoon, hänen yhteisöllisen asemansa vaihdos ja ruumiin hävittäminen 
mutta yhtä lailla myös jälkeenjäävän yhteisön uudelleenorganisointi.

Irtautumisvaiheessa (separation) tapahtuu kuolema, jolloin yksilö erotetaan 
edellisestä sosiaalisesta asemastaan. Kuoleman hetkeen ja välittömästi kuole-
maa edeltäviin hetkiin on vanhastaan liittynyt erilaisia (rituaalisia) toiminto-
ja, joissa kirkko on ollut mukana. Vielä reformaation aikakaudella kuolemaan 
valmistautumiselle ja kuoleman hetkelle pantiin ratkaiseva merkitys. Pienessä 
kirjasessa ”Ob man vor dem Sterben fl iehen möge” Luther opetti oikeasta kuo-
lemaan valmistautumisesta. Raamatunluku, ripittäytyminen ja ehtoollinen olivat 
tärkeitä välineitä kuolemaan valmistautumisessa.

107 Teuvo Laitila (1994, 41–65) esittelee riittitutkimuksen näkökulmia elämän kriittisiin vaihei-
siin liittyen artikkelissaan van Gennepiin ja Victor Turneriin. Pertti Anttonen (1992) soveltaa tut-
kimuksessaan van Gennepin siirtymäriittimallia karjalaiseen hääperinteeseen. (A New Look at 
van Gennep’s Theory of the Ritual Process and its Application in the Study of Finnish-Karelian 
Wedding Rituals.) Päivikki Suojanen (2000, 139–143) vertailee artikkelissaan van Gennepin ja 
Lauri Hongon (1979) rituaalikäsitteitä. Bernd Michael Linke (2004, 9–65) analysoi laajassa artik-
kelissaan käsitteitä riitti, rituaali, rituaalistaminen ja niiden soveltamista erilaisiin kriisivaiheisiin, 
mm. kuoleman yhteyteen.
108 Pentikäinen 1990, 94.
109 Nenola-Kallio 1985, 185.
110 Pentikäinen 1990, 94.
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”Paras tapa valmistautua kuolemaan on elävä yhteys seurakunnan jumalanpal-
veluselämään, Sanan ja sakramentin yhteyteen. Sairauden sattuessa tulee kutsua 
pappi ajoissa paikalle, ei vasta viime hetkellä kuolemantoreissa. Muutamat vii-
vyttelevät liian pitkään, kunnes sielu on jo poistumassa (die Seele auf der Zubge 
sitzt) ruumiista eikä kuoleva pysty puhumaan enää mitään ja vain vaivoin enää 
mitään tajuamaankaan.”

Käytännössä kuoleman hetkeen on luterilaisessa ja reformoidussa kirkossa liit-
tynyt myös nk. hyvästijättö, joka asiallisesti vastasi katolisen rituaalin commen-
datio animaeta. Kätten päällepanon yhteydessä lausuttiin: ”Siunatkoon sinua Ju-
mala, Isä, joka on sinut luonut kuvakseen. Siunatkoon sinua Jumala, Poika, joka 
on sinut lunastanut omakseen kalliilla ja pyhällä verellään. Siunatkoon sinua 
Jumala, Pyhä Henki, joka on sinut pyhittänyt temppelikseen…”111 Alun perin 
tämä hyvästijättö tapahtui elämän ja kuoleman rajalla. Vähitellen siitä kuiten-
kin kehittyi tavallaan ”kuolleen lähettäminen” (Einsegnung tai Aussegnung). 
Merkel 112 toteaa, että tänä päivänä käytäntö saattaa liittyä lähinnä sairaaloissa 
tapahtuvaan kuolemaan, jossa vainaja voidaan näyttöhetkellä ikään kuin siuna-
ta viimeiselle matkalleen. Vainaja saatetaan myös kuljettaa kotinsa kautta, kun 
häntä siirretään sairaalasta ruumishuoneelle. Silloin voidaan lukea vastaavat
siunauksen tai lähettämisen sanat. Taustalla on Merkelin mukaan omaisten ja 
jälkeenjäävien tarve hallita rituaalinomaisesti myös tämä irtautumisvaihe. Ku-
ten myöhemmin tässä tutkimuksessa osoitetaan, on tämä ”vainajan siunaaminen 
tai lähettäminen” jäänyt nykyään lähes yksinomaan hautaustoimistojen tehtä-
väksi sairaalassa tapahtuvan vainajan näyttöhetken yhteydessä (siihen voi liittyä 
saattohartaus, johon nykyisessä käsikirjassa on valmis kaava).

Kuoleman hetkeen liittyi myös rituaaleja, jotka sairaalan hoitohenkilökun-
ta113 toteutti: vainajan silmät suljettiin114, hänen suunsa sidottiin kiinni ja hänet 
kuljetettiin hyvin pian pois osastolta. Potilashuone muuttui ikään kuin takanäyt-
tämöksi115, jossa potilaalta riisuttiin potilaan roolin merkit (kuten kaikki letkut, 
katetrit ja muut hoitamiseen liittyvät merkit). Potilas riisuttiin myös kaikista per-
soonallisista koruistaan, ja ne pantiin talteen. Hänet riisuttiin ja pestiin. Pääsy 
potilashuoneeseen oli toimenpiteiden aikana muilta kielletty (takanäyttämö), 
kunnes se hetken kuluttua muuttui etunäyttämöksi, jossa vainaja oli laitettu 
valmiiksi katsomista varten. Omaisille varattiin myös mahdollisuus hyvästellä

111 Kirchenbuch für die Vereinigte evangelisch-protestantische Landeskirche Badens 1930, 77.
112 Merkel 1990, 52–54.
113 Streckeisen 1994, 239–245.
114 Pentikäinen 1990, 68. ”Jos kuolleen silmät jäivät auki, hänen uskottiin katsovan itselleen seu-
raajaa.”
115 Erving Goffmanin (2001) käyttämät teatteritoimintaan alun perin liittyneet termit ”takanäyttä-
mö” ja etunäyttämö” ovat sovellettavissa myös ”sosiaaliseen teatteriin”, jollaisena myös hautaus-
kenttää erilaisine näyttämöineen voidaan pitää. Hänel (2003) mm. on soveltanut hautaustoimistoja 
koskevaan tutkimukseensa Goffmanin termejä.
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vainaja. Tämän jälkeen vainaja siirrettiin sairaalan kylmiöön odottamaan muita 
toimenpiteitä. Potilaalle tehtävistä toimenpiteistä kuoleman jälkeen kerrotaan 
lisää tämän tutkimuksen luvussa 4.1. (kuolematilanne).

Ennen hautaamista oleva aika oli eräänlaista välitilassa olemisen marginaa-
livaihetta, van Gennepin termein marge tai liminaalivaihe. Vainaja oli jo irtaan-
nutettu elävien keskeltä omaan säilytyspaikkaansa, muttei hänelle kuitenkaan 
vielä ollut osoitettu uutta, hänelle kuuluvaa sijaa, hautaa. Omaiset odottivat hau-
tausta ja heidän oli usein vaikea keskittyä mihinkään. Victor Turner116 kutsui 
tätä liminaalivaihetta käsitteellä ”betwixt and between” (rajamailla oleminen, 
siellä ja täällä oleminen). Vanhastaan tämä väliaika oli myös tarkoin säädeltyä 
aikaa. Jos vainajaa säilytettiin kotona (tai aitassa), oli olemassa tarkat säännöt, 
miten piti käyttäytyä.117 Vainajan ajateltiin olevan ikään kuin läsnä ja kuulevan 
ja näkevän, mitä puhuttiin ja tehtiin. Monissa muissa siirtymissä on välivaihet-
ta elävät eristetty muusta yhteisöstä (synnyttäneet, kuukautisten tullessa nuoret 
tytöt, aikuistuvat pojat ym.).

Voisi ajatella, että omassa kulttuurissamme lähimmät surevat myös tavallaan 
eristetään muusta yhteisöstä välivaiheen aikana. Hautaamisakti liittyy vielä li-
minaalivaiheeseen, jossa kuollutta ollaan tietyin säädellyin menoin siirtämässä 
pois elävien keskeltä. 

Välivaihetta seuraa liittymisvaihe. Kun kuollut on kannettu hautaan, hänet on 
liitetty uuteen paikkaansa. Hänestä on tullut vainaja. Hänestä ei puhuta enää hänen 
oikeilla nimillään vaan hän on nyt uuden statuksensa mukaisesti vainaja (”Pekka-
vainaa”). Omaiset siirretään jälleen mukaan elämään, nyt kuitenkin myös uuteen 
statukseen (leski, orpo). Sosiaalisen kentän suhteet muuttuvat toisiksi. Hautaamis-
ta seuraa usein muistotilaisuus, jossa nautitaan muistoateria. Se kuvaa vertausku-
vallisesti elävien välistä yhteyttä ja elämän jatkumista. Kristillinen seurakunta 
ei kuitenkaan hylkää kuolleitaan vaan liittää heidät taivaan joukkoihin; yhteys 
yli kuoleman rajankin jatkuu. Kuolleita muistetaan. Heidän puolestaan voidaan 
rukoilla. Ehtoollisyhteydessä ajatellaan näkyvän ja näkymättömän (perille pääs-
seen) seurakunnan olevan yhdessä koolla saman pöydän ääressä (”…laulamme 
sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa…”).118

Norjalainen Danbolt119 toteaa omaisten surua ja hautajaisrituaalia koskevassa 
tutkimuksessaan, että omaisten osallistuminen monen erilaiseen rituaaliseen toi-
mintaan hautajaisviikolla (begravelseuka) vähentää varsinaisessa hautauksessa ko-
ettavaa tunneperäistä painetta. Tällaisia rituaalisia toimituksia ovat mm. kuolleen 
katsominen, hänen valmistamisensa arkkuun, ulosveisuuseen tai saattohartauteen 
osallistuminen sairaalassa, hoitolaitoksessa tai kotona, hautajaisten valmistelu,
kynttilän sytyttäminen ja keskustelu tapahtuneesta. Danbolt sanoo, että on selvä

116 Turner 1995.
117 Pentikäinen 1990, 69–73. Pentikäinen kuvailee kuolemaan liittyviä entisaikojen tapoja (rituaa-
leja) länsisuomalaisessa kylämiljöössä.
118 Eukaristisen rukouksen prefaation päätös.
119 Danbolt 1998. 
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yhteys se välillä, miten paljon omaiset itse aktiivisesti osallistuivat hautaus-
viikolla erilaisiin toimintoihin ja sen välillä, millaisena suru koettiin jälkeen-
päin.120 Voimakas osallistuminen irtaantumistapahtumiin (avskjed) korreloi 
vahvasti vähempään depressioon jälkeenpäin. Erityisesti kuolleen katsominen 
ja arkun laskeminen hautaan näyttivät toimivan eräänlaisena katharsis-vaiku-
tuksena.

Hautausriitin voi Danboltin mukaan nähdä myös kulttuurin hyväksymänä 
syynä regressioon minän palveluksessa (regresjon i jegets tjeneste).121 Uskon-
nollinen toimitus, kynttilät, symboliset ilmaisut, musiikki, virret ja raamatun-
luku voivat avata kanavan tunteille aivan uudella tavalla. Sureva ”kuljetetaan 
rajoja ylittävän toiminnan” kautta, jossa aikuinen saa ritualisoidussa toiminta-
mallissa olla jälleen kuin lapsi. Siinä on tilaa kaipuulle, katkeruudelle ja syyl-
lisyydellekin sekä Jumalan armolle ja rauhalle. Riitti luo tilan minän palve-
luksessa olevalle regressiolle. Samalla riitti kuitenkin suojelee surevia omalla 
struktuurillaan siinä tapahtumaketjussa, jossa muutoin olisi mahdollisuus vaik-
kapa totaaliseen psykologiseen destruktioon. Hautaan siunaamisessa papin on 
sanottu toimivan myös ”seremoniamestarina”122, joka ohjaa surevat askel aske-
lelta eteenpäin rituaalin turvallisessa ilmapiirissä.

Danbolt tarkastelee hautausrituaaliin liittyvää uskonnollisuutta ja surua myös 
uudesta, mielenkiintoisesta näkökulmasta, uuden luomisen kokemuksesta käsin 
(rekreasjon).

”Aika on menettänyt merkitystään, ja yhtä hyvin hän, joka nyt on mennyt edeltä 
ja me, jotka tulemme perässä, sulamme yhdeksi kokonaisuudeksi siinä tunteel-
lisessa ja eksistentiaalisessa sulatusuunissa, jollainen hautausrituaali on. Jo se, 
että hautaus ylipäätään tapahtuu, on itsessään surrender (suojamuurien poista-
ja). Haudalla on moni sureva omainen kokenut uuden oivalluksen itsestään (new 
self), uudenlaisen itsensä kokemisen ja todellisuuden hahmottamisen. Omaiset 
eivät näe hautaan laskettavassa arkussa vain kuollutta, joka nyt irrotetaan ja jos-
ta he irtautuvat, vaan he näkevät siinä itsensä uudessa valossa: aviomiehestä on 
tullut leski, lapsesta isätön/äiditön jne. Omaiset itkevät kuollutta ja samalla he 
itkevät itseään. Ja koska tämä haudalla koettu uusi oivallus itsestä ja omasta pai-
kasta hautajaisten jälkeen ei tapahdu yksin vaan läheisten läsnä ollessa, lujittaa 
tämä luottamusta siihen, että heillä on paikka myös tässä uudessa tilanteessa, 
siinä sosiaalisessa verkostossa, johon he nyt liittyvät.”

120 Danbolt1998, 102. ”Redusert sorgeatferd i begravelseuka går sammen med oekt sorg i et-
tertid.”
121 Danbolt 1994, 59. Myös Clemes Frey 1988, 106–107 sekä Yorich Spiegel 1977, 57–86, ”reg-
ressive Pfase”. 
122 Neidhardt 1968. ”Die Rolle des Pfarrers beim Begräbnis”. Myös Frey 1988, 107.
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  ”Hautausrituaali kutsuu myös uskonnolliseen suojamuurien poistamiseen 
(self surrenderiin ja new lifeen). Tunnemme kuitenkin toistaiseksi hyvin vähän 
omaisten kokemuksia hautajaisrituaalista ja sitä, missä määrin itse rituaalin muo-
to ja tekstit pystyvät vapauttamaan syvälle menevään uskonnolliseen kokemuk-
seen tarkoituksen ja mukaan kuulumisen perspektiivissä.” 123

Hautausrituaali voidaan nähdä sarjana erilaisia rituaalisia toimintoja, joista mo-
net samalla ilmaisevat syvää kristillistä opetusta ihmiskäsityksestä, kuolemasta 
ja ylösnousemususkosta. Vainaja asetetaan siunatun maan multaan; siellä hänel-
lä on paikkansa. Tämä estää vainajaa tulemasta kodittomaksi kulkijaksi, joka 
etsisi sijaansa jälkeenjäävien ajatuksista traumaattisessa ahdistuksessa tai dep-
ressiossa.124 Rituaalit mahdollistavat psykologisen irtaantumisen, joka seuraa 
biologista eroa. Rituaaleilla varmistetaan, että kuollut pysyy haudassaan ja että 
jälkeenjäävien elämä jatkuu elävien yhteisössä.

Kirkollisia toimituksia voidaan siis katsoa myös rituaalin näkökulmasta. 
Hautauksessakin ovat siirtymäriittien eri vaiheet hyvin selvästi löydettävissä. 
Kirkollisia toimituksia uudistettaessa onkin korostettu hautauksen prosessiluon-
netta. Katolisessa, ortodoksisessa ja anglikaanisessa käsikirjassa hautaustoimi-
tus koostuu useasta osasta tai ”asemasta” (station): rukoushetki surukodissa 
vainajan kuoltua, muistovigilia kirkossa, rukoushetki vainajan arkun äärellä en-
nen kuljettamista hautausta varten, varsinainen hautaan siunaaminen kirkossa, 
rukoushetki arkkua hautaan laskettaessa, myöhemmin pidettävät muistelu- ja 
kiitospalvelukset.125

123 Danbolt 1994, 62; Danbolt 1998, 129–165.
124 Martti Haavio (1948, 28–46) toteaa, että ”on olemassa sieluja, joilla on lepo että sieluja, jotka 
ovat levottomia”. Levottomat olivat mm. niitä, jotka oli varustettu puutteellisesti Tuonelan retkel-
le. Ne jäävät ”virran vuolaan taa”. Tavalla tai toisella niiden uskottiin ilmaisevan sijattomuuten-
sa elossa oleville. Haavio toteaa, että ”yhteistä kaikille lukemattomina variaatioina tavattaville 
tarinoille ja uskomuksille on se, että rikollisella tavalla surmattu, hautaamaton, kastamaton tai 
Tuonelan-retkelle materiaalisin välinein varustamaton vainaja ilmaisee elossa oleville kammotta-
van ”sijattomuutensa” toivoen kohtalonsa vielä korjaantuvan.” Haavion mukaan seremoniallinen 
hautaaminen ja kastaminenkin merkitsevät itse asiassa Tuonelan-retkelle tai Tuonelassa oloon va-
rustamista. Monissa kulttuureissa matka Tuonelaan kulkee virran yli. Varustamaton vainaja ei 
kykene maksamaan vene- tai lauttarahaa. Vainajien mukaan onkin asetettu raha. Myös omassa tut-
kimuksessani eräs hautaustoimiston omistaja kertoi vainajan mukaan arkkuun laitetun rahaa. Van-
hastaan arkkumallikin muistutti venettä, jolla voi ylittää virran. Myös Uno Harva artikkelissaan 
vainajista (1948, 488–518) toteaa, että vainajien suhteen noudatettiin ”varovaisuustoimenpiteitä, 
jotka pyrkivät rajoittamaan vainajan toimintavapautta.” Kuoleman tultua suljettiin vainajan silmät, 
jottei kuollut voisi katsoa itselleen seuralaista. Ja kun vainajan uskottiin säilyttävän myös kuulon-
sa, ei ole ollut hyvä puhua kuolleesta pahaa. Onpa vainajan kuviteltu voivan lähteä liikkeelle, min-
kä vuoksi omaisilla on ollut tapana vartioida kuollutta tämän kotona ollessa. Tätä toimitusta on 
Länsi-Suomessa sanottu ”kuolleen valviaisiksi” ja Itä-Suomessa ”yön istujaisiksi”…Ymmärret-
tävää onkin, ettei vainajaa ole voitu heti katsoa kokonaan elämästä eronneeksi.”  Juha Pentikäinen 
(1990, 95) sanoo, että suomalaisessa kansanperinteessä rauhattomista ja levottomista vainajista on 
käytetty nimitystä ”sijattomat sielut”.
125 Jolkkonen 2001, 245.



28

Myös oman kirkkomme kirkollisten toimitusten perusteluissa todetaan, että 
hautaus on perinteisesti muodostunut useiden tapahtumien sarjasta. ”Niihin ovat 
kuuluneet tilaisuudet kuoleman kohdattua, hautaukseen liittyvät toimet sekä 
vainajan jälkimuiston vietto.”126 Kristilliset hautausmenot saattavat päätökseen 
kasteessa alkaneen matkan Jumalan luo (transitus). Tämä prosessinomaisuus oli 
otettu huomioon jo edellisessä käsikirjassamme127. Nykyisessä käsikirjassa (KK 
2004) tätä periaatetta pyrittiin vielä entisestään vahvistamaan. Jo ennen nykyistä 
uudistustyötä aiheeseen liittyi Olavi Rimpiläinen pohtiessaan, miten käsikirjan 
kanssa voi kohdata kuoleman. 128

Entä millainen voisi olla hautausrituaalin substanssin ja sen funktioiden vä-
linen suhde toimitusta käyttävien mielestä? Ruotsalaisessa mietinnössä ”Från 
statskyrka till fri folkkyrka” vastataan tähän, että kirkollisia toimituksia tulee 
tarkastella kommunikatiivisena areenana. ”Tutkimus osoitti, että kirkolliset toi-
mitukset olivat erittäin merkitseviä ihmisille riippumatta siitä, millainen suhde 
toimitusten käyttäjillä oli toimitusten teologiaan tai traditioon ja myös riippu-
matta siitä, oliko toimitusten käyttäjien tunneside omaan kirkkoonsa vahva tai 
heikko. Haastatelluista 29 % piti hautausta arvokkaana jäähyväishetkenä, mutta 
eivät pitäneet toimituksen yhteydessä ilmaistua uskoa kovinkaan tärkeänä. Lä-
hes puolet (48 %) ajatteli, että näin vain on tapana Ruotsissa toimia ja että tämä 
oli arvokas traditio. Vastaajista 9 % katsoi, että hautajaiset olivat kristillinen 
jäähyväishetki ja 14 %  oli sitä mieltä, että hautajaiset merkitsivät kristillisen 
ylösnousemustoivon ja ikuisen elämän uskomista.129

1.5. Hautaamista ohjaavat normit

Hautaukseen liittyy useita sekä kirkon omasta lainsäädännöstä ja järjestyksestä 
että yhteiskunnallisesta lainsäädännöstä nousevia normeja. Yhteiskunnallinen 
normisto huolehtii siitä, että kuolemasta ei aiheudu terveydellisiä vaaroja. Vai-
najan käsittelystä, hautausmaista ja tuhkaamisesta ja tuhkan käsittelystä on an-
nettu tarkat normit. Vuoden 2004 hautaustoimilain esityksen yleisperusteluissa 
todetaan, että ”hautaamisessa on ensinnäkin kysymys terveydensuojelun kan-
nalta välttämättömästä toimenpiteestä. Toiseksi hautaamisessa on otettava huo-
mioon vainajan eläessään esittämät toivomukset ja muiston kunnioittamiseen 
liittyvät pieteettinäkökohdat, vainajalle läheisten ihmisten tunteet sekä yleen-
säkin ihmisten peruskäsitys siitä, miten kuolemaan, vainajiin ja hautaamiseen 

126 Perustelut 2001, 23.
127 KK 1984.
128 Olavi Rimpiläinen (1981, 124–158) on käsitellyt hautauksen ja surun kohtaamisen vaiheittais-
ta sisältöä käsikirjan näkökulmasta artikkelissaan Käsikirjan kanssa kuolemaa kohtaamaan.
129 Bäckström, Edgardh Beckman ja Pettersson  2004, 60ss.
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tulee suhtautua. Kulttuurissamme edellytetään arvokasta ja kunnioittavaa suh-
tautumista kaikkeen, mikä liittyy vainajiin ja hautaamiseen. Kolmanneksi hau-
taamiseen liittyy myös uskonnollinen merkitys.”130 Edelleen hautaustoimilain 
perusteluissa todetaan, että hautaustoimen hoito on Suomessa viime kädessä 
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien vastuulla.

Hautaaminen on luvallista, kun kuolemasta on saatu asianmukainen lupa. 
Sen antaa kuolemansyyn selvittänyt lääkäri. Tavallisimmin tämä lupa toimite-
taan vainajan seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautatoimistoon. Ilman
hautauslupaa ei ole mahdollista toimittaa hautaamista. Yhteiskunnallinen lain-
säädäntö ei kuitenkaan puutu yksityiskohtaisesti hautaamisen uskonnolliseen 
(tai uskonnottomaan) toimittamiseen. 

Hautauspalveluiden hinnoitteluun hautaustoimilain perusteluissa puututaan. 
Ongelmaksi on koettu hautaustoimen palveluiden hinnoittelu evankelis-luteri-
laisilla hautausmailla. Perusteluissa viitataan erityisesti eräisiin uskonnottomia 
edustaviin järjestöihin, jotka ovat paheksuneet sitä, että seurakunnat ovat peri-
neet erisuuruisia hautausmaksuja riippuen siitä, oliko vainaja seurakunnan jäsen 
vai ei. Uudessa hautaustoimilaissa säädetäänkin, että saman kunnan asukkailta 
on perittävä samansuuruinen hautausmaksu riippumatta vainajan kirkollisesta 
taustasta. Hautaustoimilaki herätti tältä osin varsin voimakkaitakin kannanotto-
ja, joihin on edellisessä tutkimuksen luvussa lyhyesti viitattu. Yleisperiaatteena 
hautaustoimilaissa todetaan, että vainajan eläessään ilmoittamaa tahtoa tulee 
kunnioittaa ja kaikessa hautaamiseen liittyvässä tulee noudattaa arvokkuuden ja 
kunnioittavuuden periaatteita.

Kirkon omassa lainsäädännössä – kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä – sekä 
kirkkokäsikirjassa annetaan normatiivisia kirkollisia velvoitteita ja ohjeita myös 
hautaan siunaamisesta. Lisäksi tuomiokapitulit voivat antaa näihin liittyen täy-
dentäviä ohjeita.131 Myös piispainkokous voi antaa selventäviä lisäohjeita kir-
kollisten toimitusten suorittamisesta. Yksittäisessä seurakunnassa tulee olla
vahvistettu hautausmaan käyttösuunnitelma, johon sisältyy ohjeita mm. hauta-
muistomerkeistä ja hautapaikoista.

Kirkkojärjestys sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita kirkon pyhistä toimi-
tuksista. Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan sunnuntaina päiväjuma-
lanpalveluksessa siten kuin kirkkokäsikirjassa määrätään. Hautaamisesta tode-
taan, että ”hautaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai 
vainajan kotona sen mukaan kuin asianomaiset siitä papin kanssa sopivat”.132

Tämän selvennyksenä on kuitenkin maininta siitä, että vainajan eläessään ilmai-
semaa tahtoa hautaan siunaamisen toimittajasta on syytä kunnioittaa. 

130 Hallituksen esitys Eduskunnalle hautaustoimilaiksi.
131 Kirkkolainsäädäntö 2004, kirkkolaki 4 luku, 2 §.
132 Kirkkolainsäädäntö 2004, kirkkojärjestys 2 luku, 22 §. 
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Kirkkoon kuulumattoman henkilön hautaamisesta kirkkojärjestyksessä tode-
taan, että ”kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset 
tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät”.133 Kirkkojär-
jestys jättää kuitenkin harkinnan mahdollisuuden myös papille, jolta kirkollista 
toimitusta pyydetään. Kirkkojärjestys toteaa: ”Siunausta ei kuitenkaan toimite-
ta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidol-
lisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei 
hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.”134 Kirkkojärjestys sen enempää 
kuin kirkkolakikaan eivät kuitenkaan määrittele sitä, miten vainajan tahto tulee 
ilmaista tai mitkä ovat ne riittävät perusteet, joiden perusteella pappi voi kieltäy-
tyä kirkollisesta hautaamisesta.135 Oikeus kirkolliseen hautaukseen ei ole ollut 
ehdoton ja kaikkia koskeva oikeus. Vuoden 1686 kirkkolaissa oli ns. vähemmän 
pannan sisältönä mm. kristillisen hautauksen kieltäminen.136

 Hautausmaata koskevaa lainsäädäntöä on sekä yhteiskunnallisessa että kir-
kollisessa lainsäädännössä. Vuonna 1998 asetettu uskonnonvapauskomitea to-
teaa mietinnössään, että hautausmaiden ylläpito kuuluisi viime kädessä yhteis-
kunnan vastuulle, mutta käytännössä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat 
vastaavat hautausmaista.137 Suomessa on vain kaksi kunnallista hautausmaata, 
toinen Kauniaisissa ja toinen Turussa.138 Oman yksityisen pienen hautausmaan 
perustaminen on lääninhallituksen luvalla myös mahdollista. Uusi hautaustoi-
milaki sisältää runsaasti hautausmaata koskevaa normistoa, joka koskee seura-
kuntia. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä on yksi kokonainen luku (17. luku) 
on omistettu hautausmaata ja hautoja koskeville asioille. Siellä annetaan ohjeet
hautaoikeudesta ja hautojen hoidosta. Sekä hautaoikeuteen että hautojen hoi-
toon liittyvät riita-asiat eivät ole harvinaisia.139

Kuolemantapaukseen liittyy hyvin monia lakeihin sidottuja menettelyjä. 
Jouko Sihvo140 toteaakin kirkollisia toimituksia käsittelevässä kirjassaan, että 

133 Kirkkolainsäädäntö 2004,KJ 2 luku, 23§.
134 Kirkkolainsäädäntö 2004, KJ 2 luku, 23 §. 
135 Kirkkojärjestyksen kommentaaritekstissä todetaan aika jyrkkään sävyyn, että vaikka läheisten 
toivomuksia on aiheellista kunnioittaa, niin kirkollista siunausta ei kuitenkaan saa toimittaa, jos 
vainajan kielteinen kanta on tiedossa. 
136 Kircko-Laki Ja Ordningi 1686, X. Lucu § V. ”Mutta jos se Pannaan cuulutettu cuole Catumat-
tomudesans nijn ei pidä händä Papilda eikä Kirckoaitaan haudattaman.”
137 Uskonnonvapauskomitean mietintö 2001:1, 63,73 ja 80. 
138 Kauniaisten kunnallinen hautausmaa perustettiin 1926 ja Turun kaupungin kunnallinen hauta-
usmaa 1993. (Kaisti-Mannerkorpi 2001)
139 Seurakuntien menneinä vuosikymmeninä solmimat hautojen ainaishoitosopimukset esimer-
kiksi ovat ongelmallisia. Nykyään ei ainaishoitosopimuksia voi enää tehdä ja vanhoistakin seura-
kunnat ovat pyrkineet pääsemään eroon, toisinaan yksipuolisesti irtisanomalla sopimukset. Nämä 
toimenpiteet ovat herättäneet mielipahaa ja aiheuttaneet oikeuskäsittelyjä. Myös hautojen palau-
tuminen takaisin seurakunnalle esimerkiksi hoidon laiminlyömisen tai määräajan umpeutumisen 
vuoksi on toisinaan synnyttänyt kiistoja.
140 Sihvo 1992, 61.



31

toimitusten virallinen puoli helposti korostuu niiden käyttäjien mielessä. Esi-
merkiksi hautausta pyytäessään omaiset joutuvat väistämättä tekemisiin monien 
ammattiryhmien, erilaisten lakiin pohjautuvien ja mutkikkaiden järjestelyjen 
kanssa, koska ne kuuluvat asiaan. Ne saattavat kuitenkin erityisesti kuoleman-
tapausten yhteydessä olla niin vaativia, että omaiset surunsa painamina jättävät 
niiden hoitamisen usein etenkin kaupunkioloissa hautaustoimistojen huoleksi. 
Niiden palveluja käytetäänkin nykyisin jo niin paljon, että hautausurakoitsijois-
ta on tullut oma arvostettu ammattikuntansa ja toimialasta kukoistava elinkeino, 
toteaa Sihvo.141

Hautaustoimistojen henkilökunta onkin pappien rinnalla tänä päivänä tär-
keä toimijajoukko hautausprosessin kokonaiskulussa. Kirkkoherranvirastojen 
ja seurakuntien hautatoimistojen henkilökunta opastaa hautausasiakkaita myös
käytännön järjestelyissä. Kun tähän joukkoon lisätään vielä kirkkomuusikot, 
seurakunnan kiinteistöjen henkilökunta ja hautausmaahenkilöstö, nähdään koko 
se laaja työntekijöiden ja toimijoiden joukko, jonka kanssa hautausta suunnit-
televat omaiset ovat tekemisissä. Sihvo toteaa, ettei ole ihme, jos kaiken tuon 
keskellä omaiset kokevat olevansa enemmän tekemisissä yhteiskunnallisten, 
kansalaisen elämään välttämättä kuuluvien toimien, kuin hengelliseen elämään 
kuuluvien pyhien toimitusten kanssa.142. Papista sitten riippuu Sihvon mukaan, 
muodostuuko toimituksesta vain virallinen, kansalaiselle kuuluva virkatoimi vai 
myös hengellinen kirkon pyhä toimitus.

Kirkon pyhien toimitusten toteuttamista ohjaavat kirkolliskokouksen hyväk-
symät käsikirjat. Tämän tutkimuksen aineistonkeruun loppuvaiheessa otettiin 
uusi kirkollisten toimitusten käsikirja käyttöön adventtina 2004. Käsikirjakomi-
tean ehdotus oli kuitenkin jo saatavana, ja siinä ehdotettuja kaavoja voitiin ”koe-
käyttää” jo ennen virallista siirtymistä uuteen käsikirjaan. Vielä edeltäjäänsäkin 
selvemmin uusi käsikirja korostaa toimitusten jumalanpalvelusluonnetta.

Uudessa käsikirjassa on vielä edellistä voimallisemmin korostettu toimi-
tuskeskustelun merkitystä: ”papin tulee keskustella vainajan omaisten kanssa 
ennen hautaan siunaamista”.143 Edellisessä käsikirjassa tämä ohje oli lausuttu
varovaisemmin: papin on – mikäli mahdollista – keskusteltava vainajan omais-
ten kanssa ennen hautausta. Myös muistotilaisuus nostetaan esiin uuden käsi-
kirjan ohjeissa, jotka puuttuivat vuoden 1984 käsikirjasta. Alkuohjeistukseen 
sisältyy kehotus papille osallistua muistotilaisuuteen.144

Käsikirjassa saatetaan surevia myös muulla tavalla kuin pelkästään hautauk-
sessa. Jo ennen kuolemaa voidaan järjestää rukoushetkiä ja välittömästi kuole-
man tapahduttua löytyy käsikirjasta myös tilanteeseen sopiva rukoushetki. Vuo-
den 1984 käsikirjassa edeltää Hautaan siunaamisen lukua Rukoushetkiä surussa

141 Sihvo 1992, 62
142 Sihvo 1992, 61–62.
143 KK 2004, 197. 
144 Vuoden 1984 käsikirjan ohje kuuluu: “Papin tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua myös 
muistotilaisuuteen, jos omaiset sitä toivovat.”
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osasto. Se sisältää kuoleman ja surun kohtaamiseen liittyviä hetkiä.145 Seurakun-
ta kohtaa surevan jäsenensä, lohduttaa häntä Jumalan sanalla ja rukoilee yhdessä 
hänen kanssaan Jumalaa. Käsikirja sisältää myös ennen kuolemaa tapahtuvan 
kohtaamisen ja valmistautumisen kuolemaan.146

Hautausjärjestelyjä rajoittavat ja säätelevät siis sekä yhteiskunnallinen että 
kirkollinen lainsäädäntö. Niiden antamissa puitteissa hautauskentällä on eri 
toimijoiden toimittava. Hautausta suunnittelevat omaiset kuitenkin ilmaisivat 
useissa tutkimustapauksissa omana toivomuksenaan, että ”tehdään niin kuin on 
ollut tapana tehdä”.  Näin hautauskäytäntöjä määrittelivät myös paikalliset tavat, 
joita ei ollut kirjattu mihinkään laki- tai käsikirjoihin.

1.6. Kuolema nyky-yhteiskunnassa ja ammatillistuva 
hautaaminen

Kulttuurihistorioitsija Philippe Ariès147 on tutkinut suhtautumista kuolemaan 
länsimaissa keskiajalta nykyaikaan.148 Keskiajalla kuolema oli jokapäiväinen ja 

145 Rukoushetki läheisen kuoltua, rukoushetki vainajan kodissa, rukous sanomakellojen soidessa 
sekä rukous omaisen haudalla. (Käsikirja 1984, 73–80) 

Rukoushetki läheisen kuoltua voidaan pitää, kun kuolema on tapahtunut, vainajaa noudetaan 
sairaalasta tai käydään jättämässä jäähyväisiä avoimen arkun äärellä. Rukoushetki voidaan pitää 
sairaalassa, sen kappelissa, kotona tai siunauskappelissa. Vainajan arkun ääreen voidaan asettaa 
sytytetty kynttilä. Rukoushetken lukijana ei tarvitse olla pappi, se voi olla omainen tai sairaalan 
henkilökuntaan kuuluva. Tämä hetki sisältää myös mahdollisuuden jäähyväissanojen lausumisel-
le.

Rukoushetki vainajan kodissa liittyy papin ja omaisten tapaamiseen ja toimituskeskusteluun. 
Kun pappi tapaa vainajan omaisia kotona tai kirkkoherranvirastossa, käydyn keskustelun päät-
teeksi voidaan omaisten kanssa viettää rukoushetki. Rukoushetken ajaksi voidaan sytyttää kynttilä 
ja nousta seisomaan (opastaa käsikirja). Tässä rukoushetkessä jätetään vainaja Jumalan käsiin ja 
pyydetään myös voimaa omaisille edessä oleviin järjestelyihin.

Rukous sanomakellojen soidessa liittyy tilanteeseen, jossa omaiset ovat tulleet tuomaan arkun 
ruumishuoneelle. Ainakin maaseudulla on silloin ollut tapana soittaa kirkonkelloja. Omaiset jäivät 
kuuntelemaan kellonsoittoa. Kyläläiset lähitienoolla saattoivat jopa laskea vainajan iän ja päätellä, 
oliko hän mies vai nainen. Samalla sanomakellojen soitto oli aina vahva muistutus omastakin 
kuolevaisuudesta. “Älä kysy, kenelle kellot soivat; ne soivat sinulle!” 

Rukous omaisen haudalla liittyy hautausmaalla käyntiin. Hautausmaa on monelle surutyön 
paikka. Haudoilla käynnit ovat tärkeä osa surua. Tämä rukous on tarkoitettu sanoittamaan surevan 
tuntoja. Siinä sanoitetaan kuoleman käsittämättömyys ja oma kuolevaisuus. Rukous suuntaa aja-
tuksia myös eteenpäin ja luo turvallisuutta.
146 Luku Sairaan luona käynti (Käsikirja 1984, 44–53) sisältää seuraavat osat: rippi, 
(yksityis)ehtoollinen, rukous sairaan puolesta ja rukous kuolevan puolesta.
147 Ariès, P (1982), The Hour of Our Death. (Ranskankielinen alkuteos ilmestyi vuonna 1977). 
Lisäksi myös Ariès 1980, 1991 ja 1994.
148 Sörries (2002, 308) toteaa hautauskulttuurin suuressa saksalaisessa sanakirjassa, että Arièsin 
kokonaisesitys on ensimmäinen laatuaan eikä toistaiseksi ole olemassa vastaavaa, yhtä mittavaa 
yleisteosta kuoleman teemasta. Tosin Sörries mainitsee suluissa, että teosta ei tänä päivänä pidetä 
aivan ristiriidattomana, eikä sen tuloksia voi ilman täydentäviä lisätietoja siirtää saksalaiseen hau-
tauskulttuuriin. Arièsin metodinen ote on lähinnä psyko-historiallinen.
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tuttu. Useimmat kuolevat tiesivät kuolevansa ja hyväksyivät väistämättömän. 
Kuolemaan myös haluttiin valmistautua. Kuolema myös antoi merkkejä tulos-
taan. Kuolema oli Arièsin mukaan ”kesytetty kuolema”. Yhteisö oli yksilöä tär-
keämpi ja oli tärkeää, että ihminen ei ollut kuollessaan yksin, vaan perheenjäse-
net, ystävät ja naapurit olivat läsnä. Ripittäytyminen ja ehtoollisen nauttiminen 
olivat myös tärkeä osa kuolemaan valmistautumisessa.

Keskiajan lopulla siirryttäessä uuteen aikaan kesytetty kuolema vaihtui Ariè-
sin mukaan ”itsen” kuolemaan. Siirryttäessä yhteisöllisestä ajattelusta kohti 
orastavaa individualismia yksilön elämänhistoria sai ratkaisevan sijan. Yksilön 
sielun pelastus oli tärkeää. Kuolinhetkellä sielunvihollinen ja suojeluspyhimys 
taistelivat kuolevan sielusta. Silloin syntyi joukko rituaaleja ja rukouksia, jotka 
oli suoritettava ennen kuolinhetkeä, jotta sielu pelastuisi. 

Romantiikan aikakaudella painopiste siirtyi kuolevasta itsestään toisiin ih-
misiin ja niihin suhteisiin, jotka kuolema katkaisi. Ariès kuvaa tätä kautta sa-

Alfred Erlin kuoli Rymättylässä 26.1.1934. Kuvassa hänen leskensä 69-vuotias Johanna 
avoimen arkun äärellä. Alfred ja Johanna Erlinin lapsenlapsi Annikki Juhakoski kertoo ku-
vasta: Olin viisivuotias, kun isoisäni kuoli ja isoisän hautajaiset ovat jääneet mieleen vai-
kuttavana surujuhlana. Erlinin torpan pihalla olivat kauniit havutukset ja isoäitini Johanna 
valokuvattiin isoisän avoimen arkun äärellä samoin kuin useat hautajaisvieraat. Kuolemaa 
ei meiltä lapsiltakaan mitenkään piiloteltu, vaan sen ymmärrettiin olevan ihmisen elämän 
yksi vaihe.
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noilla ”toisen kuolema”. Suremista romantisoitiin.149 Eron ja jälleennäkemisen 
korostaminen, ei itse kuolema, tulivat keskeisiksi. Ensimmäinen maailmansota 
katkaisi tämän tuoden julman ja massiivisen kuoleman ihmisten mieleen. Tästä 
alkoi Arièsin mukaan kehityskulku, jossa kuolema muuttui häpeälliseksi ja kiel-
letyksi. Nyky-yhteiskunnassa on kuolemasta Arièsin mukaan tullut kielletty ja 
kätketty. Kuolemaa pidetään rikkomuksena elämää vastaan, ja kuolemaa koete-
taan estää monin tavoin. Kotiin kuoleminen on harvinaista.

Vainio toteaa nykytilanteesta, että ”modernin lääketieteen ansiosta kuolemi-
nen on pitkällisempi ja monimutkaisempi tapahtuma kuin ennen, ja kuolema 
tapahtuukin miltei sataprosenttisesti sairaaloissa tai laitoksissa, joissa omaisten 
osallistuminen on varsin säädeltyä ja rajoitettua. Vainajan pesu ja pukeminen,
jotka ennen olivat läheisten rakkauden osoitus vainajalle, on nyt annettu sai-
raanhoitajien ja hautaustoimistojen tehtäväksi.”150 Vainio huomauttaa sosiologi 
Sebastian St-Ongeen151 liittyen hyvin kärjistetysti, että kuoleman yhteisöllinen, 
sosiaalinen tapahtuma on nykyisin siirtynyt kokonaan markkinatuotteeksi, kun 
hautaustoimistoista on tullut keskenään kilpailevia liikeyrityksiä. Kuolema on 
siirtynyt pois surevien ja perheen omista käsistä valmistuotteeksi, ”prêtà-ritua-
liser”, johon Amerikassa liittyy myös vainajan maskeeraaminen. Sosiologi Se-
bastian St-Onge pitää kuolemaan liittyvien rituaalien ja symbolien köyhtymistä 
vakavana oireena. ”Ruumissaatot ja kirkonkellojen soitto eivät enää ole häiritse-
mässä ohikulkijoita eivätkä viemässä ajatuksia arkielämästä ihmisen perimmäi-
seen kohtaloon. Pelastavan elämänveden tilalle on tullut sterilisoiva formaldehy-
di”, toteaa St-Onge amerikkalaisesta hautauskulttuurista.

Vainion mukaan vanha kuoleman kulttuuri suojasi yksilöitä kuoleman uh-
kaavuutta vastaan. Kuolemankulttuurimme ohentuminen ja juurettomuutemme 
heikentävät kykyämme kestää elämän tosiasioita, ja kärsimme hänen mukaansa 
”symbolisesta osteoporoosista”. 

”Kuolema määritetään negatiivisesti ja vaietaan usein pois myös siksi, että 
kuolemalle ennen merkityksiä antaneet uskonnolliset tulkinnat ovat väistyneet 
nykyihmisten tieteellisinä ja rationaaleina pitämistä maailmankuvista.” 152

Sosiologi Zygmund Baumann 153 on pohtinut kuoleman merkitystä moder-
nissa ja postmodernissa yhteiskunnassa. Hänen mukaansa kuolema on skandaali

149 Sosiologi Norbert Elias (1993) kritisoi Arièsin romanttista näkemystä entisajan kuolemasta. 
Sen sijaan Elias on yhtä mieltä Arièsin kanssa siitä, että kuolema nyky-yhteiskunnassa on kät-
kettyä. Siitä on tullut ei-hyväksytty ja kielletty keskustelunaihe, tabu. Toisaalta sairaalakuolemaa 
tutkineen Anssi Peräkylän (1985; 1986a; 1986b ja 1990) mukaan sekä Elias että Ariès ovat mo-
lemmat väärässä, jos kuolemaa tarkastellaan sairaalan sisällä. Siellä kuolema on läsnä monella 
tavalla sekä puheessa että toiminnoissa. Myös jo se, että puhutaan kuoleman kieltämisestä, on 
merkkinä siitä, että kuolemasta ei enää vaieta.
150 Vainio 2002, 295.
151 St-Onge 2001.
152 Pentikäinen 1993, 22–23.
153 Baumann 1992.
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ja ristiriita nykyihmiselle. ”Moderni aika on vaihtanut kuolemattomuuden tuon-
puoleisen sellaisiin tässä-ja-nyt toteutettaviin asioihin kuten hygienia, terveys 
ja kunto, joille elämä omistetaan. Tuloksena on arkielämän patologisoituminen: 
kaikki on potentiaalista sairautta tai yritystä sen poistamiseksi. Elämästä on tul-
lut jatkuvaa eloonjäämisen yritystä. Jokainen yksittäinen kuoleman aiheuttaja 
yritetään torjua, eikä kukaan voi kuolla vain ”kuolevaisuuttaan”. Meillä ei ole 
kykyä kohdata kuolevia, koska meillä ei ole muuta kieltä kuin nuoruuden ja 
elämän kieli. Moderni haluaa olla ”täysinäinen maailma”, ilman reikiä. Kaikki 
potentiaaliset reiät, suurimpana niistä kuolema, täytetään pian.”154

Kuoleman näkeminen on harvinaista, vaikka väkivaltaisia massakuolemia 
näytetäänkin paljon televisiossa ja lehdissä. Myös murhilla ja tappamisella on 
suuri osuus massaviihteessä. Tämä uusi kuoleman pornografi an muoto näyttää
olevan korvausta siitä etäisyydestä, jonka aikamme on ottanut kuolemaan elä-
män luonnollisena realiteettina.155

Kuolemasta on kulttuurissamme tullut paradoksaalisesti ”se-mitä-pelätään” 
ja toisaalta ”se-mitä-ei-saa-pelätä”. Kuolema kätketään maallikoilta ammatti-ih-
misten huomaan, mutta samanaikaisesti kuolema on esillä tiedotusvälineissä ku-
ten uutisina onnettomuuksista ja terrorismista tai sitten viihteenä sarjafi lmeissä. 
Kuolema on tavallaan pysynyt jokapäiväisenä käsitteenä, mutta samaan aikaan 
ihmisten omat kokemukset läheisiensä kuolemasta ja kuolemaan valmistautu-
misesta ovat vähentyneet. Kuoleman eristämisen ja kieltämisen ilmapiiri ovat 
luoneet nykyisen tilanteen, jossa asiantuntijat eri tiedotusvälineissä puhuvat ja 
kirjoittavat ”surutyöstä” ja sen merkityksestä. Kuolemasta on tullut tabu. Kuo-
lemaa ei pidetä ainoastaan epäonnena, vaan se merkitsee myös henkilökohtaista 
statuksen ja identiteetin menetystä. Osaksi tähän vaikuttaa se, ettei elämänkoke-
muksella ja vanhuudella ole nyky-yhteiskunnassa enää samaa korkeaa asemaa 
kuin oli ennen. Modernissa yhteiskunnassa kuolemaa ei koeta enää yksinkertai-
sena, seremoniaalisena ja arvokkaana elämän osana.156

Nykyään voidaan kuitenkin nähdä, että on herännyt uusi keskustelu kuolemas-
ta.157 Tästä myös jo Ariès näki orastavan alun 1980-luvulla. Tämä keskustelu on 
2000-luvun alussa vain vahvistunut. Teknisen sairaalakuoleman tilalle on haettu 

154 Juha Pentikäinen (1993, 2133) liittyy Baumannin ajatteluun: ”Kuoleman ongelmallisuus tä-
män päivän voimaa, valtaa, nuoruutta, kauneutta ja tehokkuutta suorastaan narsistisesti korosta-
van ihmisen kannalta on hyväksyä omakohtaisesti kuolevaisuutensa; se että nimenomaan hänen 
yksilönä on kuoltava. Yksilön kuolema oli avainkysymys myös vanhassa suomalaisessa kansan-
uskossa, mutta se sai siinä sukupolvien yli ulotetun yhteisöllisyyden kautta positiivisempia ulot-
tuvuuksia.”
155 Baumann 1992.
156 Achté – Rouhunkoski – Lindfors 1987, 11–12.
157 Vainio 2002, 298.
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uusia malleja.158 Saattohoito on yksi vastaus tähän.159 Omaiset ja perheenjäsenet 
otetaan nykyisin enemmän mukaan hoidon kokonaisuuteen. Eräänä keskustelun 
aloittajana toimi Elisabeth Kübler-Rossin kirja ”Raportti kuolemisesta”160. Kuo-
lemaa käsittelevien julkaisujen määrä on kasvanut nopeasti, samoin aiheeseen
liittyvien aikakausjulkaisujen määrä. Kuitenkin Vainion mukaan kulttuuriamme 
leimaa edelleen kuoleman kieltäminen ja elämän medikalisoituminen.161

Pentikäisen162 mukaan tämän päivän ”kuolema on laitostettu systeemiksi, 
jossa sairaalalla, kirkolla tai muulla hautaan toimittajalla mutta erityisesti kau-
pallisella hautaustoimistoalalla on kullakin omat reviirinsä. Kuollut luovutetaan 
pestynä ja puettuna hautaustoimiston välityksellä omaisille, joista vain harvat 
nykyään käyvät häntä katsomassa. Suurin osa perheenjäsenistä nykyaikana kuo-
lee eristettynä omaisistaan ja perheestään, juuri niistä ihmisistä, joihin kuoleva 
on niin monella tavalla kietoutunut elämänsä aikana.” Pirkko Siltalan käsitykset 
ovat samansuuntaisia Pentikäisen kanssa. ”Moderni yhteiskunta on kasvattanut 
omaisten tilalle ”kuoleman spesialisteja”. Kuolemaan saattajina ovat nykyisin 
sairaaloiden ja laitosten työntekijät ja hautaustoimitsijat. Heille omaiset ovat 
delegoineet niitä tehtäviä, jotka ensisijaisesti kuuluvat omaisille.”163

158 Antti Linkolan väitöskirja Saattajat (1981) toimi keskustelunavaajana suomalaisen sairaala-
kuoleman kritiikille. Sosiologisia tutkimuksia kuolevan hoitokäytännöistä ovat Suomessa tehneet 
Anssi Peräkylä (1985 ja 1990) sekä Jari Hakanen (1991). Sosiologi Leila Simonen johti 1990-
luvulla Stakesin Hyvä kuolema – kehittämisprojektin arviointitutkimusta. Projektin raportti siitä, 
miten kuolema koskettaa nykysuomalaista julkaistiin 1995. Gustav Molander (1999) on tutkinut 
henkilökunnan jaksamista kuolevien hoidossa. Lisäksi hän on julkaissut tutkimuksen yli 80-vuo-
tiaiden vanhusten kuolemasta eletyn elämän valossa (1999). Uskontoantropologi Terhi Utriainen 
(1999) puolestaan on selvittänyt sitä, miltä kuolettaminen – naisten perinteinen tehtävä entisajan 
suomalaisessa yhteiskunnassa – näyttää nykyaikaisessa saattohoitokodissa.
159 Ensimmäinen saattohoitokoti avattiin Lontoossa vuonna 1967. Isosta-Britanniasta tämä saat-
tohoitoidea (hospice-liike) levisi ensin muihin anglosaksisiin maihin, ja sitten myös muualle län-
simaihin. Myös sairaaloihin alettiin perustaa saattohoito-osastoja. Samanaikaisesti kotihoitoon ja 
kotona tapahtuvaan odotettuun kuolemaan alettiin kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä kuolevien 
potilaiden kotihoito on tullut jo osaksi suomalaisen yhteiskunnan terveysjärjestelmää. Vanhus-
väestön määrän odotettavissa oleva kasvu, lääketieteellisen hoidon huima kallistuminen ja huoli 
sairaalakuoleman epäinhimillisyydestä sekä arvokkaan kuoleman vaatimus ovat käynnistäneet 
Suomessa 1980-luvulla keskustelun, joka yhä jatkuu. (Vainio 2004, 44–45) Varpu Lipposen väi-
töskirjassa selvitettiin neljästä saattohoitokodista kerätyn aineiston avulla kuolevan potilaan ja 
omahoitajan vuorovaikutussuhdetta. (Lipponen 2006) 
160 Kübler-Ross 1970.
161 Vainio 2002, 300. ”Sairaus on ihmisen ulkopuolella oleva uhkaava onnettomuus, joka kohtaa 
sattumanvaraisesti kenet vain milloin tahansa. Uhkan suuruus ennustetaan tilastollisesti laske-
malla riskitekijöitä. Uudet hoitokeinot kuvataan militaristisesti aseiksi syöpää, sokeritautia jne. 
vastaan. Lääketiedettä tukevien järjestöjen tunnuksina on miekkoja, sapeleita ja keihäitä. Tehok-
kaat hoitokeinot ovat saaneet lääketieteen ja koko yhteiskunnan sokeutumaan sille tosiasialle, että 
kuolema on kuitenkin viime kädessä jokaisen ihmisen kohtalo. Tämä sokeutuminen sopii hyvin 
kuoleman kieltävään kulttuuriimme ja epärealistiseen ajatukseen hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa 
kenenkään ei tarvitse kärsiä, sairastaa eikä kuolla. Jokaiselle kuolemantapaukselle pitää nimetä 
kuolinsyy, ikään kuin kuolema ei olisikaan elämän johdonmukainen ja välttämätön päätepiste.” 
162 Pentikäinen 1993, 2136.
163 Siltala 1987, 219–220.
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Vanhassa perhe-, suku- ja kyläyhteiskunnassa kuolema oli jaettu kokemus, 
jolla oli yhteisyyttä tukeva merkitys. Tämä kuolemankulttuuri alkoi murtua 
toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneen maaseudun teollistumisen, kaupun-
gistumisen, maalta ja maasta muuton myötä. Pentikäinen arvioi, että erityisesti 
1960–1970 -luvuilla kiihtyneessä yhteiskunnallisessa murroksessa murtuivat ne 
syvät suku- ja perhesiteet, joiden varassa suomalainen kuolemankulttuuri perin-
teisesti on elänyt.

”Ennen suku muuttui kuoleman käydessä ”omaisiksi”, joiden osuus kuoleman 
rituaaleissa oli keskeinen. Nyt suvun osuus on kaventunut sitä mukaa, kun yhteis-
kunnan perinteinen ja myös uskonnollinen arvopohja on murentunut. Maalta ja 
maasta muuton kokenut sukupolvi, ns. suuret ikäluokat, asuvat hajallaan ja saat-
tavat kohdata vanhempiensa hautajaisissa tai vasta perintöä jaettaessa.”164

Siltalan mukaan ”suomalainen yhteiskunta on käynyt läpi ylinopean muutos-
vaiheen. Pienyhteisöt kadottivat toimivuutensa, terveet perinteet ja siteet katke-
sivat. Kuolevien hoito siirtyi sairaaloihin ja laitoksiin, eikä omaisten jäsentämis-
tä kuolevan hoidon osaksi ole ehditty vielä riittävästi kehittää. Vanhan kansan 
tavat ja perinteiset riitit eivät ole enää tarkoituksenmukaisia tässä yhteiskunnas-
sa, eikä niitä ole syytä idealisoida. Kuitenkin heiltä voidaan oppia turvautumis-
ta surussa toinen toiseensa eikä eristämään kuolevaa omaisista, perheestä tai 
yhteisöstään.”165

Surutyölle ennen ja jälkeen kuoleman ei näytä helposti löytyvän nyky-
yhteiskunnassa tilaa. Niinpä hautajaisista on tullut tapahtuma, joihin kollektii-
vinen suru kulminoituu. Pentikäisen mielestä kuolemassa järkkyvät tunnesiteet 
koskettavat usein syvimmin kuitenkin juuri perhettä ja sukua, siksi niiden olisi 
Pentikäisen mielestä uudestaan löydettävä oma paikkansa kuoleman prosessissa 
jo ennen hautajaistapahtumaa. Tämän päivän kulttuurista Pentikäinen löytääkin 
merkkejä hapuilusta kohti kadottamiamme ylisukupolvisia juuria. Eräänä esi-
merkkinä hän mainitsee yhä yleisemmiksi tulleet perheiden käynnit haudoilla ja 
kynttiläin sytyttämiset jouluaattona hautausmailla.166

Pastoraaliteologi Franz Georg Friemel on todennut, kuinka ”lähikuolema” 
on kadonnut jonnekin, eikä tämän päivän ihminen ole tullut tutuksi läheisen 
kuoleman kanssa. ”Huolimatta siitä, että johtavien poliitikkojen, tiedemiesten 
ja taiteilijoiden kuolemasta kerrotaan tiedotusvälineissä, on puhe kuolemasta 
rajattu pois maailmastamme. Vain ”kaukainen kuolema” – sotakentiltä tai ka-
tastrofi alueilta – tavoittaa meidät, mutta sekin melkeinpä yksinomaan tiedotus-
välineitten kulutustavarana. Lähikuolema (der nahe Tod) sen sijaan kätkeytyy 
meiltä sairaaloiden ja vanhainkotien seinien suojiin. Se ei kosketa meitä usein 
läheltä. Kuoleman kanssa askartelevat ammatti-ihmiset; tavallisella keskiverto-
kansalaisella ei juuri ole sen kanssa enää mitään tekemistä. Jopa lähin perhe-

164 Pentikäinen 1993, 2136.
165 Siltala 1987, 219–220.
166 Pentikäinen 1993, 2137. 
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yhteisö jättää kuolevan ja omaiset mielellään spesialistien haltuun: lääkäri saa 
ilmoittaa, ettei mitään voida enää tehdä; hautaustoimisto saa järjestellä kaiken 
hautaukseen kuuluvan; pappi hoitaa hautaustoimituksen ja kotilääkäri saa antaa 
rauhoittavia tabletteja omaisille. Yhteisellä elämällä ei ole enää julkista päätös-
tä.”167

Nenolan168 mukaan kuolema siirtyi lopullisesti modernin kulttuurin piiriin 
silloin, kun lääketiede otti kuoleman omakseen, hautaustoiminnasta tehtiin lii-
ketoimintaa ja kuolevien hoito siirtyi erilaisille instituutioille. Samoin on toden-
nut Heikki Makkonen169 tutkimuksessaan ortodoksisen perinteen kuolemanri-
tuaaleista: kuolemasta tuli vieras, nopea ja ammattilaisten harjoittama rutiini. 
Moderni yhteiskunta teki yksilöstä itsenäisen ja yksilöllisen, muista erillisen ja 
muista riippumattoman. Samalla kuolemastakin tuli yksilön erillisyyttä koros-
tava yksinäinen, usein sairaaloihin ja hoitolaitoksiin siirretty näkymätön kuo-
lema. Rituaalisen kuolemisen merkityksiä Kannaksen muistitiedoissa tutkinut 
Outi Fingerroos totesi väitöskirjassaan, miten ”ennen sosiaalisesta tapahtumasta 
tuli modernistumisen myötä privaatti tragedia.” 170

Ranskalainen Philippe Ariès on todennut kunniallisen hautauksen olleen 
1500-luvulta lähtien kaikkien hautausten periaatteena. Tämä näkyi siinä, että 
hautauksiin osallistui niin oma lähisuku kuin naapurit ja kyläläisetkin.171 Kunni-
allinen hautaus velvoitti jonkun joka talosta osallistumaan hautaukseen. Jokai-
selle sukulaiselle ja naapurille uskottiin oma, hautaukseen liittyvä tehtävä, kuten 
vainajan peseminen, kuolinvaatteisiin pukeminen, kutsun vieminen naapureille, 
itkijät jne. Vähitellen lähestyttäessä 1900-lukua nämä tehtävät alkavat yhdistyä. 
Tehtävien väheneminen ja ammatillistuminen on muuttanut hautauskulttuuria 
suuresti.

Vielä 1800-luvun alussa oli kuolevan ympärillä aikamoista tungosta. Kuo-
linvuoteen ääreen kokoontui paljon ihmisiä. Joka tapauksessa koko suurperhe 
oli koolla kuolevan luona, lapset mukaan lukien. Kuoleman edellä oli valmis-
tavia toimia, joissa perheenjäsenillä oli tehtävänsä, samoin kuolevalla itsellään. 
Yhteiskunnan muuttuessa, suurperheiden hajotessa ja väestön muuttaessa yhä 
enemmän kaupunkeihin myös hautauskulttuuri koki muutoksen. Omaiset ja ys-
tävät eivät enää olleetkaan pääasiallisia toimijoita ja hautausrituaalin subjekteja, 
vaan heidän tilalleen astuivat ammattimaiset toimijat. Surevista tuli hautauspal-
veluiden ostajia, asiakkaita. Hautaus ei enää ollut olennainen ystävyyteen ja 

167 Friemel 1988, 327. 
168 Nenola 1990, 501.
169 Makkonen 1989.
170 Fingerroos 2004, 226.
171 Pommerin Evankelisen Kirkkojärjestyksen mukaan hautajaiset olivat kunnialliset, kun ne to-
imitettiin ”ehrlich mit der Nachbarschaft und Freundschaft gehalten werden, dass wir bei solchen 
Begräbnissen erzeigen die Liebe, die wir gegen die Unseren haben. Wir bekennen damit unseren 
Glauben, dass sie in Christus schlafen und wieder auferstehen werden, dass wir sie nicht verloren, 
sondern vorgesandt haben. Item, dass wir auch beten, dass uns Gott eine gute Stunde gebe, wenn 
wir von hier sollen scheiden durch Jesum Christum unseren Herrn.” (Sehling: 1955/1957.)
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naapuruuteen liittyvä, kristillistä luottamusta ilmaiseva yhteiseen elämään liitty-
vä rakkauden osoitus vaan yhä enemmän virallisesti määritelty instituutio. 

Yhteiskunnan individualisoituminen on merkinnyt myös yksilön irrottautu-
mista historiallisista siteistä ja niistä perinteistä, jotka ennen antoivat hänelle 
turvan toimintatapoineen ja normeineen kuoleman edessä. Perinteisen yhteisön 
antaman avun tilalle ovat nyky-yhteiskunnassa tulleet kaupalliset markkinat eri-
laisine tarjontoineen. Kristilliset rituaalit ja toimijat ovat saksalaisen Nüchternin 
mukaan saaneet kilpailijoikseen joukon hautausalan yrityksiä, suruterapeutteja 
ja ei-kirkollisia rituaalisuunnittelijoita.172 Hän toteaa melko voimakkaasti sen 
tietynlaisen paradoksaalisen tilanteen, joka vallitsee kaupallisuuden tuoman 
kuoleman julkisuuden ja Arièsin esittämän nyky-yhteiskunnan torjuman kuo-
leman välillä.

”Toisaalta halutaan työntää kuolema mahdollisimman kauas pois tietoisuudesta, 
mutta sen ei anneta kokonaan kadota näkyvistä. Sehän olisi myös hautausyrittä-
jän ammatin loppu, sillä täytyyhän yrittäjien saada voittonsa, jotka ovat aiheu-
tuneet mainonnasta. Hautauksista ei luovuta eikä niitä piiloteta. Niistä on tullut 
kaupallisuuden ja idealismin merkillinen sekoitus, joka on tehnyt hautauksista 
räikeän julkisuuden objekteja, aivan kuten minkä tahansa muun kulutustavaran.
 Kuolema ja suru, jotka aiemmin olivat julkisia ja yhteisön perinteisten riit-
tien raameissa (vainajan esillepano ja hautaussaatto) saavat nyt uuden julkisuu-
den palvelujen markkinoilla. Tämä on johtanut merkilliseen samanaikaisuuteen 
kuolemankieltämisessä ja kuoleman markkinoinnissa, yhä kasvavaan kuoleman 
näkymättömyyteen ja toisaalta uudenlaiseen kuoleman teeman esillä pitämiseen 
mediassa, neuvontakirjallisuudessa ja mainoksissa. Kuolema ja suru ovat ka-
donneet jokapäiväisestä todellisuudesta ja keskustelusta, mutta samaan aikaan 
järjestetään yhä enemmän erilaisia suruseminaareja ja ostetaan yhä enemmän 
kuoleman konsulttien palveluja.
 Uusi ja uljas tavaroiden ja palveluiden kaupallinen maailma on etäännyttänyt 
meidät itse kuoleman kohtaamisesta mutta tuonut sen samalla lähelle meitä pal-
velujen tarjoamisten kautta.” 
 Yhteiskunnassa, jossa vain terveellä, kauniilla ja aktiivisella elämällä on mer-
kitys ja tarkoitus, vaikuttaa kaikki kuolemaan, kärsimiseen ja vanhenemiseen 
liittyvä uhkaavalta. Kuoleman uhkaavuuden lisääntyminen on suorassa suhteessa 
perinteisten yhteiskunnallisten merkitysten heikkenemiseen, jotka liittyvät kuo-
lemaan ja kuolemiseen. Kaikki uudet ja oudoiltakin vaikuttavat hautaustavat ovat 
vain merkityksen etsimistä elämässä kuoleman kysymyksen edessä.

172 Kasselin hautauskulttuuri-instituutin johtaja Reiner Sörries (2002a, 204–217) kuvaa nykyistä 
saksalaista hautauskulttuuria Nüchternin tavoin markkinakilpailutilanteena (”Vom angebots- zum 
nachfrageorientierten Markt”). Myös Christa (2002): „Bestatter: Vom Krisenmanager zum religi-
ösen Spezialisten. Probleme und Perspektiven.“
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 Ihmiset eivät etsi tänä päivänä vain omaa tapaansa elää vaan myös omaa ta-
paansa kohdata kuolema ja suru. Tämä tilanne voisi olla uusi alku kirkolliselle 
sielunhoidolle ja kirkolliselle rituaalille, mutta nykyinen elämäntilanne suosii 
pikemminkin uusia uskontoja kuin perinteistä kristillistä uskonkäsitystä. Nyt 
tarjotaan esoteerisia kuolemankuvia, jotka karkottavat kuoleman uhan ja pelon 
enkeleillä ja sielunvaellusopeilla.”173

Myös suomalaiselle hautauskulttuurille ammatillisuus on leimallista. Hautaus-
toimistot mainostavat itseään ”täyden palvelun taloina”, jotka auttavat omaisia 
järjestämään kaiken hautaamiseen liittyvän. Saksassa kirkoilla ei ole enää sa-
manlaista ”monopolia” hautauskentällä kuin Suomessa, jossa ainakin tällä het-
kellä kirkollinen hautausrituaali on vallitseva eikä varteen otettavia kilpailijoita 
kirkolliselle rituaalille ainakaan tällä hetkellä ole. Saksalainen Henning174 toteaa, 
että vanha saattamisen perinne on pappien osalta nykyaikana usein lyhentynyt 
pahimmillaan vain pieneksi siunauskappelissa vietetyksi hautaustoimitukseksi, 
jota on edeltänyt keskustelu omaisten kanssa. Hän toteaa, että matkalle on tullut 
mukaan muita saattajia, jotka toteuttavat yleistä pappeutta. Yhtenä esimerkkinä 
hän mainitsee kuolevien saattohoitokodit (hospice-liike), jossa kirkko jäsenten-
sä kautta on läsnä. Tähän saattajien joukkoon voitaneen lisätä myös hautaustoi-
mistojen henkilökunta, joka kulkee pitkän matkan omaisten kanssa – olkoonkin, 
että samalla on kyse myös liiketoiminnasta. Monessa seurakunnassa omaisten 
saattaminen voi jatkua hautauksen jälkeen myös erilaisissa sururyhmissä. 

Oslolaisia hautaustoimistoja koskevassa tutkimuksessa175 todettiin hautaus-
toimistojen liiton ammattilehdessä (BFN-nytt) käsitellyn paljon surun psyko-
logiaan liittyviä aiheita. Hautaustoimistojen todettiin auttavan ihmisiä heidän 
surussaan. Psykologien ja terapeuttien haastatteluja oli lehdessä usein. Ammat-
tilehti vahvisti joka numerossaan hautaustoimistojen hyödyllisyyttä yhteiskun-
nalle, kuten seuraavasta lainauksesta näkyy: ”Hautaustoimistot antavat apunsa 
siihen, että voi surra terveellisellä tavalla. Kun hautaustoimistot antavat käy-
tännön avun hautajaisten järjestämisessä, voi surra terveellisellä tavalla. Kun 
käytännön toiminnasta tulee omaisille rasitus, me tarjoamme apuamme; esimer-
kiksi vainajan arkkuun laittaminen on sellainen työ, jota vain ani harvat toivo-
vat tekevänsä itse…Älkäämme siis me alan ammattilaiset rohkaisko omaisia 
siihen.”176 Usein lehdessä todistettiin, miten riippuvainen nyky-yhteiskunta on 
siitä, että joku ottaa vastuun kuolemasta. Hautaustoimistojen työntekijöitä ke-
hotettiin olemaan ylpeitä siitä, että he tekivät pikemminkin hyvän työn omaisille 
kuin että he harjoittaisivat liiketoimintaa. Hautaustoimistot ovat osa nykyistä 
palveluyhteiskuntaa, joka on pitkälle erikoistunut. Hautaustoimistoista saa ra-
halla ostaa kaikkea erikoispalvelua, mikä liittyy kuolemaan.

173 Nüchtern 2002, 167–175.
174 Henning 2000, 16–17.
175 Doving 1995.
176 BFN-nytt 1992:2. 
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Saksalainen hautauskulttuurin tutkija Norbert Fischer toteaa hautaus- ja hau-
tausmaakulttuuria käsittelevässä artikkelissaan näiden kulttuurien elävän tällä 
hetkellä voimakasta murroskautta.

”Perinteiset hautausmaat, jotka ovat vuosisatojen ajan tarjonneet turvallisen 
paikan hautauksille, surulle ja muistelemiselle, ovat nyt muuttumassa. Ano-
nyymit nurmikkokentät hautausmailla ja toisaalla digititaaliset muistosivut 
internetissä kertovat meneillään olevasta muutoksesta”, Fischer kirjoittaa.177

Jälkiteolliselle ajalle ominaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset ovat 
vaikuttaneet myös tapaamme käsitellä kuolemaa ja hautaamista. Individualisoi-
tuminen, moniarvoistuminen ja suuri liikkuvuus eivät ole jättämättä jälkiä myös 
hautauskulttuuriin, joka saa yhä enemmän piirteitä yhteiskunnallisesta ”paikat-
tomuudesta”.178 Väestönmuutokset heijastuvat hautauskulttuurisissa, kun van-
han yhteiskunnan suurperheet ovat vaihtuneet yhden tai kahden ihmisen talo-
uksiin, jotka nekin yhä tiheämmin joutuvat muuttamaan työn vuoksi paikasta 
toiseen. Näin mitään kiinteää kotipaikkaan sidottua sukuhautaa ei voi olla, ja 
samalla myös hautausten merkitys yhteisöä kokoavana instituutiona on samalla 
menettänyt merkityksensä. Anonyymien hautausten määrä on Saksassa voimak-
kaassa kasvussa.179 Alueelliset erot ovat kuitenkin suuret: eteläisessä Baijerissa 
ei juuri vielä haudata anonyymisti, kun taas Pohjois-Saksassa se on jo tavallisin 
tapa. Kirkoillakin on vaikutusta: katolisilla paikkakunnilla niin anonyymi hau-
taus kuin myös tuhkaus ovat paljon harvinaisempia kuin protestanttisilla seu-
duilla. Hautausmaiden kohdalla voidaan paikoin joutua miettimään, mitä tehdä 
hoitamattomilla alueilla. Joudutaanko joitakin vanhoja käyttämättömiä hautaus-
maa-alueita luovuttamaan kokonaan toisenlaiseen hyötykäyttöön?180

Fischer kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että vaikka muuttuneessa yh-
teiskunnallisessa tilanteessa perinteisistä hautauskulttuurin muodoista on pal-
jossa luovuttu, tilalle on vastoin pessimistisiä ennusteita syntymässä nyt uuden-
lainen hautauskulttuuri, modernin jälkiteollisen ajan kuolemankulttuuri, jolle 
leimallista on suurempi yksilöllisyys ja luovuus sekä valmiista, byrokraattisis-
ta, instituutioiden määrittelemistä rutiineista irtaantuminen. Tämä voi merkitä 
myös kirkollisen instituution määrittelemistä hautausrutiineista irtautumista tai 
ainakin niiden antamien rajojen sisällä suurempaa luovuutta. Kätketyn ja vai-
etun kuoleman sijaan on joidenkin kulttuuritutkijoiden mukaan tulossa uusi, 
avoimempi suhtautuminen kuolemaan. Omaisten oma aktiivisuus hautauksien 
suunnittelussa ja niiden toteutuksissa kasvaa. 

177 Fischer 2003, 225.
178 Wilke 2001. ”Exterritorialisierung moderner Gesellschaften” 
179 Fischer 2003, 226. ”Nur in Ausnahmefällen handelt es sich um wirkliche Anonymität, denn 
zumindest die Friedhofsverwaltung kennt den genauen Beisetzungsort. Vielmehr handelt es sich 
bei den so genannten anonymen Beisetzungen aus bestattungshistorischer Sicht um ’Massenbei-
setzungen’ in einem gemeinsamen Grab ohne individuelle Kennzeichnung, wie sich auch früher 
bekannt und üblich waren – wenngleich in der Regel in anderer Konnotation als bei den einstigen 
massenhaften Armen-Beisetzungen.“
180 Fischer 2003, 231.
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”Eine neue Offenheit und refl ektierte Auseinandersetzung mit dem Thema Tod 
und Bestattung sind grundlegende Voraussetzungen für eine Erneuerung der 
Friedhofskultur. Zu den Bestimmungsfaktoren gehört aber auch die multisozi-
ale, -kulturelle und -religiöse Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Allerdings 
ruft sie die Frage hervor, inwieweit der Friedhof als klassischer Ort von Bestat-
tung, Trauer und Erinnerung die divergierenden Tendenzen noch in sich vereinen 
kann. Die Entwicklung einer Kultur der Differenzen verlangt in immer stärkeren 
Masse- und sei es in partikularen, nur zeitweilig existentierenden Subkulturen 
– Raum für eigene Aktionsräume und weitgehende Partizipationsrechte an deren 
Ausgestaltung.“181

Kehitys näyttää Saksassa johtavan myös sekularisoitumisen myötä – tosin vasta 
pääasiassa suurissa kaupungeissa – kirkollisten toteutusten vähenemiseen ja nii-
den joko osittaiseen tai kokonaan korvaamiseen ei-kirkollisilla rituaaleilla. Ke-
hitys näyttää kulkeneen myös rituaaleista (ainakin valmiiksi annetuista kaavois-
ta) írrottautumiseen.182 Kun kirkko tai hautaustoimisto ovat perinteisesti olleet 
pitkälti suunnittelemassa ja ohjaamassa hautauksien toteutuksia, on Caduffi n183

mukaan 1900-luvun lopulta lähtien voimistunut uudentyyppinen sekamuoto 
(”Mischformen”), jonka suunnittelevat pääasiassa omaiset itse annettujen laki-
en puitteissa. 

”Im Rahmen der gesetzlichen Bestattungsvorschriften sucht man Patchwork-Ri-
tuale zu kreieren, bei denen man auf Bestandteile der konventionellen kirchli-
chen Bestattung zurückgreift und sich aber gleichzeitig die Möglichkeit für einen 
eigenen Aktionsraum verschafft. Diese Rituale sind Zeichen eines Übergangs. 
Diese Mischformen von delegierte und nicht-delegierter Bestattung sind nicht 
einfach nur als progressiv-bewegte Bestattungsform zu lesen. Vielmehr sind sie 
das unübersehbare Symptom eines sinnentleerten und institutionell nicht mehr 
funktionierenden Christentums. Sie manifestieren den Übergang von dem prekär 
gewordenen religiösen Bestattungsritual hin zu einem neuen Ritual; ein Über-
gang, der geprägt ist von Suchbewegungen und Experimenten…Doch jede ein-
zelne Bestattung mit nicht-delegierten Elementen, so gering und verborgen diese 
auch sein mögen, ist immer auch ein Teil dieser gegenwärtig stattfi ndenden, kol-
lektiv-gesellschaftlichen Arbeit am Bestattungsritual.“184

181 Fischer 2003, 231. Laaja analyysi aiheesta sisältyy julkaisuun Nohl-Richter (2000), Fried-
hofskultur und Friedhofsplanung im frühen 21. Jahrhundert. Bestatten, Trauer und Gedenken. 
Projektstudie. Kirchheim/Freising 2000.
182 Happe 2000, 17–18. ”Diese Entritualisierung wird defi niert als das Nachlassen aller gemein-
schaftsbezogenen Riten anlässlich des Todes, welches verbunden ist mit einer Individualisierung 
und Privatisierung von Trauerbekundungen sowie mit einer potentiellen Abkehr vom Friedhof als 
traditionellen Ort der Trauer.”
183 Caduff 2000, 158–161. 
184 Caduff 2000, 159–161.
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Lainauksessa mainittu „Patchwork“ voi sisältää esimerkiksi persoonallisesti 
suunnitellun kuolinvaatetuksen tai sen, että omaiset itse maalaavat arkun tai uur-
nan haluamallaan tavalla, pitävät itse puheita ja esittävät toivomaansa musiikkia 
hautauksessa. Tämä merkitsee jälleen (oikeastaan paluuta joiltakin osin vanhan 
ajan käytäntöön) omaisten oman aktiivisuuden lisääntymistä ja ei-rituaalisten 
elementtien kasvamista hautauksen toteutuksessa. Luonnollisesti vainajan per-
soonalliset piirteet tulevat täten myös entistä enemmän näkyviin hautauksen yh-
teydessä. 

Caduffi n mainitsemat kokeilut ovat usein nousseet yksittäisten yhteiskun-
nan marginaaliryhmien persoonallisina ilmauksina. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Aids-potilaiden synnyttämä liike, joka on nostanut kuoleman ja hautauksen ky-
symykset erityisesti nuorten aikuisten tietoisuuteen ja johtanut erityiseen so-
lidaarisuuteen potilaita kohtaan. Hautausmaille on pystytetty muistomerkkejä 
Aidsin uhreille.185

185 Hamburg-Ohlsdorfi n hautausmaalle vuonna 1995.

Kuolema on esillä uudella tavalla julkisesti esimerkiksi maanteiden varrella, jossa onnetto-
muuspaikalle hyvin pian kuolonkolarin jälkeen tuodaan paljon kynttilöitä, kukkia, omatekoi-
sia kortteja ja lempiesineitä. Myös vainajan valokuvia tuodaan paikalle. Paikasta muodostuu 
tavallaan nykyaikainen surualttari ja muistelupaikka.
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Toinen esimerkki yhteiskunnan marginaaliryhmän synnyttämästä toimin-
nasta on Hospice-liike, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota parantumattomasti
sairaitten hyvään ja arvokkaaseen kuolemaan. Kuolleina syntyneille keskosille 
on rakennettu hautausmaille yhteisiä muistelupaikkoja ja myös kuolleina synty-
neet lapset haudataan nykyisin arvokkaasti (verrattuna siihen, miten heitä aiem-
min käsiteltiin sairaaloissa erikoisjätteen tavoin).186

Hautausalalla arkkuvalmistajat ovat kehitelleet mallejaan ja tarjoavat nyt myös 
edullista ”ekoarkkua”, joka on tehty edullisista materiaaleista. Hautausten yhte-
ydessä on Suomessa jo paikoin käytettävissä myös arkun päälle levitettävä ark-
kupeite, jolloin jokainen arkku on yhtä arvokas. Kuolema on esillä myös uudella 
tavalla julkisesti esimerkiksi maanteillä, joiden reunamille syntyy spontaanisti ku-
kin ja kynttilöin varusteltuja muistelupaikkoja kuolononnettomuuksien jälkeen.

Uusinta tekniikkaa käytetään myös hautauskulttuurissa hyväksi. Internetiin 
on perustettu virtuaalisia muistelupaikkoja, eräänlaisia aktiivisia teknisen aika-
kauden hautausmaita, joilla kävijä voi jättää sivulle tervehdyksensä, sytyttää 
virtuaalikynttilän tai kertoa muutoin ajatuksiaan. Nämä ”hautausmaat” eivät 
ole sidottuja paikkaan. Sivuilla voi olla valokuvia vainajasta, fi lmejä hänen 
elämästään ja paljon muuta. Nämä virtuaalihautausmaat ovat ilmaus äärimmäi-
sen pitkälle kehitetystä individualisoinnista hautauskulttuurissa. Tutkimusten 
mukaan erityisesti korkeasti koulutetut ihmiset vierailevat tällaisilla virtuaali-
hautausmailla. Internetin hautaussivut ovat myös ilmausta surun fyysisesti riip-
pumattomasta paikasta. Ruumiilla ei ole paljon merkitystä, ei silläkään, missä 
varsinainen hautaus alun perin on tapahtunut. ”Sollte dieses Szenerio Realität 
werde, haben Friedhöfe wirklich nur noch die Funktion einer Parkanlage, auf 
der namenlos sterbliche Überreste ´entsorgt´ werden.”187

1.7. Aikaisemmat tutkimukset

Kuolemaa ja hautausta koskevat aiheet ovat olleet viime vuosien aikana monella 
tavalla esillä. Vaikka Philippe Ariésin188 klassiseen kuoleman historiaa käsittele-
vään psyko-historialliseen tutkimukseen usein yhä viitataan ja sieltä erityisesti 
väitteeseen, että nykyaikana kuolema on torjuttu ja piilotettu näkyvistä, ei se 
ainakaan kaikilta osin enää ole totuudenmukainen. On myös huomattava, että 
Ariésin tutkimus ilmestyi jo 30 vuotta sitten.

Kuolemaa koskevien julkaisujen määrä on myös lisääntynyt nopeasti. 1980-
luvun lopulla ilmestyi pieni bibliografi a Kuolema Suomen perinnetieteellises-
sä kirjallisuudessa vuoteen 1989189. Kun tekijä päivitti sen vuonna 2005, tuli

186 Wiese-Morgenbrodt 2005.
187 Venne 1999, 21. 
188 Ariès 1978. 
189 Korhonen 1990. Luettelo on julkaistu myös Juha Pentikäisen kirjassa Suomalaisen lähtö (SKS 
1990).
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luettelosta vuosilta 1989–2004 kaksi kertaa edeltäjäänsä pidempi.190 Kuole-
maan liittyvä laaja kirjallisuusluettelo on löydettävissä myös alan suurteoksesta 
Encyclopedia of Death, Dying and Bereavement.191 Alan uusimpia tutkimuk-
sia julkaistaan englantilaisessa lehdessä Mortality192, jota on julkaistu vuodesta 
1996 alkaen. Tieteellisistä alan lehdistä on syytä mainita myös arvostettu ame-
rikkalainen julkaisu Omega. Journal of Death and Dying, joka on ilmestynyt jo 
vuodesta 1955 alkaen. Jostakin syystä brittitutkijat näyttävät julkaisseen eniten 
kuolemaan ja hautajaisiin liittyvää kirjallisuutta. Yksi tuotteliaimmista on brit-
titutkija Tony Walter193. Hänen tuotantonsa kattaa mm. tutkimuksia hautaussere-
monioista, Prinsessa Dianan kuolemasta ja omaisten kokemuksista. Toinen ar-
vostettu brittitutkija on Douglas Davies, jonka teos Death, Ritual and Belief 194

luo kokonaiskuvaa hautauskentästä. 
Kuolemaan ja hautaamiseen liittyviä asioita on tutkittu monen eri tieteen-

alan nimissä. Lääketieteessä kuolemaa tutkiva tieteenhaara, tanatologia, oppi-
aineena syntyi 1800- ja 1900-luvun taitteessa.195 Myöhemmin lääketieteessä on 
parantamista korostavien painotusten rinnalla nostettu myös kuolevan potilaan 
arvokas loppuhoito, jolle kirjallisuudessa löytyy useita eri termejä: terminaali-
hoito, palliatiivinen hoito tai saattohoito. Samaan aikaan kun psykiatri Elisabet 
Kübler-Ross196 julkaisi Amerikassa jo klassikoksi kohonnen teoriansa kuolemi-
sen viidestä vaiheesta, viritti Cicely Saunders197 Englannissa uudelleen henkiin 
keskiaikaisen hospice -aatteen. 

Saattohoidon idea tuli nopeasti myös Suomeen.198 Sosiaali- ja terveyshallitus 
järjesti kuolemaan liittyviä seminaareja199 ja kuntien hoitokokemuksista200 sekä 
kuolemaan liittyvästä kirjoituskilpailusta koottiin raportti ja kirja.201 Kuolevien 
hoitokoteja on Suomessa jo useita. Varpu Lipposen väitöskirjassa selvitetään 
saattohoitokotien kuolevien potilaiden ja heidän omahoitajiensa välistä vuoro-

190 Korhonen 2005. 
191 Ilmestynyt vuonna 2001.
192 Mortality. Promoting the interdisciplinary study of death and dying. Lehteä toimittavat useita 
alan kirjoja julkaisseet Dr Glennys Howarth ja Revd Dr Peter C. Jupp. Lehti on poikkitieteellinen 
aikakausjulkaisu.
193 Walter Tony 1990; 1993; 1994; 1997; 1999a ja 1999b.
194 Davies 1997.
195 Molander 1999, 4289. Suomen Lääkärilehti 34/1999.
196 Kübler-Ross E. 1969. ”On death and dying.” Suomeksi teos ilmestyi 1970 nimellä ”Raportti 
kuolemisesta”.
197 Saunders C. 1977. “Dying they live: St Christopher’s Hospice.” Kirjassa Feifel H. (toim.) New 
meanings of death. New York, McGraw-Hill Book Co 1977. Myös Saunders Cicely, On Dying 
Well. St. Christopher’s Hospice 1984. 
198 Aalto 2000. Kirsti Aalto, Saattohoito. Lähimmäisensä kuolevalle.Toimittanut Kirsti Aalto. En-
simmäinen painos 1986, kolmas uudistettu painos 2000.
199 Arvokas kuolema 11/1992.
200 Hyvä Kuolema 1995. Toim. Leila Simonen. Stakes Tutkimuksia 59. Helsinki 1995.
201 Elämä ja kuolema 1994. Toim. Leila Simonen. Elämä ja kuolema. Suomalaisten kirjoituksia 
kuoleman kohtaamisesta. Jyväskylä 1994.
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vaikutussuhdetta dialogisen fi losofi an viitekehyksessä.202 Sairaaloita varten on 
julkaistu terminaalihoidon ohjeet sekä opaskirja uskonnollisen ja vakaumuk-
sellinen näkökulman huomioon ottamisesta kuolevan potilaan hoidossa.203 Hoi-
tajille tarkoitetuissa uusissa oppikirjoissa on otettu huomioon kuolevan hoidon 
lisäksi myös ”vainajan laittaminen” sekä omaisten kohtaaminen kuoleman jäl-
keen.204 Myös monikulttuurinen näkökulma on hoitotyössä otettu huomioon.205

Tutkija Gustaf Molander tosin toteaa, että Suomessa käytyä kuolemakeskus-
telua on leimannut ”puhumisen paradoksi”206; keskustelua ovat käyneet tai sitä 
ovat johtaneet ihmiset, jotka itse ajattelevat olevansa ajallisesti kaukana omasta 
kuolemastaan. Kuoleman kynnyksellä käytävät keskustelut eivät ole juuri kuu-
luneet julkisuudessa. Suomesta puuttuu yhä Molanderin mukaan lähes koko-
naan passiivista kuolinapua koskeva tutkimus. Kun ihmiset elävät yhä vanhem-
miksi, on ”dementiakuolemasta” tullut historiallisesti uudenlainen kuolemisen 
muoto, jolta puuttuvat ahdistusta neutraloivat mallit ja rituaalit. Suomessa on 
vain vähän tutkittua tietoa siitä, miten meidän päiviemme vanhukset haluavat 
kuolla.207

Sairaalassa tapahtuvaa kuolemista on tutkittu myös sosiologisesti. Anssi Pe-
räkylän208 ja Jari Hakasen209 tutkimukset sairaalakuolemasta ja kuolevien po-
tilaiden hoidosta niin sairaalassa kuin saattohoitokodissa ovat suomalaisessa 
tutkimuskentässä uraauurtavia. Sairaalamaailmaan sijoittuu Kalervo Nissilän210

teologinen väitöskirjatutkimus, joka perustuu kuolevien potilaiden haastatte-
luille. Nissilä selvitti erityisesti kahta kysymystä: mitä kuolemattomuus on 
kuolevien mielikuvissa ja mitä kuoleminen on psykodynaamisena tapahtuma-
na. Uskontotieteessä on selvitetty eri työntekijäryhmien suhtautumista kuole-
maan.211

Kuolemaan liittyviä tapoja on tutkittu erityisesti kansatieteen, kulttuuriantro-
pologian ja uskontotieteen viitekehyksissä. Vanhin suomalainen tutkimus tällä 
alueella lienee Matti Warosen212 tutkimus vainajainpalveluksesta. Samuli Paula-
harju213 on tutkinut syntymää, lapsuutta ja kuolemaa erityisesti Vienan Karjalan 
alueelta. Teos sisältää paljon hautaukseen liittyvää vanhaa kansanperinnettä,

202 Lipponen 2006. Diss.
203 Lääkintöhallitus 1985.
204 Hoitotyön osaaminen 2005; Hoitamisen taito 2001; Sairaanhoito ja huolenpito 2005; Hoito-
työn käsikirja 1998.
205 Laukkanen 2001.
206 Molander 1999a, 4290. Suomen Lääkärilehti 34/1999.
207 Molander 1999b. Geriatri Gustaf Molanderin haastattelututkimus vanhuksista kartoitti vanhus-
ten ajatuksia lähestyvästä kuolemasta. ”
208 Peräkylä 1985.
209 Hakanen 1991.
210 Nissilä 1992. Diss.
211 Ruotsalainen 1986.
212 Waronen 1898. 
213 Paulaharju 1924.
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joka selittää monia yhä nykyisinkin kuoleman ja hautaamisen yhteydessä käy-
tössä olevia rituaaleja ja tapoja. Klassikoksi alallaan on muodostunut Arnold
van Gennepin214 teos siirtymäriiteistä. Teos julkaistiin alun perin jo vuonna 
1909, mutta vasta 1960-luvun englanninkielisen käännöksen ilmestyttyä van 
Gennepin rituaaliteoria koki uuden palaamisen. Van Gennepin teoriaa kehitti 
eteenpäin Victor Turner215, joka fokusoi tutkimuksensa nimenomaan van Gen-
nepin kolmivaiheisen rituaaliteorian keskimmäiseen vaiheeseen eli liminaalivai-
heeseen. Suomessa uskontotieteilijät Martti Haavio216, Lauri Honko217 ja Juha 
Pentikäinen218 ovat soveltaneet rituaaliteorioita myös kuoleman ja hautausriittien 
tutkimiseen. Naisnäkökulman kuolemanriittien ja hautausrituaalien tutkimiseen 
ovat tuonut erityisesti Aili Nenona-(Kallio)219 ja Terhi Utriainen.220 Uusinta ritu-
aalitutkimusta edustaa Outi Fingerroosin221 tutkimus rituaalisen kuoleman mer-
kityksistä Kannaksen muistitiedossa. 

Uskonnonpsykologisen lisän kuolemantutkimukseen on tuonut norjalainen 
Lars Johan Danbolt222, joka on väitöskirjassaan selvittänyt hautausrituaaleihin 
osallistumisen yhteyttä myöhempään surun kokemiseen. Hänen tutkimuksensa 
oli kaksivaiheinen haastattelututkimus, jossa hän haastatteli hautajaisiin osal-
listuneita omaisia välittömästi tapahtumien jälkeen sekä vuoden kuluttua hau-
tajaisista. Hän päätyi tutkimuksessaan tuloksiin, jotka osoittivat, että omaisten 
mahdollisimman suuri oma osallistuminen ja aktiivisuus hautausjärjestelyissä ja 
rituaalien toimittajina korreloi vahvasti sen kanssa, että myöhemmin ei ilmennyt 
sairaalloiseksi arvioitavaa surua ja liiallista depressiota. Suomessa Helena Er-
jannin223 väitöskirja ”From Emotional Turmoil to Tranquility” edustaa uusinta 
surun tutkimusta. Kirkon piirissä tapahtuvasta surun kohtaamisesta sururyhmis-
tä on Eija Harmanen224 julkaissut väitöstutkimuksen.

Sosiologiset tutkimukset teologiassa ovat hautauksen osalta Suomessa ol-
leet lähinnä osana erilaisia tilastollisia selvityksiä, joissa on tutkittu ihmisten 
asenteita kirkkoa ja uskontoa kohtaan sekä heidän osallistumistaan kirkollisiin 
toimituksiin225. Laajan pohjoismaisen katsauksen kirkollisiin toimituksiin saa 
yhteispohjoismaisen tutkimusprojektin raportista Folkkyrkor och religiös plura-
lism – den nordiska modellen.226 Saksalaisella kielialueella on tehty säännöllisin 

214 van Gennep 1960.
215 Turner 1995 (1969). Myös Turner 1967 ja 1974.
216 Haavio 1948,
217 Honko 1976; 1975; 1972 ja 1964.
218 Pentikäinen 1999; 1995; 1993 ja 1990.
219 Nenola(-Kallio) 1996; 1990; 1985 ja 1981.
220 Utriainen 2006; 1999a; 1999b (diss.) ja 1989.
221 Fingerroos 2004. Diss.
222 Danbolt 1998. Diss.
223 Erjanti 1999 ja 2004. Diss.
224 Harmanen 1997. Diss.
225 Moilanen 1973; Huotari-Askola 1977; Sihvo 1979; Ahonen-Pulkkanen-Jaatinen 1981; Heino 
1988; Heino 1991; Heino 1992; Moderni kirkkokansa 2003.
226 Gustafsson-Pettersson 2000.
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väliajoin laajoja uskonnollisuutta ja kirkkoon sitoutumista mittaavia selvityksiä, 
joissa on osana tutkimusta selvitetty myös kirkollisten toimitusten osuutta ja 
niiden merkitystä.227

Kirkollisiin toimituksiin liittyneistä keskusteluista – ns. toimituskeskuste-
luista – on Markku Koivisto228 tehnyt väitöstutkimuksen. Eila Vilenius229 puo-
lestaan tutki väitöskirjassaan kirkollisia toimituksia palveluina. Hän tarkasteli 
suurhelsinkiläisten kokemuksia kirkollisista toimituksista palvelunlaatuteorian 
avulla. Kati Niemelä230 selvitti tutkimuksessaan kirkosta eroamisen syitä. 

Niemelä toteaa tutkimuksessaan, että kirkosta eroamiseen liittyvät petty-
mykset kohdistuivat muita tilanteita useammin omaisen hautaustilanteisiin tai 
hautausmaiden hoitamiseen. Kuoleman yhteydessä myös kirkkoon liitetyt odo-
tukset olivat poikkeuksellisen korkeita. Ja kun odotukset olivat korkeita ja ti-
lanne henkilökohtaisesti kriittinen, synnyttivät palvelussa koetut puutteet syviä 
pettymyksen tunteita. Niemelän saamat palautteet liittyivät hautajaisten yhte-
ydessä useimmiten papin toimintaan tai sitten hautojen hoitamiseen tai kirkon 
toimenpiteisiin hautausmaiden suhteen.231

”Seurakuntalaiset odottivat kirkollisten toimitustenyhteydessä seurakunnalta ak-
tiivista yhteydenottoa ja sitä, että palvelu olisi helposti saatavilla. Palvelun saa-
tavuus korostuu henkilökohtaisesti merkityksellisissä tilanteissa kuten omaisen 
kuoleman yhteydessä. Papin ja muiden seurakunnan työntekijöiden odotettiin 
olevan tavoitettavissa helposti ja esimerkiksi vastaavan soittopyyntöihin.”232

Teologista kuoleman ja hautaamisen kysymyksiin liittyvää suomalaista uutta 
tutkimusta ei ole paljon. Olavi Rimpiläisen väitöstutkimus233 läntisen perinteen 
mukaisesta hautauskäytännöstä Suomessa ennen isovihaa on luonteeltaan litur-
gis-kirkkohistoriallinen. Myöhemmässä – homiletiikan alueeseen kuuluvassa 
– tutkimuksessaan Rimpiläinen tutki suomalaista hautauspuhetta234 puhdasop-
pisuuden aikana. Jo aikaisemmin Onni Kurvinen235 oli julkaissut hautauspuheen
historiaan ja puheen pitämiseen liittyneen pienen kirjan. Kasuaalipuheiden jul-

227 Was wird aus der Kirche? Ergebnisse der zweite EKD-Umfrage (1985); Fremde, Heimat, Kir-
che (1997) ja siihen liittyvä tulkintaosa Erkundungsgänge (2000); Kirche, Horizont und Lebens-
rahmen. Vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, 2003; Kretschmar (2001), Distan-
zierte Kirchlichkeit; Zulehner-Hager-Polak (2001), Kehrt die Religion wieder. Religion im Leben 
der Menschen 1970–2000 sekä Polak(2006), Religion kehrt wieder. Handlungsoptionen in Kirche 
und Gesellschaft.
228 Koivisto 1997. Tämä väitöskirja kuuluu tekijänsä mukaan väitöskirjakokonaisuuteen, jossa 
ovat mukana myös vuonna 1991 julkaistu lisensiaattityö sekä vuosina 1994-1995 valmistuneet 
tutkimukset. Diss.
229 Vilenius 1997. Diss.
230 Niemelä 2006. 
231 Niemelä 2006. 
232 Niemelä 2006, 100.
233 Rimpiläinen 1971. Diss.
234 Rimpiläinen 1973.
235 Kurvinen 1940.
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kaisuista Jaakko Haavion236 Sanoja suruun liittyy pelkästään hautauksiin kun 
taas Aleksi Lehtosen237 Kehdosta hautaan sisältää myös muihin toimituksiin liit-
tyviä mallipuheita. Kirkollisia toimituksia käsittelevään oppikirjaan Aleksi Leh-
tonen oli liittänyt myös joitakin saksan kielestä suomentamiaan kasuaalipuheita 
esimerkeiksi.238 Pentti Lempiäisen uudemmat kirkollisten toimitusten oppikir-
jat eivät enää sisältäneet mallipuheita. Voitto Huotari239 ja Yrjö Sariola240 ovat
homiletiikkaan liittyvissä teoksissaan käsitelleet myös kasuaalipuheita. Käytän-
nöllisen teologian opinnäytetöinä on julkaistu suomalaisia siunauspuheita käsit-
televiä tutkielmia.241

Uusin – myös Suomessa pidettyjä – siunauspuheita käsittelevä laaja tutki-
mus on julkaistu Ruotsissa. Jan-Olof Aggedal242 on kerännyt väitöstutkimustaan 
varten laajan siunauspuhemateriaalin (Ruotsin kirkosta 211 puhetta ja Suomesta 
Porvoon hiippakunnasta 94 puhetta), josta hän tutki sitä, kuinka papit sovittivat 
puheissaan yhteen kirkon uskontulkinnan ja omaisten elämäntilanteet. Saksalai-
sella kielialueella on myös julkaistu kasuaalihomiletiikkaan liityviä empiirisiä 
tutkimuksia.243 Väitöstasoinen tuore saksalainen tutkimus siunauspuheista on 
Ursula Roth, Die Beerdigungsansprache. Argumente gegen den Tod im Kontext 
der modernen Gesellschaft.244 Tutkimusote on lingvistinen. 

Kirkkomusiikin ja hautauksen yhdistäviä tutkimuksia on Suomessa tehty erit-
täin vähän. Suvi-Päivi Kosken245 teologisessa opinnäytetyössä tutkittiin hautaus-
musiikkia. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmassa Anne-Marie
Grundstén246 selvitti Porin seudun seurakuntien siunaustoimitusten musiikkia. 
Yhteispohjoismaisena yhteistyönä syntyi tutkimus Dejlig er jorden, jossa sel-
vitettiin virren roolia nyky-yhteiskunnassa.247 Spesifi sti pelkästään hautaan siu-
naamisen yhteydessä käytettävien virsien merkitystä selvitti Anna J Evertsson248

väitöstutkimuksessaan  Gå  vi  till  paradis  med  sång.  Kokonaisesityksen  hau-
tauksesta musiikin näkökulmasta tarkasteltuna antaa norjalaisen Trygve
Aasgaardin249 tutkimus Den siste aere – begravelsen i et musikalsk perspektiv.

236 Haavio 1963.
237 Lehtonen 1931.
238 Lehtonen 1931a.
239 Huotari 1992.
240 Sariola 1972.
241 Yliopistollisia lopputöitä (painamattomia pro gradu -opinnäytteitä) ovat Kari Lehtimäen 
(1978) ”Suomalainen hautauspuhe 1800-luvulla” sekä Hannele Turkin (1982) ”Suomalainen hau-
tauspuhe 1900-luvulla”. Sankarihautauksia ja niissä pidettyjä puheita on laudaturtyössään tutki-
nut Jaakko Kaltakari (1977).
242 Aggedal 2003. Diss.
243 Die Predigt bei Taufe, Trauung und Begräbnis. Inhalt, Wirkung und Funktion. Eine Content-
analyse. München 1973. 
244 Roth 2002. Diss.
245 Koski 1977.
246 Grundstén 2002.
247 Dejlig är jorden 2001.
248 Evertsson 2002. Diss.
249 Aasgaard 1993.
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Kuolinilmoitukset kuuluvat tärkeänä osana nykypäivän hautauskentälle. En-
nen viesti kuolemasta vietiin suusanallisesti talosta taloon tai lähetettiin mus-
tareunaisissa kirjekuorissa postin mukana; nykyaikana sama viesti kerrotaan 
sanomalehtien kuolinilmoitusten välityksellä. Kuolinilmoitusten sisällön tutki-
minen on yksi tapa kuvata hautauskulttuurin muuttumista. Suuri osa kuolinil-
moituksista julkaistaan nykyään kuitenkin vasta hautajaisten jälkeen, ja niissä 
kerrotaan, että siunaus on toimitettu hiljaisuudessa. Tämä on yksi kuva nykyi-
sestä hautauskulttuurista – hautajaisia ei enää mielletä julkisiksi tapahtumiksi 
vaan yksityistilaisuudeksi, joka kuuluu vain perhepiirille. Kuolinilmoituksista 
ei juuri suomalaisia tutkimuksia löydy. Reijo Käkelän250 uskontotieteen lauda-
turseminaaria varten tekemä lopputyö Surun viestitystä on jo vuodelta 1971. 
Uskonnonsosiologian dosentti Curt Dahlgren251on tehnyt Lundin yliopistossa 
mittavan tutkimuksen ruotsalaisissa sanomalehdissä julkaistuista kuolinilmoi-
tuksista När döden skiljer åt. Norjassa professori Geirr Wiggen julkaisi haas-
teellisen, poikkitieteellinen tutkimuksen Quando corpus morietur. 1900-luvun 
norjalaisista kuolinilmoituksista. Tutkimuksen menetelmä on kieli- ja mentaali-
historiallinen ja siinä käydään laajaa kansainvälistä keskustelua. Saksassa sekä 
Kay Sielaff 252 että Birgit Hosselmann253 ovat tutkineet kuolinilmoituksia. Tarton 
yliopistossa Evelin Hiiemäe254 on julkaissut mielenkiintoisen tutkimuksen ver-
tailemalla ruotsalaisia ja virolaisia kuolinilmoituksia. Hän on tutkinut erityisesti 
sanan ”död” erilaisten eufemismien esiintymistä sekä symbolien käyttöä kuo-
linilmoituksissa. Ilmeni, että ruotsalaiset käyttivät ilmoituksissaan enemmän 
erilaisia symboleja kuin virolaiset, mutta virolaisissa ilmoituksissa puhuttiin 
suoremmin kuolemasta (död) kuin ruotsalaisissa, joissa esiintyi lukuisia eufe-
mismeja (kiertoilmauksia) sanalle död (kuolema). 

Hautausmaista ja haudoista on ilmestynyt runsaasti myös suomalaista kirjal-
lisuutta. Suurin osa kirjallisuudesta koostuu erimuotoisista historiikeista ja hau-
tausmaiden esittelyistä. Varsinainen tutkimuskirjallisuus, jossa olisi selvitetty 
esimerkiksi hautausmailla käymisen merkitystä, puuttuu Suomesta kokonaan. 
Ulkomaisesta alan kirjallisuudesta joitakin mielenkiintoisia selvityksiä löytyy. 
Lähinnä tutkivaa kirjoitusotetta on Pentti Lempiäisen ja Brita Nickelsin255 yh-
teystyönä julkaistu teos Viimeiset leposijamme. Hautausmaat ja hautamuisto-
merkit. Hautausmaiden suunnitteluun ja tekniseen kokonaisuuteen liittyy Bey 
Hengin256 teos Hautausmaat arkipäivän asioina. Hautataiteesta on vuonna 2006 
ilmestynyt Brita Nickelsin257 väitöstasoinen suomalainen tutkimus. Hän on

250 Käkelä 1971.
251 Dahlgren 2000.
252 Sielaff 2003.
253 Hosselmann 2003.
254 Hiiemäe 2005.
255 Lempiäinen-Nickels 1990. 
256 Heng 1994.
257 Nickels 2006. Diss.
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tutkinut suomalaista hautataidetta kolmen suomalaisen kuvanveistäjän Heikki 
Häiväojan, Kain Tapperin ja Matti Peltokankaan tekemien hautamuistomerk-
kien pohjalta. Tutkija on halunnut selvittää, millainen elämän ja kuoleman tul-
kitsija hautamuistomerkki on. Tutkija on myös halunnut tuoda hautamuistomer-
kit osaksi suomalaista kuolemakeskustelua.

Tuhkaukset ovat maassamme vanha mutta välillä katkolla ollut hautausta-
pa. Viime vuosina krematorioiden ja tuhkausten määrä on nopeasti kasvanut 
maassamme. Tuhkaukseen liittyvää teologista keskustelua ei kuitenkaan juuri 
ole käyty maassamme, eikä aiheesta monta tutkimusta ole löydettävissä. Vuon-
na 1985 ilmestyi pieni tutkimusvihkonen258, jossa oli kartoitettu tuhkaukseen 
liittyvää asenneilmastoa Suomessa. Tutkimuksen tekijöistä toinen – Tuomo Lah-
tinen – laajensi tutkimusta myöhemmin ja julkaisi tuhkauksen aatehistoriaa ja 
kehitystä koskevan selvityksen.259

Teologisen Aikakauskirjan yhdessä numerossa mainittujen tutkimusten te-
kijät sekä professori Esko Koskenvesa ovat esitelleet tuhkauskäytäntöä.260 Ma-
ria Koskisen väitöskirjasta Burning the Body261 saa käsityksen Iso-Britanniassa 
vuosina 1874–1902 käydystä polttohautauskeskustelusta. Koskisen päätutki-
musmetodi on kulttuurihistoriallinen ja väitöskirjan pääkysymys on polttohau-
tauksen merkitys ajan kuvalle kuolemasta ja mitä polttohautauksen käyttöönotto 
kertoo ajassa tapahtuneista muutoksista. 

Hautaustoimistoja ei Suomessa ole tutkittu oikeastaan lainkaan. Vuonna 
1992 Suomen Hautaustoimistojen Liitto julkaisi 50-vuotisjuhlakirjan262, jossa 
kuvattiin lyhyesti myös hautaustoimistojen syntyvaiheita maassamme. Hauta-
ustoimisto Mikko Mononen263 puolestaan julkaisi 80-vuotisjuhliensa kunniaksi 
toimintaansa esittelevän juhlajulkaisun, jossa luodaan katsaus myös (erityises-
ti helsinkiläiseen) hautauskulttuuriin Suomessa. Lahtelainen hautaustoimisto 
Martti Forsius perusti työryhmän ”Tempus fugit – aika rientää” kokoamaan 
lahtelaista tietoa hautausalan vaiheista. Hautaustoimisto julkaisi teoksen nimel-
lä Hautajaisperinnettä Lahden seudulta.264 Edellä mainitut hautaustoimistoihin 
liittyvät julkaisut eivät kuitenkaan ole hautaustoimistoihin itseensä liittyvää tut-
kimusta. Sellaista ei yksinkertaisesti ole Suomessa olemassa.

Ruotsalainen teologi ja tutkija Anna Davidsson Bremborg265 sen sijaan osal-
listui tutkijana hautaustoimiston työhön ja teki havaintoihinsa ja haastattelui-
hinsa perustuvan lisensiaattitutkimuksen ja myöhemmin väitöskirjan. Norjalai-
nen sosiologi Per Tanggaard266 teki jo kolmisenkymmentä vuotta aikaisemmin 

258 Holm-Lahtinen 1985.
259 Lahtinen 1989.
260 Holm 1989; Koskenvesa 1989 ja Lahtinen 1989.
261 Koskinen 2001. Diss.
262 Hautauskulttuuri Suomessa 1992.
263 Samassa talossa 1998.
264 Hautajaisperinnettä Lahden seudulta. 2000.
265 Davidsson Bremborg 2002. Diss.
266 Tanggaard 1977.
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vastaavanlaisen (tosin paljon suppeamman) kenttätutkimuksen oslolaisesta hau-
taustoimistosta. Myöhemmin Tanggaard jatkoi tutkimusprojektiaan ja julkaisi 
raportin Begravelsesbyrået bedre enn sitt rykte, presten ikke verst hun heller.267

Brittiläinen tutkija Glennys Howarth osallistui hänkin vuoden ajan erään lon-
toolaisen hautaustoimiston elämään. Hänen tutkimusraporttinsa ilmestyi nimel-
lä Last Rites.268 Toinen britti Brian Parsons269 kuvaa tutkimuksessaan englanti-
laisissa hautaustoimistoissa 1900-luvun loppupuolella tapahtuneita muutoksia. 
Myös saksalaisella kielialueella on ilmestynyt muutamia tutkimuksia hautaustoi-
mistojen toiminnasta ja suhtautumisesta hautaustoimistoihin. Hautauskulttuurin 
muutoksiin liittyviä tutkimuksia löytyy runsaasti saksalaisella kielialueella.

Ruotsalainen tutkija ja pappi Ingrid Persenius270 on väitöskirjassaan Omsorg 
och mänsklig värdighet selvittänyt teoreettisesti ja empiirisesti sitä, miten voi-
taisiin parantaa Ruotsin kirkon toimintaa erityisesti hautaustoiminnassa. Em-
piirisen tutkimuksen kohdeseurakuntana tutkimuksessa oli Täbyn seurakunta. 
Persenius haastatteli 14 perhettä, joita oli kohdannut kuolema ja jotka olivat 
olleet järjestämässä hautajaisia. Tutkija kävi myös joitakin keskusteluja hauta-
ustoimiston virkailijoiden kanssa. Tutkijan teoreettisena lähtökohtana olivat laa-
tuteoriat. Näitä laatukriteereitä tutkija sovelsi hautaustoimintaan.

Monissa maissa kirkot ovat julkaisseet hautauskulttuuriin liittyneitä puheen-
vuoroja ja kannanottoja. Saksassa sekä katoliset että evankeliset piispat ovat 
ottaneet jo monta kertaa kantaa muuttuvaan hautauskulttuuriin. Ruotsissa ilmes-
tyi vuonna 1988 Piispainkokouksen julkilausuma Ett biskopsbrev om död och 
begravning271, jossa käsiteltiin kirkon pastoraalista vastuuta kuolleista, omaisis-
ta ja hautauksista. Ilmeisesti keväällä 2007 piispainkokous Ruotsissa julkaisee 
uuden pastoraalikirjeen kuolemasta ja hautauksista. Siinä kirjeessä tullaan otta-
maan kantaa myös seurakuntien ja hautaustoimistojen keskinäisiin suhteisiin.

Oma tutkimukseni keskittyy hautauskentän kokonaisuuden kuvaamiseen 
kolmentoista hautajaisten avulla. Tutkin hautauskentän struktuuria ammattimai-
sen toimijuuden eli professionaalisuuden näkökulmasta. Profession käsitettä 
varten taustamateriaalina minulla on muutamia professionaalistumisen käsitet-
tä selventäviä teoksia, jotka olen esitellyt tutkimuksen käsitteitä selventävässä 
luvussa myöhemmin. Hautauskentän käsitteen olen soveltaen lainannut rans-
kalaiselta sosiologilta Bourdieulta. Hautauskentän professiostruktuuria kuvaa-
vaa tutkimusta ei Suomessa ole aikaisemmin tehty. Vertailevana materiaalina 
jouduinkin siksi käyttämään pohjoismaisia tutkimuksia, erityisesti ruotsalaisia 
ja norjalaisia, sekä saksalaista ja englantilaista tutkimuskirjallisuutta. Oma tut-
kimukseni sijoittuu tutkimuskentällä käytännöllisen teologian alueelle edustaen 
kuitenkin laajasti poikkitieteellisyyttä.

267 Tanggaard 1992.
268 Howarth 1996.
269 Parsons 1999.
270 Persenius 2006.Diss.
271 Biskopsmötet 1988.
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2. Tutkimustehtävä ja tutkimus-
menetelmät

2.1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Toimintatutkimuksen toimijoita ovat tässä tutkimuksessa ennen muuta omaiset, 
hautaustoimistot ja kirkko. Toimijoiden tehtävä keskenään on erilainen, sillä 
omaiset toimivat tässä tapauksessa tuotteiden/palvelujen ostajina ja käyttäjinä, 
jotka tarvitsevat sekä kirkkoa että hautaustoimistoa auttamaan ongelmassa, jon-
ka kuolema on heille aiheuttanut. 

Kaikki toimijat ovat myös osa vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä ja tra-
ditiota, jonka he ovat enemmän tai vähemmän sisäistäneet. On olemassa melko 
vakiintunut malli, jonka puitteissa toiminta kuoleman ympärillä tapahtuu. Tämä 
toiminta on pitkälle ritualisoitunutta, joskin kuolemanrituaalit ovat yhteiskun-
nan sekularisoitumisen mukana muuttuneet tai ainakaan kaikkien rituaalien 
merkitystä ei osata enää yhdistää niiden alkuperäiseen merkitykseen ja tehtä-
vään. Mutta yhtä kaikki kuolemaan liittyvät toiminnat ovat yhä hämmästyttävän 
samankaltaisia.

Kuolemaan liittyvät monenkaltaiset erilaiset toiminnot – kutsun niitä kuo-
lemanrituaaleiksi272 – sijoitetaan tässä tutkimuksessa toimintakenttään, jota 
nimitän hautauskentäksi. Tälle kentälle sijoittuvat myös eri toimijat, joilla on 
tehtäviä. Hautauskenttä toimijoineen puolestaan sijoittuu laajempaan yhteis-
kunnalliseen kenttään, joka antaa hautauskentän toimijoille tilan toimia.

2.1.1. Hautauskenttä

Käyttämäni kenttämalli nousee keskeisesti ranskalaisen sosiologin Pierre Bour-
dieun273 (1930–2002) kehittämästä metodologiasta. Bourdieun yhteiskunta muo-

272 Samaa termiä käyttää myös Outi Fingerroos (2004) väitöskirjassaan Haudatut muistot, joka on 
uskontotieteellinen tutkimus kuolemanrituaaleista.  Väitöskirjassa tutkitaan rituaalisen kuoleman 
merkityksiä Kannaksen muistitiedoissa.

Norjalaisessa Doevingin (1995) tutkimuksessa Gravferd käytetään myös käsitettä kuolemanri-
tuaalit vastaavassa merkityksessä kuin omassa tutkimuksessani. Toisaalla voidaan tutkimuksissa 
puhua “kuoleman riiteistä”, jolla käsitteellä tarkoitetaan vastaavaa, esimerkiksiksi  Söderpalmin 
(1994) toimittama Göteborgin kaupunginmuseon näyttelykirja Dödens riter.
273 Pierre Bourdieu on 1980-luvulta lähtien ollut yksi sovelletuimpia ja viitatuimpia sosiologian 
teoreetikkoja (Mäkelä 1994, 243). Hänet tunnetaan erityisesti luomastaan refl eksiivisen sosiolo-
gian käsitteestä (Bourdieu ja Wacquant 1995, suomennettu nimellä Refl eksiiviseen sosiologiaan. 
Tutkimus, käytäntö ja yhteiskunta, 1995). Bourdieun mielestä ei-refl eksiivinen havainnointi tuot-
taa vain vieraantuneen ja epätodellisen kuvan sosiaalisesta elämästä ja käytännöstä. Refl eksiivi-
syys onkin Bourdieulle ainoa mahdollinen sosiologisen työskentelyn muoto, joka estää epäto-
dellisesta näkemisestä. Pahimpana katseen sokaisijana Bourdieu pitää kuitenkin intellektuaalista 
taipumusta nähdä maailma merkityksinä, joita on tulkittava, eikä ongelmina, jotka on ratkaistava. 
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dostuu erilaisista kentistä, joiden hallinnasta ja voimavaroista kamppaillaan. On 
kyse myös keskeisesti vallasta kentällä. Bourdieun kentässä kamppaillaan pää-
omasta (konkreettisista tai symbolisista) olosuhteissa, joissa kentän kulttuuriset 
rakenteet ovat vakaat.274

Bourdieun yksi pääteoksista on La distinction (1979). Siinä hän toteaa, kuin-
ka erilaisten kulttuuristen hyödykkeiden kulutus ja käytännöt vaihtelevat toimi-
jan koulutuksen ja sosiaalisen alkuperän mukaan. Eri kentillä toimijat tavoitte-
levat sellaista pääomaa, joka kyseisellä kentällä on arvokkainta tai hyödyllisintä, 
ja pyrkivät erottautumaan (distinktio) muista kentällä olijoista tai sinne pyrki-
vistä.275 Mäkelä toteaakin, että distinktiosta on tullut Bourdieun ajattelun ytimen 
iskusana, jota sovelletaan monin eri tavoin.276

Sosiaalinen maailma muodostuu Bourdieun mallissa erilaisista kentistä, joi-
den hallinnasta ja siellä käytettävien sääntöjen määrittelystä toimijat kamppaile-
vat. Jokaisella kentällä on omat pelisääntönsä. Jokainen toimija pyrkii hyödyn-
tämään parhaimmalla mahdollisella tavalla pääomiaan erottautuakseen omalla 
tyylillään kentälle pyrkijöistä.277

Dispositio kuuluu Bourdieun tärkeisiin mutta vaikeaselkoisiin käsitteisiin. 
Dispositio viittaa ”järjestävän toiminnan tulokseen, rakenteeseen, olemisen ta-
paan, taipumukseen, haluun ja pyrkimykseen”.278 Dispositio on tietyn ryhmän 
sisäistynyt elämäntavallinen asenne ja suhtautumistapa. Dispositioiden kautta 
puolestaan sosiaaliset asemat ja niiden sisältämät ehdot, toimintatilanteet ja nii-
den tuottamat käytännöt muodostavat habituksen eli vakiintuneen kulttuurisen 
asenteen, joka perustuu sisäistettyyn toimintatapojen järjestelmään. Järjestel-
män omaksuminen kiteytyy puolestaan kulttuuripääomaksi, joka habitusluon-
teisena dispositioiden järjestelmänä perustuu kyseenalaistamattomaan arvoyh-
teisyyteen.279 Kyse on kollektiivisesta tietoisuudesta, jota kulttuurinen alitajunta 
kuljettaa mukanaan. 

Habitus on elämäntavan näkymätön perustus ja elämäntavan ja kulttuurin 
yhteinen nimittäjä.280 Habitus omaksutaan kasvatuksen ja koulutuksen avulla 
sekä elämällä tietyn elämäntavan keskellä. Habituksen ja pääoman ”yhteistyö” 
kentällä synnyttää käytännön.281 Habitus on toimintaa tuottava rakenne. Habi-
tus muodostuu Bourdieun mukaan siten, että toimija valitsee käyttäytymistavan

Bourdieulle onkin keskeistä vahva vuorovaikutus teorian ja empiirisen tutkimuksen välillä (Jen-
kins 1992, 51–61).
274 Ahponen 2001, 184.
275 Heiskala 1994, 244. 
276 Mäkelä 1994, 250.
277 Mäkelä 1994, 250–251.
278 Mäkelä 1994, 255.
279 Bourdieu 1977, 72,78–87.
280 Roos 1985, 11. Suomessa J.P.Roos on soveltanut Bourdieun käsitteitä omissa suomalaista elä-
mäntapaa koskevissa tutkimuksissaan (Roos 1986 sekä Roos-Rahkonen 1985).
281 Bourdieu 1984.
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erilaisten, käytäntöjen arvoja määrittävien, kulttuuristen koodien perusteella. 
Habituksen luonne on kahtalainen: se on toisaalta sekä käytäntöjä järjestävä 
(strukturoiva) rakenne että yhteiskunnan muiden rakenteiden synnyttämä.282

Habitus on olemassa vain toimijoiden käytäntöjen kautta ja niiden vuoksi. Ha-
bituksen kautta merkitykset ruumiillistuvat käytännössä ja käyttäytymisessä.283

Joka tapauksessa habitus on aina kollektiivisen historian tuote.
Bourdieulle kenttä on myös sosiaalinen pelikenttä, jolla kamppaillaan valta-

asemista, resursseista ja pääsystä niihin.284 Pelikentällä panostetaan erityisesti 
symbolisiin arvoihin. Pelin strategia tähtää oman ryhmän laatuominaisuuksien 
vahvistamiseen, kun kilpailtavista arvoista ja niiden välityksellä saatavista sta-
tuksista kootaan symbolisia pääomia.285

Kulttuuriperintö eli distinktioarvoja sisältävä peritty statuspääoma on ha-
bituksen kannalta kaikkein arvokkainta pääomaa. Koulutuksen antama asema 
täydentää kulttuuripääomaa, mutta näin saavutetun pääoman arvo mitätöityy 
helpommin kuin perinnöksi saadun. Tällä on Bourdieun teoriassa merkitystä 
suhteessa valtaan. Bourdieu toteaa, että jos kulttuuriin hyväksytään valtapeli, 
joka perustuu kentän rakenteiden pysyvyyteen ja rakenteiden periaatteelliseen 
itseohjautuvuuteen, on vaikea löytää tietä sosiaaliseen muutokseen.286

Valta ilmenee säännöissä, joiden tuntemista kulttuurisella kentällä edellyte-
tään. Sääntöjä tietämätön jää ulkopuolelle. Olennaista on, että kentän rakenne 
on pysyvä. Rakenne määräytyy Bourdieun mukaan doksan, ortodoksian ja he-
terodoksian termein.287, 288

282 Mäkinen 1994, 251.
283 Jenkins 1992, 75.
284 Bourdieu 1995, 125–127.
285 Yhteiskunnallisten toimijoiden asema on Bourdieun mukaan rakenteellisesti eriarvoinen ta-
valla, joka suosii symbolista pääomaa omistavia ryhmiä. Bourdieu kutsuu tätä kulttuurissa toteu-
tuvaksi symboliseksi väkivallaksi. Koska tilannetta pidetään legitiiminä, ei väkivaltaa tunnisteta. 
Symbolinen väkivalta läpäisee kaiken; se on kielessä, kasvatuksessa, koulutuksessa ja kulttuurissa 
(Jenkins 1992, 104–105 ja 153–157). Jenkins toteaa myös, että kielellinen pääoma ei ole vain 
kykyä tuottaa kieliopillisesti oikeita ilmaisuja, vaan se on kyky tuottaa sopivia ilmaisuja jollekin 
nimenomaiselle kentälle.
286 Bourdieu ja Wacquant 1995, 233.
287 Bourdieu 1977, 167–168.
288 Doksan arvot ovat täysin sisäistettyjä ja kyseenalaistamattomia. Perinteisissä yhteiskunnissa 
objektiivisen järjestyksen ja subjektiivisen järjestäytymisen välillä ei ole ristiriitaa, vaan sosiaali-
nen maailma on annettu (doksa). Mitä vakaammat objektiiviset rakenteet ovat, sitä varmempi ja 
laajempi on doksa (kirjaimellisesti uskomus ja vallitseva tapa). Doksisen olotilan vastakohtana 
ovat ortodoksia (oikeaoppisuus) tai heterodoksia (harhaoppisuus), jotka kyseenalaistavat dok-
san. Doksinen suhde maailmaan ei tunnusta sitä mahdollisuutta, että asiat voisivat olla toisin. 
Doksa hyväksytään, koska kysymystä sen legitiimisyydestä ei tietoisesti aseteta. Vasta kilpailevat 
diskurssit, jotka tuovat “keskustelemattoman” keskustelun kohteeksi, rikkovat subjektiivisten ja 
objektiivisten rakenteiden itsestäänselvyyden ja paljastavat doksan. Heterodoksiassa on kyse mo-
niarvoisuudesta (Mäkelä 1994, 246 ; Bourdieu 1977, 167–168).
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Pierre Bourdieu on pyrkinyt metodeissaan yhdistämään sekä yhteiskunnal-
lisen kentän että yksittäisten toimijoiden näkökulman sosiologisissa tutkimuk-
sissaan. Omassa tutkimuksessani pyrkimykseni on samoin nähdä hautauskenttä 
osana suurempaa kokonaisuutta, jossa historialliset agentit myös vahvasti vai-
kuttavat toimintaan.

Bourdieu korostaa struktuurin ja toimijoiden välillä vallitsevaa vahvaa keski-
näistä suhdetta.289 Tätä hänelle niin tärkeää metodista lähtökohtaa hän nimittää 
praksikseksi, käytännöksi, jota tutkimalla toimijoiden erilaiset suhteet selvite-
tään. Tälle Bourdieun praksikselle on ominaista se, että praksis on samanai-
kaisesti sekä jo rakenteellisesti olemassa että myös rakenteita uudestaan luovaa 
toimintaa.

Bourdieu yhdistää praksiksen tutkimisen kenttä-käsitteeseen. Hänelle ei 
kenttä ole yhtenäinen, yksi selkeä yläkäsite vaan Bourdieu löytää useita erilai-
sia kenttiä, joilla toimitaan. Jokaisella kentällä on sen määrittelevästä sisällöstä 
johtuen erilainen logiikka ja annettu rakenne, jotka molemmat ovat kentän ha-
bituksen tuotteita ja tuottajia. Kenttä on yksilöiden ja instituutioiden miehittä-
mä sosiaalisten asemien järjestelmä, jonka luonne määrittelee tilanteen kentällä 
olijoille.290

Kenttään liittyvät aina selkeät arvot, toimintasäännöt, puhetavat, käytösta-
vat ym. Bourdieun kenttä koostuu eräällä tavalla objektiivisista historiallisista 
suhteista eri asemien välillä, jotka ovat ankkuroituneina valtaan. Tästä Bourdi-
eulla seuraa myös se, että kenttä on tilaan liittyvä käsite. Ja koska tila on aina 
rajallinen käsite, seuraa tästä, että kentällä vallitsee kilpailu tilasta (ja samalla 
vallasta). Bourdieun sosiologinen näkökulma keskittyykin paljolti juuri kentillä 
tapahtuvaan vallankäyttöön ja kilpailuun. Tutkimuksellisesti voi selvittää tie-
tyn kentän suhdetta vallan kenttään, toiseksi voi rakentaa kentän rakenteiden 
positioiden rakenteellisen kartan ja selvittää näiden suhdetta kentän pääomasta 
kilpailtaessa.

Hautauskentällä tapahtuva toiminta jakautuu eri toimijoiden kesken, joiden 
voi katsoa kilpailevan kentän herruudesta. Omaiset ovat kentän toimijoina osit-
tain erilaisessa asemassa kuin kirkko ja hautaustoimistot, sillä viime kädessä 
omaiset valtuuttavat kirkon ja hautaustoimistot toimimaan yksittäisessä hau-
tauksessa.

Myös hautaustoimistot keskenään kilpailevat asiakkaista. Hautaustoimistot 
ja kirkko ovat hautauskentän ammatillisia toimijoita; ne edustavat kentällä pro-
fessionaalisuutta. Seuraavissa luvuissa (2.1.2. ja 2.1.3.) selvitetään tässä tutki-
muksessa käyttämieni profession ja professiostruktuurin käsitteet.

289 “...analyse the conditions of the productions and functioning of the feel for social game that 
makes it possible to take for granted the meaning objectifi ed in institutions.” (Bourdieu 1992, 
27)
290 Jenkins 1992, 84–86.
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2.1.2. Professiot

Esa Konttinen on selvittänyt professioiden yhteiskunnallista syntyä Suomessa 
1900-luvun alkuun.291 Tutkimuksen kohteena olivat säätyläisprofessiot, ammat-
tikunnat, joiden edustajat luettiin säätyläistöön kuuluviksi. Tarkastelun ulko-
puolelle jäivät käsityöläismäiset ammatit. Tarkemmin Konttinen tarkasteli lää-
kärin ja lakimiehen, insinöörin ja opettajan ammatteja. Lääkärin ja lakimiehen 
ammatit kuuluivat Konttisen mukaan professioiden arkkityyppeihin. Insinöö-
rin ammatti taas edusti modernia yhteiskuntaa. Myös papisto kuului tutkimus-
alueeseen.

Konttinen jakoi professiot kahteen päätyyppiin: statusprofessioon ja amma-
tilliseen professioon. Statusprofession jäsen sai professionaaliset etuoikeutensa 
ennen muuta johtavan luokan kautta. Sen vastakohtana ammatillinen professio 
rakentui ammatillisen pätevyysperiaatteen tai sitä koskevan uskomuksen va-
raan. Ammatilliselle professionalismille oli tyypillistä pyrkimys tehokkaan väli-
neellisen kvalifi kaation, siis tehokkaasti markkinoitavissa olevan spesialiteetin 
luomiseen. Etuoikeuksia vaadittiin mm. vetoamalla kilpailijoiden pätevyyden 
ylittävään erikoisharjaannukseen, ja etuoikeudet pyrittiin rajoittamaan kyseisen 
harjaannuksen haltijoille.292

Siirryttäessä esimodernista moderniin professioon erityiskoulutuksen mer-
kitys korostuu selkeäksi ammattitoiminnan keskeiseksi oikeuttamisperusteeksi. 
Yhteiskunnallinen murros siirryttäessä traditionaalisesta moderniin näkyy mm. 
siinä, että perinteisen yhteiskunnan eriarvoisuuden mekanismi vaihtui muo-
dollisen tasa-arvoisuuden periaatteeksi. Hankittujen ominaisuuksien merkitys 
vahvistui saatujen ominaisuuksien periaatteen joutuessa väistymään. Perinteiset 
valtaryhmät menettivät vaikutusvaltaansa professioissa. Professioiden tarjoami-
nen palveluiden kuviteltu ja todellinen arvo niitä tarvitseville syrjäytti johtavaan 
ryhmään kuulumisen profession aseman määräytymisen muodollisena periaat-
teena. Ammattikuntien oli mukauduttava uuteen yhteiskuntaan ja siinä vahvis-
tuvaan hankittujen ominaisuuksien periaatteeseen.

Erikoistunut, välineellisesti suuntautunut tiede vahvisti perustaa ammatil-
liselle professiolle ja sen edustajalle, eksperttityyppiselle asiantuntijalle. Väli-
nearvon vahvistuessa perinteisen Kulturmensch -koulutuksen alue vastaavasti 
kaventui. Esimoderniin professioon kuului useita mahdollisia tietotyyppejä, kun 
taas modernille professiolle oli ominaista tietoperustan yksidimensionaalisuus, 
kuten taulukossa 3 tulee hyvin esille.

291 Konttinen 1991.
292 Konttinen 1991, 24.
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Taulukko 3. 
Esimodernin ja modernin profession tietotyypit Esa Konttisen mukaan293

ESIMODERNI
PROFESSIO

Useita mahdollisia 
tietotyyppejä

Kulturmensch-ideaalin

mukainen tieto Tieteellinen välinetieto Käsityöläistieto
*oppineisuus *alkeellinen välinetieto *perinteenä kulkeva ja/tai
*kulttuurin alkuperän 
tuntemus

 mahdollisesti 
yhdistyneenä  välittömästi käytännössä

*maailma kokonaisuutena Kulturmesch tai  luotu välineellinen tieto.
*ihmisen olemus ja osa käsityöläistietoon  johon voi liittyä myös
 maailmassa  olemustietoa

MODERNI PROFESSIO

Tietoperustan 
yksidimensionaalisuus

*Kulturmensch- ja käsityöläistiedon elementeistä puhdistettu välineellinen 
teoreettinen tieto

*Fachmensch-tietotyypin dominoivuus

*erityisalue-keskeisyys kokonaistiedon sijasta

Ammatillisen ryhmän menestyminen riippui suuresti ryhmän kyvyistä ja mah-
dollisuudesta sopeutua uudenlaiseen tietoperustaan. Kulturmensch -ideaalin 
mukaisesti järjestäytyneet profession korkean statuksen osaryhmät saattoivat 
tosin korkean kulttuuripääomansa ansiosta säilyttää statuksensa pitkään mur-
roksen jälkeenkin. Sen sijaan uuden koulutusperustan ulkopuolelle jääneiden 
käsityöläishaarojen kohtalona oli viimeistään tässä vaiheessa syrjäytyä profes-
sioiden kentällä. Sellaisten ammattikuntien sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan 
oli helpointa, joiden koulutus jo perinteisen yhteiskunnan vallitessa sisälsi for-
maalin koulutuksen avulla hankittuja välineellisiä pätevyyksiä. Tällainen tilan-
ne oli esimerkiksi lakimiehen, opettajan ja lääkärin ammatissa.

Suomessa avautui mahdollisuus kansalaisten vapaaseen yhdistystoimin-
taan 1880-luvulla. Silloin alkoi myös syntyä professionaalisia ammattikuntia, 
järjestöjä, joiden tehtävänä oli toimia ammattikunnan etujärjestönä suhteessa 
asiakkaisiin ja ennen muuta valtioon, joka viime kädessä päätti ammattikunnan 
asemasta.

293 Konttinen 1991, 218.
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Modernin profession eriytyminen ja organisoituminen itsenäisen järjestön 
ympärille käynnistyi lähes poikkeuksetta paikallisena järjestäytymisenä. Syntyi 
professionaalisia ammattikuntia sekä virkamiesjärjestöjä.

Konttisen professiotutkimus päättyy 1900-luvun alkuun, mutta siinä kuvatut 
ilmiöt loivat osaltaan perustaa myös professioiden myöhemmän kehityksen ym-
märtämiselle. Yliopistokoulutus on yhä säilynyt perinteistä statusta ylläpitävänä 
lähteenä. Professioiden ammattijärjestöt ovat vahvistuneet 1800/1900 -lukujen 
vaihteessa luodulla pohjalla. Erikoisalue – spesialiteetti - määrittää professioita 
entistä vahvemmin. Ammatilliset ryhmät pyrkivät turvaamaan asemiaan erityis-
koulutuksella ja sitä osoittavalla tutkinnolla. Erikoistumiskehitys on vallannut 
alaa perinteiseltä akateemiselta oppineisuudelta. Ammattikuntien vakiintuneet 
rajat ovat joutuneet kamppailun kohteeksi, ja ammattikuntien statusasemat ja 
hierarkkiset suhteet ovat menettäneet itsestäänselvyytensä. 294

Viime vuosikymmeninä on syntynyt myös suuri joukko uusia ammattiryhmiä, 
jotka etsivät paikkaansa professioiden kentällä ja lyövät siihen oman leimansa. 
Ammattikuntien rajanveto- ja statusasemia koskevat kysymykset siis aktualisoi-
tuvat, ja paineet perinteisten rakenteiden purkamiseksi kasvavat. ”Voimme vain 
seurata, miten vakiintuneet professionaaliset ammattikunnat onnistuvat pyrki-
myksissään asemiensa säilyttämiseksi muutoksessa, jota ei ole helppo ennakoi-
da”, toteaa Konttinen.295

Geoffrey Millerson296 kokosi 1960-luvulla kuusi kohtaa, jotka olivat luonteen-
omaisia professioille:
– ne käyttivät valmiuksia jotka perustuvat teoreettiseen tietoon, tietämykseen
– koulutus ja harjoitus näissä valmiuksissa
– kompetenssi taattiin testin avulla
– toimintaetiikka takasi ammatin integriteetin
– palveluja suoritettiin yhteiseksi hyväksi
– ammatillinen yhteenliittymä organisoi jäsenet

Hellberg297 puolestaan erottaa kahdentyyppisiä yhteiskunnassa esiintyviä pro-
fessioita:
– L-professio (L=life) on ammattiryhmä, jonka tieto kohdistuu erityisesti ihmi-
siin ja jonka päämääränä on ihmisten oikeus terveyteen ja turvallisuuteen.
– T-professio (T=thing) edustaa ammattiryhmää, jolle asiatieto on tärkeintä. Tä-
män ryhmän tavoitteena on tuottaa ja johtaa tavaroita ja palveluja.

Lääkärit ovat Hellbergin mukaan tyypillinen L-ammattikuntaan kuuluva ryhmä. 
Niillä on vaadittava korkeatasoinen yliopistokoulutus ja ammatinharjoittami-

294 Konttinen 1991, 271.
295 Konttinen 1991, 272.
296 Millerson 1964, 4.
297 Hellberg 1986, 1995 ja 1999.
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seen laillistava valtion lupa. Työ kohdistuu ihmisiin, jotka ovat potilaita. Valtio 
tai kunta tukee tämän ammattiryhmän työmarkkinoita. Valtio asettaa myös sel-
keitä rajoituksia tämän ammatin harjoittamiselle.

Insinöörit ja ekonomit ovat tyypillistä T-ammattikuntaa. Siihen sisältyy usei-
ta erilaisia koulutusteitä. Tämä ryhmä luo joukkoonsa ammattinimikkeet ja pää-
syvaatimukset ja auktorisoi tietyt palvelukset ja tuotteet. Tätä kautta yritetään 
myös kontrolloida alaa ja vakuuttaa asiakkaat hankkimaan juuri tietyt tuotteet 
tai palvelut. Työmarkkinat ovat lähinnä yksityiset, jota pääoma ja omistajat hal-
litsevat. T-professoille on olemassa jatkuva uhka, että myös auktorisoidun ken-
tän ulkopuolelta tulee uusia yrittäjiä, jotka onnistuvat vakuuttamaan markkinat 
omasta osaamisestaan ja valtaavat osan kentästä jo olemassa olevilta toimijoilta 
itselleen.

Lääkärit ja insinöörit edustavat puhtaimmillaan näitä kahta ammattityyppiä 
(L ja T), mutta useimmat ammatit sijoittuvat jonnekin näiden väliin. Tietyis-
sä ammattiryhmissä on myös mukana molempien ryhmien piirteitä. L-tyypin 
professiot sijoittivat itsensä korkeampaan keskiluokkaan kuin T-tyypit. L-tyypin 
professioille oli tyypillistä säännöllinen osallistuminen oman ammattikuntansa 
koulutuksiin ja konferensseihin. L-professioille oli myös tyypillistä jatkuva eet-
tisten ratkaisujen tekeminen, kun taas T-tyypit eivät katsoneet joutuvansa työs-
sään tekemisin kovin paljon eettisten kysymysten kanssa. L-alueella erilaisten 
lakien ja määräysten merkitys oli myös T-ryhmää suurempi.

Useimmissa professionalisoitumisteorioissa koulutus on nostettu tärkeim-
pien tunnusmerkkien joukkoon. Näin on tehnyt myös englantilainen Howarth, 
joka artikkelissaan ”Professionalising the Funeral Indutry in England 1700–
1960” on käyttänyt Millersonin muuttujia kuvaillessaan englantilaisen hautaus-
alan muuttumista. ”The BUA/NAFD (mikä vastaa Suomen Hautaustoimistojen 
Liittoa) was the professional organisation regulating members through a code 
of conduct. Funeral directors promoted a view of their deathwork as a public 
service protecting the bereaved. The level of skill in funeral work and the know-
ledge involved in such techniques as embalming require education, training and 
qualifi cations.”298

Professori Isolde Karle on pohtinut papin työtä professiona299 liittyen Niklas 
Luhmannin300 systeemiteoriaan ja siihen rakentuvaan Rudolf Stichwehin301 pro-
fessioteoriaan, jossa on koetettu selvittää professionaalisen toiminnan ominais-
piirteitä. Karle on yrittänyt etsiä nimenomaan modernissa yhteiskunnassa papin 
työhön liittyviä professionaalisuudelle ominaisia piirteitä.

298 Howarth 1997, 129.
299 Karle 2000.
300 Luhmannin teoksista Karle käyttää erityisesti kahta: Luhmann 1988 (Soziale systeme) ja 1977 
(die Gesellschaft der Gesellschaft).
301 Esim. Stichweh 1994.
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Papin ammatti kuuluu professioiden ammattiryhmään.302 Profession käsit-
teellä on historiassa tarkoitettu lähinnä akateemisia ammatteja, jotka myöhäis-
keskiajalta varhaismoderniin olivat myös yliopistojen opintojen kanssa identti-
set: lääketieteilijät, juristit ja teologit muodostavat klassiset professiot. Kaikki 
professiot keskittyivät keskeisiin inhimillisiin kysymyksiin ja ongelmiin kuten 
sairauteen, syyllisyyteen ja sielunpelastukseen.303 Nykyään on epäselvää, mitkä 
ammatit voidaan luokitella professioiden piiriin kuuluviksi. Monet tutkijat kat-
sovatkin professioiden määrän koko ajan kasvavan.304 Professioille on ominaista 
ammatillinen korkea koulutustausta (akateeminen koulutus), ammattiin liittyvi-
en yhdistysten olemassaolo, ammatin harjoittamiseen liittyvä luvanvaraisuus ja 
lisäksi professioon liittyvät eettiset ammattiohjeet.

Niklas Luhmannin mukaan professioiden syntyminen ja muuttuminen liitty-
vät yhteiskunnan sosiaalistruktuurien muuttumiseen. Professiot liittyvät hänen 
mukaansa modernin yhteiskunnan tiettyjen toimintajärjestelmien eriytymiseen. 
Voidaan puhua professioista, kun suoritusroolit ammatillistetaan ja tiettyjen teh-
tävien suorittaminen määritellään jonkin tietyn ammattiryhmän monopoliksi. 
Näin tapahtuu esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmässä, jossa lääkäreillä on 
keskeinen suoritusrooli; opetusjärjestelmässä puolestaan opettajille on annettu 
monopoli; oikeuslaitoksessa tuomareille ja asianajajille on uskottu johtava rooli 
ja uskontosysteemissä papeilla on keskeinen rooli.305

Rinteen306 mukaan professionalisoituminen on erityinen ongelmien ratkaisu-
malli toimintajärjestelmässämme. Jokainen professio väittää olevansa olemassa 
tiettyä yhteiskunnallisesti välttämätöntä tehtävää ja tarvetta varten. Erityisesti 
ihmisprofessioiden kohdalla se tarkoittaa sitä, että professioiden asiakkaina ole-
villa ihmisillä tai ihmisryhmillä on jokin sellainen puute, vajavuus tai ongelma, 
jota he tai ne eivät voi ratkaista ilman professionaalisen asiantuntijan apua. Ame-
rikkalainen sosiologi Ivan Illich307 nimesi koko 1900-luvun puolivälin ”kyvyttö-
mäksi tekevien professioiden aikakaudeksi (disabling professions)”. Aikakausi 
perustui toiminta-ajatukseen, jossa ihmisillä oli ongelmansa ja asiantuntijoilla 
ratkaisunsa. Illichin mukaan professioiden mukana syntyi yhteiskunta, jossa 
määriteltyjä tarpeita vailla oleva kansalainen oli suorastaan epäilyttävä. Kou-
lutuksen keskeisyys näkyi mm. siinä, että kymmenen vuoden maatalonpidolla 
hankittu pätevyys vaihtui ammattikoulutodistuksen antamaan pätevyyteen.

”Asiantuntijan ja asiakkaan suhde on vastavuoroinen. Käyttäessään asian-
tuntijavaltaansa asiakkaaseen, professio samalla tarvitsee kohdettaan, jota ilman

302 Käytännöllisessä teologiassa ovat papin työtä profession näkökulmasta tutkineet mm. Dietrich 
Rössler 1986 ja Wolfgang Steck 1991.
303 Karle 2000, 31–32.
304 Talcott Parsons (1968, 536–547) esimerkiksi katsoo, että kaikki tieteellisen koulutuksen omaa-
vat ammatit kuuluvat professioiden piiriin.
305 Karle 2000, 33.
306 Rinne 2000, 190–191.
307 Illich 1977, 27.
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sitä ei olisi olemassa. Professiopyrkyisten ammattikuntien omassa intressissä on 
ollut paisuttaa ja suurennella tarjoamiensa palvelujen tarpeen laatua ja välttä-
mättömyyttä. Asiantuntijavaltiossa kansalaisen elämänkaaren ylle laskeutuu yhä 
voimistuva asiantuntija-asiakas -suhde ja kansalainen oppii yhä kuuliaisemmin 
luovuttamaan itsensä asiantuntijoiden haltuun ja tukeutuu yhä tukevammin näi-
hin kainalosauvoihin.”308

Tässä yhteydessä voi kysyä, minkälainen professionaalinen ratkaisumalli on 
kehittynyt nyky-yhteiskunnan kuolemisen ongelmaan. Keitä on pidettävä kuo-
lemiseen ja hautaamiseen liittyvien ongelmien asiantuntijoina? Mikä tai mitkä 
professiot liittyvät hautauskentän toiminnallisuuteen, täyttävät professionaali-
suuden ehdot ja samalla edustavat ulospäin hautauskentän ammatillisuutta?

Yhteiskunnallinen muutos sääty-yhteiskunnasta toiminnallisesti eriytynee-
seen yhteiskuntaan on aivan ratkaisevasti muuttanut myös ihmisten liittymistä 
ja kuulumista yhteiskunnan eri toiminta-alueisiin. Hierarkkisessa sääty-yhteis-
kunnassa oli henkilö joko aatelinen tai pappi tai maanviljelijä. Ihmiset osal-
listuivat säädystään käsin koko muuhun yhteiskunnalliseen elämään. Moderni, 
funktionaalisesti eriytynyt moderni yhteiskunta ei voi enää määrätä ihmisiä eri 
osasysteemeihin säätynsä perusteella. Funktionaalinen yhteiskuntarakenne läh-
tee siitä perusasetelmasta, että kaikki voivat olla mukana kaikissa toimintajär-
jestelmissä. Yksilön asema ja tehtävä vaihtelee hetkestä toiseen riippuen siitä, 
missä toimintajärjestelmässä hän kulloinkin on.309

Funktionaalisesti eriytynyt yhteiskunta on merkinnyt myös sitä, että pro-
fessioiden tiedon hallitsemisen tilalle tärkeämmäksi on tullut käytännöllisten 
ongelmien ratkaiseminen. Suoritusroolit painottuvat samalla entistä enemmän. 
Lääkäri esimerkiksi ei edusta nykyään niinkään lääketieteellistä oppinutta kuten 
tietoon painottuneessa yhteiskunnassa, vaan hän on nyt ennen muuta toimija 
(Praktiker) ja erikoistunut terveyteen liittyvien ongelmien käsittelyyn. Erotuk-
sena kuitenkin muista alueista terveyteen, kasvatukseen, oikeuteen ja uskontoon 
liittyvät toiminnat edellyttävät aivan erityistä professionaalista luottamusta. 
Näissä kaikissa erityistä on vuorovaikutukseen perustuva suhde. 

”Interaktio – vuorovaikutukseen perustuva kommunikaatio – merkitsee aina 
sitä, että henkilöt ovat paikalla vuorovaikutustilanteessa ja kohtaavat toisensa 
ja pystyvät olemaan vastavuoroisessa kommunikaatiossa. Lääkärien, juristien, 
opettajien ja pappien professiot edellyttävät aivan tietynlaista erikoisasemaa toi-
mintajärjestelmässä, joka on riippuvainen interaktiosta ja siihen liittyen suorasta 
henkilöiden välisestä kontaktista. Luonnollisesti pappikin työskentelee yksik-
seen kirjoituspöytänsä takana, mutta symbolisesti tärkein osa hänen työtään to-
teutuu suorassa interaktiossa.” 310

308 Rinne 2000, 207–208.
309 ”So partizipiert ein modernes Individuum im einen Moment als Kundin am Wirtschaftssystem, 
im anderen als Lehrerin am Bildungssystem, danach als Patientin am Medizinsystem, schliesslich als 
Mutter am Familiensystem oder als Gottesdienstbesucherin am Religionssystem.” Karle 2000, 34.
310 Karle 2000, 37.
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Professionaalisten ja ei-professionaalisten ammattien välinen ero on ennen 
muuta siinä, että professionaalisesti suuntautuneet toimintasysteemit toimivat 
ihmisille relevanttien ongelmien läheisyydessä.311 Professiot työskentelevät ek-
sistentiaalisesti tärkeitten teemojen läheisyydessä kuten sairauden, syyllisyyden, 
kasvatuksen, ahdistuksen ja uskon.312 Pappi esimerkiksi tapaa surutilanteessa ih-
misiä, jotka tuntevat itsensä kuoleman vuoksi ehkä hyvinkin avuttomiksi ja tun-
teiltaan järkytetyiksi. He tuntevat olevansa ainakin jossain määrin riippuvaisesta 
papista, jonka tehtävänä on lohduttaa heitä hengellisesti ja auttaa löytämään 
merkitystä myös kuoleman surussa. Näin tiivistynyt eksistentiaalinen tilanne 
edellyttää henkilökohtaista kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. 

”Professioille on ominaista myös tietynlainen yleispätevyys, joka uskaltau-
tuu yrittämään luoda jonkinlaista järjestystä arkiseen kaaokseen ja jolla on am-
mattitaitoa ottaa vastaan erilaisia, usein vaikeasti määriteltäviä elämäntilanteita 
ja auttaa selviytymään niistä eteenpäin”, toteaa Karle.313 Usein on kyse juuri 
elämän kriittisimmistä hetkistä. Kaikki kirkolliset kasuaalitoimitukset (kaste, 
konfi rmaatio, vihkiminen ja hautaus) ovat juuri tällaisia tyypillisiä ammatillisia 
ongelmatilanteita. Papin ja seurakunnan työntekijöiden laajemminkin voidaan 
katsoa edustavan hautauskentän professionaalisuutta. Vastoin yleistä olettamista 
Karle toteaa, että liian suuri erikoistuminen voi haitata papin profession toteu-
tumista. ”Niinpä terapeuttisesti paljon koulutusta saaneet papit ja sielunhoitajat 
saattavat nähdä seurakuntalaisensa kapeasti analyyttisten silmälasien läpi ei-
vätkä enää hengellisesti ja uskonnollisesti rakentavasti. Tämä voi hämmentää 
seurakuntalaista, joka ei odota papiltaan lääketieteellisiä analyysejä vaan hen-
gellistä ohjausta.”314

Pääluvussa 3 tulen tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin hautauskentän eri 
toimijoiden professionaalisuutta; sitä, miten ne itse näkevät itsensä kentällä 
ja sitä, millaisen vallan kuluttajat (omaiset) niille ovat antaneet. Ympäristöllä 
– asiakkailla – on aivan ratkaiseva merkityksensä professioille, kuten Hellberg 
osuvasti on todennut. ”On mahdotonta sallia ammattiryhmille professionaa-
lista statusta ilman, että samanaikaisesti luetaan mukaan ne, jotka hyväksyvät 
(myöntävät) näille ammattiryhmille niiden statuksen ja ammattien pyrkimyk-
sen päästä tähän asemaan ja säilyttää se.”315 Tomas Brante puolestaan toteaa, 
että ”professionaalisuuteen tulisi sisällyttää kaikki ne käsitteet ja suhteet, jotka 
yhdessä muodostavat ratkaisevan professionaalisuuden kolmiyhteyden, nimit-
täin tuottaja, tuote ja käyttäjä (ostaja). Tuote on tavara tai palvelu, jota kulut-
taja kysyy ja joka täten luo tuottajalle hänen asemansa (position). Ratkaisevaa 
on, halutaanko kyseistä tuotetta. Ja luonteenomaista professiolle on, että se on 
onnistunut luomaan tuotteelleen monopolin. Valtiollisilla lisensseillä voi olla 

311 Stichweh 1988, 275.
312 Karle 2003, 8.
313 Karle 2003, 9.
314 Karle 2003, 9.
315 Hellberg 1991, 16–17.



64

merkitystä, mutta ne eivät ole kuitenkaan viime kädessä ratkaiseva tekijä.”316

Davidsson Bremborg317 on väitöstutkimuksessaan Ruotsissa arvioinut hauta-
ustoimistojen professionaalisuutta. Tulen omassa tutkimuksessani vertaamaan 
tutkimustuloksiani hänen tuloksiinsa. 

2.1.3. Professiostruktuuri ja jurisdiktio

Hautauskentän eri toimijoiden struktuureita tarkastelen Andrew Abbottin318

mallin avulla. Abbott korostaa, että ammattien (professioiden) tutkimuksessa 
ei pitäisi niinkään tarkastella ammatteja toisistaan erillisinä ilmiöinä. Sen sijaan 
tulisi nähdä niitä sosiaalisia suhteita, joita syntyy eri professionaalisten systee-
mien sisällä ja ulkopuolella ja jotka muodostavat eri professioille yhteisen toi-
mintakentän. Ammatteihin liittyvän tutkimuksen tulisi Abbottin mukaan myös 
entistä enemmän tutkia niitä konkreettisia tehtäviä, joita professioihin liittyy.319

Hautauskenttä on nykyaikana usean eri toimijan ammattimaisen (professio-
naalisen) toiminnan kenttää. Kenttä on siinä mielessä multiprofessionaalinen. 
Samalla se on myös synkronistinen, jossa eri professiot (ammatit, toimijat) ja-
kavat toimintakentän samanaikaisesti. Yhteisellä toimintakentällä – hautausken-
tällä – sekä kirkolla että hautaustoimistoilla on samanaikaisesti tehtäviä hoidet-
tavanaan. 

Professiostruktuurilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, millaiset suhteet 
eri ammattiryhmillä (keskeisillä toimijoilla – tässä tapauksessa kirkko ja hauta-
ustoimistot) on toimintakentällä toisiinsa sekä sitä, millaiset toiminnalliset ra-
kenteet vallitsevat näiden toimijoiden omassa struktuurissa (miten esimerkiksi 
kirkossa on jaettu kuolemaan liittyvät tehtävät). 

Toimintakentällä tarkoitetaan Abbottin malliin sovellettuna tässä tutkimuk-
sessa kaikkea sitä toimintaa, mikä liittyy hautaamiseen ja kuolemaan ( = hau-
tauskenttä). Abbott käyttää mallissaan lisäksi tärkeää käsitettä jurisdiktio, jolla 
hän selvittää toimintakentän ja professiostruktuurien välisiä suhteita. Abbott 
korostaa jurisdiktiota nimenomaan toiminnan legitimiteetin näkökulmasta.320

Kuviossa 1 olen soveltanut Abbottin käsitteitä tähän omaan tutkimukseeni
Abbottin mukaan321 ammattistruktuurin ja toimintakentän välissä on aina 

eräänlainen välittävä tekijä, jota hän kutsuu jurisdiktioksi (katso kuvio 1).Tämä 
välittävä tekijä säätelee professioiden ja toimintakentän välisiä suhteita. Abbott 
määrittelee jurisdiktion ”julkisesti tunnustetuksi oikeudeksi harjoittaa ammattia
tai yritystoimintaa tietyllä toimintakentällä. Mahdollisten muutosten on kuljet-

316 Brante 1987, 150.
317 Davidsson Bremborg 2002.
318 Abbott 1988, 1–58.
319 Johan Edman (2001) on käyttänyt Abbottin professiomallia väitöskirjansa metodina tutkies-
saan ruotsalaista kaupunkisuunnittelua ammatillisena toimintakenttänä.
320 Edman 2001, 21–23. 
321 Abbott 1988, 280–314.
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tava tämän jurisdiktion kautta ennen kuin professiostruktuuriin voi tulla muu-
toksia. Tämä pätee myös käännetyssä järjestyksessä.

Abbottin esittämään analyysimalliin, joka kuvaa ammattien ja toimintakentän 
välisiä suhteita, tulee välittävän jurisdiktion rinnalle lisäksi toinen välittävä ja 
vaikuttava tekijä. Tällä hän tarkoittaa muita mahdollisia ulkopuolisia toimijoita 
eri professiostruktuureita, jotka pyrkivät samalle toimintakentälle. Muut tekijät 
voivat olla myös kokonan professiostruktuurien ulkopuolisia vaikuttavia toimi-
joita kuten esimerkiksi poliittiset tai tieteelliset instituutiot ja yhteiskunnalliset. 
Omassa tutkimuksessani omaiset ovat jurisdiktion (lait ja asetukset) rinnalle tu-
leva muu vaikuttava tekijä (kuvio 1). Jurisdiktiolla Abbott tarkoittaa virallisesti 
tunnustettua oikeutta harjoittaa ammattia tai yritystoimintaa tietyllä kentällä.

Kenttä omassa tutkimuksessani puolestaan tarkoittaa kaikkea hautaukseen 
liittyvää toimintaa; sekä sitä toimintaa, joka valmistelee hautaan siunaamista 
että varsinaista hautaan siunaamisen toimitusta, johon tässä tutkimuksessa kiin-
teästi liitetään myös hautausta seuraava hautaan lasku joko välittömästi hautauk-
sen jälkeen tai myöhemmin tuhkauksen yhteydessä tapahtuva uurnan maahan-
lasku. Myös mahdollinen yhdessäolo muistotilaisuudessa kuuluu tutkittavaan 
toimintakenttään. Kaikkea tätä toiminnallista kenttää kutsun tutkimuksessani 
hautauskentäksi.

Kuvio 1. 
Tutkimuksen keskeiset käsitteet
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Kenellä/keillä on oikeus harjoittaa ammattia tai yritystoimintaa hautauskentäl-
lä? Tutkimukseni käsittää lähinnä kaksi merkittävää toimijaa: hautaustoimiston 
ja kirkon. Ylimpänä jurisdiktiona säätelee kummankin toimintaa Suomen laki. 
Siinä annetaan ohjeita ruumiin käsittelystä, kuljettamisesta sekä vainajan hävit-
tämisestä. Myös tuhkan käsittelystä ja hautausmaista annetaan ohjeita Suomen 
laissa.

Hautaustoimistojen toiminnan oikeuden sallii Suomen laki, jossa on yritys-
toimintaa koskevia asetuksia. Vainajan käsittelystä annettavat ohjeet sisältyvät 
sekä sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntöön322 että hautaustoimilakiin.323

Viime kädessä kuitenkin vainajan omaiset päättävät siitä, missä määrin he käyt-
tävät hautaustoimistojen palveluja. Omaisten voi katsoa olevan hyvin olennai-
nen tekijä hautauskentän toimijoiden positioiden ja statuksen määrittelyssä.

Abbottin mallissa omaiset (tai ne jotka antavat toimeksiannon) kuuluvat ju-
risdiktion rinnalla professiostruktuurin ja toimintakentän (hautauskentän) välillä 
vaikuttaviin tekijöihin. Omaisten ja hautaustoimiston välisiä yhteyksiä tutkitaan 
tässä tutkimuksessa myöhemmin tarkemmin. 

322 Terveydensuojeluasetukseen (7 luku ) sisältyy tarkempia määräyksiä hautausmaasta ja hau-
taamisesta.

“Vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa 
taikka tuhkattava krematoriossa. Arkkuun sijoitettu ruumis on haudattava maahan vähintään 150 
senttimetrin syvyyteen. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 15 vuoden kuluttua hautaa-
misesta. Ruumis voidaan sijoittaa myös hautakammioon edellyttäen, ettei siitä aiheudu terveyshait-
taa. (40 §)…Muualla kuin sairaalan tiloissa ruumis on säilytettävä asianmukaisessa tiiviissä arkussa 
tai vastaavassa ennen hautaamista. Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen 
varatussa kulkuneuvossa (41 §).” (Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2004, s.619 ) 
323 Hautaustoimilaissa todetaan (2§) yleisissä velvollisuuksissa, että “vainajan ruumis on ilman 
aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvok-
kaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaami-
sessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.” (Seurakun-
talainsäädäntö 2004, s.102)

Kuoleman ilmoittamisesta säädetään, että kuolemasta on viipymättä ilmoitettava ensisijaisesti 
sille lääkärille, jonka hoidossa kuollut henkilö viimeisen sairautensa aikana oli, tai kuolinpaikan 
terveyskeskuksen lääkärille taikka poliisille. Mikäli poliisi päättää, ettei kuolemansyyn selvittä-
miseksi ole suoritettava laissa tarkoitettua tutkintaa, on sen ilmoitettava kuolemasta 1 §:ssä tar-
koitetulle lääkärille.” Tämän jälkeen laissa annetaan määräyksiä lääketieteellisestä kuolemansyyn 
selvittämisestä sekä oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä. Joissakin tapauksissa 
on tarpeellista suorittaa lääketieteellinen ruumiinavaus kuolemansyyn selvittämiseksi ennen kuin 
ruumista voidaan luovuttaa eteenpäin. Selvitettyään kuolemansyyn lääkärin on laadittava kuolin-
todistus ja annettava lupa hautaamiseen sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaami-
sesta. .. Hautaus saadaan toimittaa, kun lupa hautaamiseen tai kuolinselvitys on annettu sen hau-
tausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan, taikka kun kuolintieto on merkitty 
väestötietojärjestelmään. Hautausmaan omistajan on viipymättä hautauksen jälkeen ilmoitettava 
hautauksen ajasta ja hautausmaasta, johon vainaja on haudattu, maistraatille. Jos vainaja on tuh-
kattu, on krematorion omistajan ilmoitettava, milloin ja missä tuhkaus on tapahtunut. Ilmoitus on 
tehtävä sille maistraatille, jonka toimialueella henkilöllä oli kuollessaan kotikunta tai, jos tämä ei 
ole tiedossa, kuolinpaikan maistraatille. Jos henkilö oli kuollessaan evankelisluterilaisen kirkon tai 
ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan jäsen, tässä pykälässä tarkoitetut ilmoitukset on kuitenkin 
tehtävä asianomaiselle seurakunnalle. (Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2004, 234–235 )
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Laki ja asetukset eivät velvoita omaisia ottamaan yhteyttä hautaustoimistoon 
ja antamaan hautausjärjestelyjä toimiston hoitoon. Vainajan valmistamista ja 
arkkuun laittamista ei ole osoitettu tietylle ammattikunnalle. Ruumiin kuljetta-
misesta tosin sisältyy Terveydensuojeluasetukseen velvoittava pykälä (7. luku, 
41§): ”Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa 
kulkuneuvossa.” Harvalla omaisella on vain ruumiin kuljetukseen varattu kul-
kuneuvo hallussaan, joten ainakin tältä osin lainsäätäjä ohjaa omaiset hautaus-
alan yrittäjän puheille.

Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa merkitsee myös yhteisten säännöstö-
jen ja standardien hyväksymistä. Eurooppalainen standardi ”Funeral Services.
Requirements” on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi. Suo-
men Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut sen maaliskuussa 2006. Euroop-
palainen Standardi esittää vaatimukset hautauspalveluille. Joiltakin osin nämä 
standardit vaikuttavat olevan ristiriidassa oman kirkollisen lainsäädäntömme ja 
hautaustoimilakimme kanssa.324

Hautauskentän toinen vahva toimija hautaustoimiston rinnalla on kirkko, sil-
lä suurin osa maassamme kuolleista haudataan yhä kirkollisin menoin, vaikka 
kirkollisen osallistumisen määrä onkin vuosi vuodelta muutoin koko ajan laske-
nut. Kirkollisia hautauksia on itse asiassa enemmän kuin vainajista on kirkkoon 
kuuluvia.

Hautaustoimea koskevan kirkkolain 17. luvun johdanto-osassa todetaan, että 
parlamentaarisen kirkko ja valtio -komitean mukaan hautausmaista ja hautaa-
misesta vastaaminen kuuluu yhteiskunnan tehtäviin.325 Kirkon tehtäväksi se on 
tullut hallinnollisen ja kirkollisen perinteen mukaisesti. Vuonna 1998 asetettu 
uskonnonvapauskomitea totesi mietinnössään, että ”hautausmaiden ylläpidosta 
vastaaminen on viime kädessä yhteiskunnan vastuulle kuuluva tehtävä”.326

Seurakuntia velvoittaa kuitenkin hautausmaiden ylläpitäminen. Hautaustoi-
milaissa (457/2003), joka astui voimaan 1.1.2004, velvoitetaan evankelis-lute-
rilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ylläpitämään yleisiä hautaus-
maita.327 328

Uuden hautaustoimilain mukaan saman kunnan alueella olevilla asukkailla 
on oikeus tulla haudatuiksi seurakunnan hautausmaahan samanhintaisesti (6§). 
Myös tulee voida osoittaa erillinen tunnustukseton hauta-alue, jota ei ole vihitty 
kirkollisesti (5§). 

324 EN 15017:2005 on vahvistettu 27.3.2006 suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi SFS-EN 
15017. Standardi on vahvistettu englanninkielisenä. Suomen Standardisoimisliitosta on saatavana 
julkaisun suomenkielinen käännös ”Hautauspalvelut.Vaatimukset.”
325 KVKom. 1977:21, 142.
326 UskVapKom. 2000:1, 63 ja 73.
327 Hautaustoimilaki 2004, 2. luku 3§.
328 Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita. “Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai 
seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen.” (Seurakuntalainsäädäntö 2004, 102)



68

Hautausmaiden ylläpidon ja vainajien hautaamisesta huolehtimisen on kat-
sottu olevan terveydensuojelullisista näkökohdista välttämättömiä yhteiskunnal-
lisia tehtäviä. Hautausmaiden ylläpidosta huolehtiminen kuuluisikin näin ollen 
viime kädessä yhteiskunnalle. Kun tämä tehtävä annetaan evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakuntien tehtäväksi, on perusteltua, että valtio huolehtii myös seura-
kuntien taloudellisista edellytyksistä tehtävän hoitamiseen. Hautaustoimilaissa 
säädetäänkin, että valtiovallan tulee lakisääteisesti turvata yleisten hautausmai-
den ylläpitoon käytettävissä oleva rahoitus.329 Valtio on mukana hautausmaiden 
perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa kirkon 
saaman yhteisöveron muodossa taikka sitten myöhemmin muulla erikseen so-
vittavalla tavalla. Jokaista hautausmaata koskeva perustamis- tai laajentamis-
päätös on myös alistettava opetusministeriön vahvistettavaksi.

Myös kirkon oma lainsäädäntö toimii jurisdiktiona sille, että hautauskentällä 
toimii kirkko. Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan sunnuntain päivä-
jumalanpalveluksessa.330 Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siuna-
uskappelissa, haudalla tai vainajan kotona sen mukaan kuin asianomaiset siitä 
papin kanssa sopivat.331 Poikkeustapauksena mainitaan, että kirkon jäsenen hau-
taan siunaamisen voi toimittaa muunkin kristillisen kirkon tai siihen rinnastetta-
van yhteisön pappi, mikäli se perustuu vainajan selvästi ilmaisemaan tahtoon ja 
siitä sovitaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.332 Tähän erityistapaukseen liit-
tyen on piispainkokous 3.12.1963 antanut ohjeet siunauskappelin käyttämisestä 
silloin, kun siunaamista ei suoriteta kirkkomme käsikirjan mukaan. Kirkkolain 
kommentaariosassa todetaan tällainen käytäntö poikkeukseksi normaalikäytän-
nöstä, mutta korostetaan, että vainajan eläessään selvästi ilmaisemaa tahtoa hau-
taan siunaamisen toimittajasta on syytä kunnioittaa.

Näin siis kirkko omilla säännöksillään legitimoi itsensä hautauskentän toi-
mijaksi. Kirkon jäsenellä ei oikeastaan olekaan muuta mahdollisuutta kuin tulla 
kirkollisesti hautaan siunatuksi kirkollisilla menoilla virallisen kirkon toimesta 
– vain poikkeuksena kuuluminen samanaikaisesti johonkin muuhunkin kristilli-
seen yhteisöön, jolloin hän voi etukäteen ilmaista tahtonsa hautauksen toimitta-
misesta eri tavoin kuin kirkko säätää.

Kirkkoon kuulumattoman henkilön kohdalla mahdollisuuksia on enemmän: 
hänet voidaan nytkin siunata hautaan kirkollisesti, mikäli omaiset tai muut vai-
najan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Ei kuitenkaan vastoin 
vainajan eläessään ilmaisemaa tahtoa.333 Kommentaariosassa korostetaan vie-
lä vainajan omaa tahtoa ja lähiomaisten toivomuksia. Pappi ei kuitenkaan ole

329 HE 204/2002 vp, 25.
330 KJ 2:21§. 
331 KJ 2:22§. 
332 KJ 2:22§. 
333 KJ 2:23§. 
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velvollinen vastoin omaa näkemystään toimittamaan kirkkoon kuulumattoman 
hautaan siunaamista.334 Kirkollisen toimituksen suorittamisesta ei saa ottaa 
palkkaa.335

Kirkkolaissa todetaan, että kirkollisista toimituksista määrätään kirkkojär-
jestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. 336 Tuomiokapituli voi lisäksi antaa täydentäviä 
ohjeita. Kirkkojärjestys toteaa, että kirkon pyhissä toimituksissa ja opetukses-
sa käytettävien kirjojen on oltava tunnustuksen mukaisia.337 Edelleen todetaan, 
että kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista ja 
seurakunnan tarjoamista muista eduista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sään-
nösten mukaisesti.338 Seurakunnan jäsenellä on jopa oikeus saada kirkolliseen 
toimitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä 
estä. Pappi on velvollinen suorittamaan oman seurakuntansa alueella kirkollisen 
toimituksen myös toisen seurakunnan jäsenelle.339

Kirkkoon kuulumattomalla henkilöllä on melko suuri valinnanmahdollisuus 
siinä, käyttääkö hän kirkon tarjoamia palveluja vai ei. Itsestään selvää oikeutta 
hänellä ei niihin kuitenkaan ole. Kirkon jäsenellä on oikeus kirkon tarjoamiin 
palveluihin hautauskentällä. Se, missä laajuudessa ja miten hän näitä palvelu-
ja käyttää, on vain vähäisessä määrin hänen valittavanaan. Kirkkolain mukaan 
hautaan siunaamisen toimittaa pappi. Voitto Huotari toteaakin340, että ”siten ei 
ole mahdollista, että evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenen siunaisi jonkin 
muun kristillisen yhteisön edustaja tai että hänet jätettäisiin siunaamatta”. 

2.1.4. Ruumiin matka sairaalasta hautaan

Ihmisen kuoleminen on aina merkinnyt yhteisölle uutta ja outoa tilannetta. Kai-
kissa kulttuureissa näyttäisi toimittavan kuoleman edessä aivan tietyin, erityi-
sesti juuri vainajan käsittelyyn erikoistunein menoin. Tämä toiminta on ritua-
lisoitunutta, eikä sitä tarvitse yksittäisen ihmisen joka kerta uudestaan keksiä. 
Rituaalit merkitsevät turvaa sekä vainajan lähimmille että koko yhteisölle ja 
myös kuolevalle itselleen. Nämä kuolemanrituaalit poikkeavat paljonkin toisis-
taan eri kulttuureissa mutta yhteistä niille näyttäisi olevan kuolemaa kunnioitta-
va asennoituminen. Saattaa olla, että nykyajan ihminen toimii rituaalien mukaan 
ilman, että enää ymmärtää rituaalien merkitystä. Kuolemaan liittyvät toiminnat 
annetaan myös yhä helpommin kuoleman kanssa ammatikseen työskentelevien 
suoritettaviksi.

334 Hannu Juntunen (2006) käsittelee tutkimuksessaan kirkkolain ja papin omantunnon välistä 
suhdetta.
335 KJ 2:26§.
336 KL 4:2§.
337 KJ 1:2§. 
338 KJ 1:4§.
339 KJ 2: 24§.
340 Huotari 1992, 132.
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Kun ennen kuoltiin tavallisesti kotona, on kuolema tänä päivänä siirretty lä-
hes poikkeuksetta erilaisiin laitoksiin, sairaaloihin, vanhainkoteihin ja palvelu-
laitoksiin. Toisaalta aivan viime vuosina on uudestaan avohoidon ja nykyaikai-
sen kipulääkityksen myötä tehty mahdolliseksi myös kuolevan potilaan kotona 
hoitaminen aina kuolemaan asti. Silti sairaalakuolema on tavanomaisin kuole-
man muoto maassamme tänä päivänä. Myös oman tutkimukseni tapauksissa 
enin osa kuolematilanteista sijoittui sairaaloihin.

Ihmisten keski-ikä on vuosikymmenien aikana tullut korkeammaksi. Tästä 
on luonnollisena seurauksena myös se, että vainajienkin keski-ikä on vastaavasti 
noussut. Siksi yhä enemmän on myös niitä ihmisiä, joiden kuolema on yksinäi-
nen ilman, että heillä olisi läheisiä ikätovereita saattajina viimeiselle matkalle. 
Kun ennen kuoltiin kotona lähimpien läsnä ollessa ja hyvästellessä kuolevaa, 
tapahtuu kuolema tänä päivänä yhä useammin yksinäisyydessä, sairaalan yhden 
hengen huoneessa. Ammattilaiset saattavat kuoleman hetkellä, ja ammattilaiset 
ottavat hoitaakseen vainajan ruumiin kuoleman jälkeen. 

Kuoleman siirtäminen sairaalan seinien sisäpuolelle pois kodin lähipiiristä 
merkitsee myös avuttomuuden lisääntymistä yhteisössä. Monikaan nykypäivän 
ihmisistä ei ole nähnyt kuollutta ja vielä harvempi tietää, miten vainajan kanssa 
tulisi menetellä. On sen tähden helpompaa ja turvallista kääntyä niiden puoleen, 
jotka ammatikseen hoitavat kuolemaan liittyviä asioita. Tällaisia kuoleman am-
mattilaisia ovat keskellämme ennen muuta terveydenhoitopalveluiden henkilö-
kunta, hautaustoimistojen virkailijat ja seurakuntien työntekijät.

Ruumiin matka sairaalasta hautaan voidaan nähdä monien erilaisten rituaa-
listen toimintojen sarjana. Tätä ihmisen kuolemanprosessia on tarkasteltu monin 
erilaisin tavoin. Yksi tarkastelutapa on ollut sen tutkiminen rituaaliteorioiden va-
lossa. Tässä omassa tutkimuksessani liityn lähinnä kulttuuriantropologi Arnold 
van Gennepin rituaaliteoriaan, jossa hän näkee kuolemaan liittyvien toimintojen 
olevan yksi ihmisten tärkeimmistä siirtymäriiteistä.341 Tutkimukseni tähtäyspis-
te on kuitenkin ensi sijassa eri toimijoiden osuus rituaaliprosessin eri vaiheissa. 
Van Gennep erottelee siirtymäriitin sisällön puolestaan kolmeen alariittiin: ir-
taantumis-, välivaihe- ja liittymäriittiin. Olenkin jakanut tutkimukseni varsinai-
set sisältöluvut pääasiallisesti juuri tämän kolmijaon mukaisesti (luvut 4,5 ja 6). 
Myös Aili Nenola342 jakaa artikkelissaan Kuolema, yksilö ja yhteisö ihmisen 
kuolemanprosessin kolmeen vaiheeseen: fyysiseen kuolemaan, ruumiin hävittä-
miseen ja sosiaaliseen kuolemaan. Hän erottaa myös seuraavat kuolemanrituaa-
lin kategoriat: kuolemisrituaalit, hautausrituaalit ja muistajaisrituaalit.

Modernistuva yhteiskunta sai lyhyessä ajassa aikaan rajun muutoksen kuole-
manrituaaleihin. Nopeimmin tämä muutos näkyi kaupungistuneissa yhteisöissä, 
joissa enää vain merkittävien henkilöiden kuolemat tai dramaattiset kuoleman-

341 van Gennep 1909, ”rites de passage”, jota käsitettä tarkastelen lisää tutkimukseni luvussa 4.1.
342 Nenola(-Kallio) 1985, 183.
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tapaukset saivat huomiota osakseen.343 Modernistuminen rikkoi yhteisöllises-
ti jaetun mallin kuolemanrituaaleista ja sulki lopuksi kuolemat kokonaan pois 
näkyvistä.344 Moderni yhteiskunta teki yksilöstä itsenäisen ja yksilöllisen, muis-
ta erillisen ja muista riippumattoman. Samalla kuolemasta tuli myös yksilön 
erillisyyttä korostava, yksinäinen, usein sairaaloihin ja hoitolaitoksiin siirretty 
näkymätön kuolema.345

Rituaalisen kuolemisen merkityksiä Kannaksen muistitiedoissa tutkinut Outi 
Fingerroos346 toteaa väitöskirjassaan, Neill Smalliin347 liittyen, miten sosiaali-
sesta tapahtumasta tuli modernistumisen myötä privaatti tragedia.348

Ruumiin matkaa – viimeistä matkaa – sairaalasta tai kodista hautaan voi-
daan siis kuvailla erilaisin vaihein, joihin liittyy rituaalisia toimintoja. Osassa 
rituaaleista ovat omaiset aktiivisia toimijoita, vaikka heidän tilalleen monin osin 
ovatkin nykyaikana tulleet ammatti-ihmiset, eri alojen ekspertit: sairaalan hen-
kilöt, hautaustoimiston työntekijät ja kirkon työntekijät. Yhteistä joka vaiheelle 
kuitenkin on se, että ruumis on joka vaiheessa mukana. Tietyssä mielessä juu-
ri ruumis viime kädessä antaa toimijoille tehtävät ja luo hautauskentän. Olen 
taulukossa 4 yhteenvedonomaisesti kuvannut ruumiin matkaa sairaasta hautaan 
matkan eri vaiheineen. Tämä tavallaan kronologinen malli on myös tutkimusra-
porttini lukujen (4–6) pohjana.

343 Pentikäinen & Achté & Ruotsalanen & Kyykkä 1997, 45.
344 Nina Jurcenkova (1998, 160–169), joka on tutkinut modernien mordvalaisten kuolinitkuja, 
toteaa: “Perinteistä hautajaisrituaalia noudatetaan kaupungeissa vähemmän kuin maalla, koska 
kaupungeissa rituaalien luontainen elinpiiri on kutistunut: vainajan pesevät ja pukevat ruumishuo-
neella vieraat henkilöt eivätkä vainajan sukulaiset osallistu enää haudan kaivamiseen, koska tätä 
varten on hautausmaalla oma henkilökuntansa. Hautapaikkaa ei myöskään valita hautausmaalla, 
vaan virkailija osoittaa sen.”
345 Norbert (1993) on käsitellyt kuolevien yksinäisyyttä teoksessaan Kuolevien yksinäisyys. Toi-
saalta on havaittavissa myös pyrkimyksiä tuoda kuolevat jälleen yhteisön keskelle, näin mm. kuo-
levien saattohoidossa, toteaa Terhi Utriainen väitöskirjassaan Läsnä, riisuttu, puhdas (1999b). 
346 Fingerroos 2004, 226.
347 Small 1997, 206.
348 “Viipurissa tehtiin monia asia toisin (kuin maaseudulla)...Sairaalat olivat lähellä ja sairastavat 
vietiin kiviseinien sisälle. Samalla katosi kosketuspinta kuolemiseen - puhumattakaan yhteisölli-
sistä hyvästelemisistä virrenveisuineen. Kuolemasta tuli vieras kävijä, yhteiskunnan toinen, joka 
hoidettiin poissa ihmiskatseilta. Pesu pukeminen ja arkkuun siirto olivat ammattilaisten toimia, ja 
kotioloista vainajat vietiin pian ruumishuoneille. Vainajan läsnäolo ei tuntunut, arkkuja ja ristejä 
ei veistetty talkoilla, eikä ruumishuoneelle menty hyvästelemään tai viettämään arkkuun pani-
jaisia. Ruumiin kuljetuksenkin hoitivat ammattilaiset. Kun pappi vielä siunasi ruumiin hautaus-
maalla, yksilöille jäi jäljelle hautajaisjuhla karsittuine rituaaleineen. Nekin olivat ensisijaisesti 
ydinperheen. (Fingerroos 2004, 226) 
   Myös Nenolan (1990, 501) mukaan kuolema siirtyi lopullisesti modernin kulttuurin piiriin 
silloin, kun lääketiede otti kuoleman omakseen, hautaustoiminnasta tehtiin liiketoimintaa ja 
kuoleman hoito siirtyi erilaisille instituutioille. Samoin on todennut Heikki Makkonen (1989) 
tutkimuksessaan ortodoksisen perinteen kuolemanrituaaleista: kuolemasta tuli vieras, nopea ja 
ammattilaisten harjoittama rutiini.



72

Hahmottelemani tapahtumien järjestys nousee oman tutkimukseni materi-
aalista. Se on likipitäen samanlainen kuin Davidsson-Bremborgin malli naa-
purimaassamme Ruotsissa noudatettavasta ”normaalista” tapahtumien kulusta 
kuolemantapauksien yhteydessä.349 Vain balsamointi puuttuu suomalaisesta ta-
pahtumien järjestyksestä. Suomessakin aikaisemmin oli yleistä ruumiin forma-
lisointi eli tietynlaisen liuoksen ruiskuttaminen vainajaan, mikä auttoi ruumiin 
värin pysymistä parempana. Tämä kuitenkin kiellettiin ympäristönsuojelullisis-
ta syistä, sillä aineen todettiin pilaavan pohjavettä. Ruumiin meikkaaminen ja 
balsamointi on vierasta suomalaiselle hautauskulttuurille. Taulukossa 4 tässä 
luvussa olen kuvannut kronologisesti ruumiin matkan sairaalasta hautaan. 

Mikäli kuolema tapahtuu yllättäen jossakin muualla kuin sairaalassa tai hoi-
tolaitoksessa, tulee asiasta aina ilmoittaa myös poliisille. Mikäli kuolema ta-
pahtuu kotona odotettuna, esimerkiksi saattohoidon yhteydessä, omaisten tulee 
kutsua paikalle lääkäri, joka toteaa kuoleman tapahtuneeksi. Lääkäri päättää, 
tarvitseeko paikalle kutsua myös poliisi. Kun kyseessä on odotettu kuolema ja 
hoitava lääkäri on luvannut kirjoittaa kuolintodistuksen, ei poliisia silloin tarvi-
ta. Kuoleman toteamisen jälkeen omaiset voivat ryhtyä laittamaan vainajaa ja 
kutsua paikalle hautaustoimiston.

Kristinuskossa ei ole keskeisintä se, miten kuollutta ruumista käsitellään. 
Keskeisintä on Jeesuksen ylösnousemus. Kuolemaa ja kuollutta ruumista toki 
kunnioitetaan, mutta odotettavissa oleva ylösnousemus ei ole kiinni siitä, millä 
tavalla ruumista on käsitelty. Siksi esimerkiksi kysymys ruumiin polttamisesta ei 
ole keskeinen kristillisessä uskossa, vaikka siitä onkin paljon keskusteltu, eivät-
kä kaikki kristilliset kirkot sitä vieläkään hyväksy. Tuhkaus on kuitenkin paljon 
yleistynyt. Tässä tutkimuksessa on mukana viisi hautausta, joihin liittyi tuhkaus 
ja uurnan kätkeminen maahan tai tuhkan sirottelu muistolehtoon. Tuhkauksiin 
liittyvää käytännöllis-teologista pohdintaa ei juuri ole kirkossamme käyty.350

349 Davidsson-Bremborg 2002, 12.
350 Teologisen Aikakauskirjan vuoden 1989 lehdistä yksi numero oli omistettu tuhkauksen käsitte-
lyyn. Se sisälsi seuraavat kolme asiantuntija-artikkelia, joissa käsiteltiin tuhkausta: Holm (1989), 
Attityder till kremering i Finland; Koskenvesa (1989), Tuhkahautaus – vieraasta tavasta osaksi 
uutta kristillistä perinnettä ja Lahtinen (1989), Pakanallisesta rituaalista kirkolliseksi hautausmuo-
doksi. Muutoin teologista keskustelua tuhkauksesta ei juuri ole käyty kirkossamme.
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Taulukko 4.
Ruumiin matka kuolemantapauksien yhteydessä omassa tutkimuksessani.

Kuolemantapaus Kuoleman tapahduttua tulee lääkärin selvittää kuolinsyy, 
laatia kuolintodistus ja antaa lupa hautaamiseen sille, 
joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta. 
Tieto kuolemasta välitetään myös sille maistraatille, jonka 
toimialueella henkilöllä oli kuollessaan kotikunta tai jos 
kotikuntaa ei ole tiedossa, kuolinpaikan maistraatille.

Oikeuslääketieteellinen 
kuolemansyyn selvittäminen

Kuoleman syyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 
kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja 
ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; kun 
kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, 
ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä 
kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai kun kuolema 
muuten on tapahtunut yllättävästi. Tutkinnassa on käytettävä 
lääkäriä apuna

Lääketieteellinen 
ruumiinavaus

Voidaan suorittaa kuolemansyyn selvittämiseksi. Vainajan 
lähimmän omaisen tai vainajalle muuten läheisen henkilön 
hakemuksesta on lääketieteellinen ruumiinavaus suoritettava. 
Sairaanhoitolaitoksessa kuolleen tai sinne kuolleena tuodun 
henkilön lääketieteellisestä ruumiinavauksesta päättää 
ylilääkäri tai vastaava lääkäri. Toimenpiteeseen on saatava 
vainajan lähimmän omaisen tai vainajalle muuten läheisen 
henkilön suostumus. Ei saa suorittaa silloin, kun on suoritettava 
oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

Vainajan siistiminen 
osastolla tai vanhainkodissa 

Sairaalan/vanhainkodin henkilökunta laittaa vainajan esille 
omaisia varten ja siirtävät sitten säilytystilaan.

Ruumiin pukeminen ja 
arkkuun paneminen

Vainajien säilytystilassa hautausyrittäjä pukee ruumiin ja 
laittaa vainajan arkkuun. Hautaustoimisto järjestää omaisille 
mahdollisuuden vainajan katsomiseen, ns. saattohetki(hartaus).

Vainajan siirtäminen 
(kuljetus) ja luovutus = 
siirtokuljetus, ja mahdolliset 
sanomakellot

Hautaustoimisto kuljettaa arkun, jossa vainaja on, 
ruumishuoneelle (säilytyspaikkaan) ja luovuttaa arkun ja 
siitä huolehtimisen jatkossa hautaustoiminnasta vastaavalle 
päämiehelle (yleensä seurakunnalle). Omaiset voivat osallistua 
kuljetukseen, johon saattaa liittyä myös sanomakellojen 
soittaminen seurakunnassa.

Hautaan siunaaminen Hautaustoimitus kirkossa tai siunauskappelissa. Mikäli paikka 
ei sijaitse vainajan säilytyspaikan välittömässä läheisyydessä, 
tarvitaan vielä vähintään yksi kuljetus, josta hautaustoimisto 
huolehtii.

Hautaan laskeminen Arkkuhautauksessa tapahtuu hautaan laskeminen yleensä 
välittömästi hautaukseen liittyen. 

Uurnan maahan lasku/
tuhkansirottelu

Tuhkauksen ollessa kyseessä tarvitaan vielä aikaa 1-2 viikkoa, 
kunnes ruumis on tuhkattu krematoriossa. Tuhkauurna 
noudetaan (omaiset tai hautaustoimisto) ja uurna lasketaan 
hautaan tai tuhka sirotellaan muistolehtoon tai muualle.
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2.2. Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on kriittisesti tarkastella eri ammatti-
ryhmien (professionaalisten toimijoiden) keskeisiä tehtäviä professioille yhtei-
sellä hautauskentällä sekä näiden professioiden (toimijoiden) välisiä keskinäisiä 
suhteita. Tarkastelen myös sitä, miten nämä tehtävät tulevat professioiden osak-
si, kuka niitä antaa ja miten niitä kehitetään.

Ensiksi on luotava käsitekenttä, jossa kuolemaan ja hautaamiseen liittyvää 
toimintaa voidaan tarkastella ja jossa eri professioiden välisiä suhteita voidaan 
ottaa tarkasteltavaksi.351 Toiseksi tehtäväni on koota sellainen laadullinen ai-
neisto hautauskentältä, jota voin soveltaa valitsemaani analyysimalliin ja käsi-
teapparaattiin. Tämä tehtävä edellyttää kenttätutkimusta ja osallistumista ken-
tän todelliseen toimintaan. Olen toteuttanut tämän kenttävaiheen osallistumalla 
konkreettisiin todellisiin hautaustoimituksiin viidellä eri paikkakunnalla. Tar-
koitukseni ei ole ollut koota edustavaa kvantitatiivista aineistoa vaan sopivan 
suuruinen aineisto, jossa on mahdollista päästä mahdollisimman syvälle myös 
käytännön ymmärtämisessä. Aineiston olen koonnut osallistuvalla havainnoin-
nilla sekä henkilökohtaisilla syvähaastatteluilla. Kolmanneksi väitöskirjani 
tehtävänä on löytää mahdollisia ehdotuksia toimintastruktuurin muuttamiseksi 
joiltakin osin paremmin toimivaksi. Tämä tavoitehan liittyy yleisesti toiminta-
tutkimuksen päämääriin. 

Selvitän tässä tutkimuksessa, millainen professiostruktuuri kirkon toiminta-
alueella hautauskentällä vallitsee, miten eri professiot toimivat ja millaisessa 
suhteessa ne ovat toisiinsa. Selvitän myös sitä, millaiset liittymäkohdat kirkon 
professioilla on hautauskentän toiseen vahvaan toimijaan, hautaustoimistoon. 
Lisäksi selvitän, millä tavalla toimii hautauskentän väliin tuleva merkittävä vai-
kuttaja, omaiset. 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää sitä prosessia, mikä liittyy hautaan siu-
naamiseen. Tämä tutkimus ei anna tilastotietoa siitä, millaisia ovat hautajaiset 
yleensä Suomessa. Mutta menen tutkijana mahdollisimman syvälle mukaan sii-
hen tapahtumien ketjuun, jonka eräänlainen huipennus on hautaan siunaaminen. 
Syvähaastattelut ovat se menetelmä, jolla pyrin saamaan sellaista haastatteluai-
neistoa, jota olisi mahdoton kerätä kyselylomakkein tai valmiiksi strukturoiduin 
haastattelulomakkein.

351 Tällaiseksi käsiteapparaatiksi ja metodiseksi apuvälineeksi olen valinnut Pierre Bourdieun ref-
leksiivisen sosiologian kenttämalleineen sekä Andrew Abbottin professiostruktuurimallin, jossa 
korostuu Bourdieun tavoin eri professioiden toiminta yhteisellä kentällä sekä professioiden vä-
liset suhteet. Toimintakenttänä ajatellaan koko sitä tapahtumien sarjaa, joka alkaa kuolemasta ja 
päättyy hautaamiseen. Tätä toimintojen kenttää nimitän tutkimuksessani hautauskentäksi. Liityn 
tässä norjalaisen Dovingin (1995) käyttämään termiin (gravferdsfelt). Toiminta hautauskentällä 
muodostuu erilaisista melko vakiintuneista toiminnoista, joita voisi kutsua rituaaleiksi tai riiteiksi 
(ehkä tavoiksikin). Näiden voi katsoa yhdessä muodostavan kuolemaan liittyvän siirtymäriitin 
(van Gennepin Rites de Passage).
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Tutkimukseni alkaa siitä tilanteesta, kun ihminen on kuollut. Selvitän, mitä ta-
pahtuu silloin ja miten siitä edetään (mikä on ruumiin matka) ja ketkä toimivat ta-
pahtumaketjussa, jonka lähtökohtana on ihmisen kuolema ja pääteasemana hauta. 
Tutkimusprosessiin tosin kuuluu vielä hautajaisiin usein liittyvä muistotilaisuus 
ja – mikäli on kyse tuhkauksesta – myös uurnanlasku tai tuhkan sirottelu.

Kirkon kannalta tässä tutkimuksessa on kysymys sen keskeisimmästä toi-
mintamuodosta, sillä kirkon nelivuotiskertomuksessa 2000–2003 kirkollinen 
hautaus ja hautausmaiden hoitaminen arvostettiin kirkkoon kuulumisen tär-
keimmiksi syiksi. Lisäksi moni kirkkoon kuulumatonkin sai kirkollisen hautaan 
siunaamisen. Kaiken kaikkiaan kirkko hautauksillaan tavoittaa vuosittain noin 
kaksi miljoonaa suomalaista. Siksi ei ole yhdentekevää, miten kirkko saattaa 
jäsenensä (ja myös monet kirkkoon kuulumattomat) hautaan.

Tähän tutkimukseen ei sisälly sairaalan harjoittaman toiminnan tutkiminen 
kuoleman yhteydessä, ei myöskään sairaalateologien. Sairaalassa tapahtuva 
toiminta on mukana siltä osin kuin haastateltavat siitä kertoivat. Sairaalassa 
tapahtuvan saattohartauden toteutuksen selvittäminen kuitenkin sisältyy tutki-
mustehtävään.  Myös poliisien ja ambulanssin henkilökunnan osuus on rajattu 
tutkimuksen ulkopuolelle. Ne ovat mukana vain siltä osin kuin haastateltavat 
niistä kertovat. Eräät hautauskentällä melko näkyvät toimijat (valokuvaajat ja 
sanomalehdet) ovat mukana vain siltä osin kuin muut toimijat niistä kertovat. 
Nämä ovat professiostruktuurissa lisäksi alistetussa asemassa hautaustoimistoi-
hin nähden, joilta ne usein saavat toimeksiantonsa. Hautaustoimistoja käsitte-
levässä osassa palaan niihin tarkemmin. Myös pitopalvelut ovat osin alisteiset 
professiostruktuurissa, sillä monet tarjoilut muistotilaisuuksiin tilataan hautaus-
toimiston kautta.

Tämä tutkimus on toimintatutkimus. Tutkin hautausta prosessina, siihen 
osallistuvia toimijoita sekä heidän välisiään toiminnallisia suhteitaan siinä ta-
pahtumaketjussa, jonka lopputuloksena vainaja saadaan haudatuksi. Tutkimuk-
sessa selvitän erityisesti eri toimijoiden professioita tässä prosessissa.

Tutkimustapaukset olen rajannut yksinomaan evankelis-luterilaisen kirkon 
toimittamiin hautaan siunaamisiin (siksi otsikon nimi kirkollinen hautauskent-
tä). Mukana on kuitenkin myös kahden kirkosta eronneen siunaaminen. Hauta-
uskentän tapahtumia katsotaan 1) omaisten, 2) hautaustoimistojen ja 3) kirkon 
näkökulmasta käsin. 

Tämän tutkimuksen keskeisiä toimijoita ovat: 

OMAISET
Omaiset toimijoina ovat erityislaatuisessa asemassa, sillä nykyaikana omaiset 
yhä vähemmän itse toimivat hautauskentällä kuolemarituaaleissa varsinaisi-
na toimijoina, mutta sitäkin enemmän he tilaavat valmiita hautaustuotteita ja 
-palveluja. Mielenkiintoinen tutkimustehtävä onkin selvittää, missä määrin 
rituaalitehtäviä on siirtynyt omaisilta hautaustoimistoille ja muille kuoleman 
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ammattilaisille eli selvittää hautauskentän professionaalistumista. Omaisista 
haastatteluihin valitsin kaikkein lähimmät omaiset, jotka olivat osallistuneet 
hautausneuvotteluihin.

HAUTAUSTOIMISTO
Hautaustoimiston virkailijoista olen haastatellut niitä, jotka ovat osallistuneet 
neuvotteluihin omaisten kanssa tai ovat suoranaisesti olleet toteuttamassa toi-
mintoja. Hautaustoimistojen yläkäsitteen alle luen myös useimmiten juuri hau-
taustoimistojen toimeksiannosta toimineet pitopalvelut, jotka ovat järjestäneet 
muistotilaisuuden tarjoilut ja puitteet.

KIRKKO
Hautauskentän toimijoihin kirkon professiostruktuurissa sijoittuu suuri joukko 
seurakunnissa työssä olevia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Hautauskentällä toi-
mivat pappien lisäksi ainakin kanttorit, kappelin/kirkon suntiot ja vahtimestarit, 
hautausmaan työntekijät ja hautatoimiston/taloustoimiston/kirkkoherranviras-
ton toimistotyöntekijät. Samoin krematorioiden ja siunauskappelin henkilökun-
ta sijoittuu tämän käsitteen alle. Professiostruktuuri on erilainen seurakunnan 
koosta riippuen. Isoissa seurakuntayhtymissä on poikkeuksetta hautausasioihin 
erikoistunut toimistohenkilöstö, pienissä seurakunnissa ei vastaavaa erikoistu-
mista ole, vaan kanslian henkilökunta ottaa vastaan myös hautaamiseen liittyvät 
asiat.

MUUT TOIMIJAT
Hautauskentän muita toimijoita ovat esim. sairaalan tai muun hoitolaitoksen 
työntekijät. Myös poliisi on toimijana, silloin kun kuolema on tapahtunut koto-
na tai onnettomuuden seurauksena. Heidän toimintansa on esillä omaisten haas-
tattelujen kautta.

VAINAJA
Tuntuu ehkä kummalliselta lukea myös vainaja tämän tutkimuksen toimijaksi, 
mutta joissakin tapauksissa haudattava henkilö voi jo etukäteen antaa toiminta-
ohjeita hautaamistaan varten. Tutkimukseeni sisältyi tällainen tapaus.

Tutkimuksen suorittajana en ollut vain ulkopuolinen havainnoija vaan mitä lä-
heisimmin itse osallinen tutkimusaiheesta. Minulla on runsaan kahdenkymme-
nen vuoden kokemus seurakuntapappina, ja työssäni olen siunannut hautaan 
monia seurakuntalaisiani ja myös kirkkoon kuulumattomia. 

Lähtökohtana minulla on ollut oman seurakuntani (Pyhäranta) hautauspro-
sessi. Sitä täydentämään olen valinnut 13 hautajaiset viidessä eri seurakunnassa 
arkkihiippakunnan alueella Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Vaikka 
nämä yksittäiset hautaukset eivät voikaan yleisesti edustaa Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa toimitettavia hautajaisia, kertovat ne silti jotakin hyvin 
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olennaista siitä, miten hautajaisissa toimittiin ja minkälaiset kysymykset olivat 
olennaisia. Muut kuin kristilliset hautajaiset olen jättänyt tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle. Tutkimukseen sen sijaan on haluttu ottaa mukaan myös kirkosta 
eronneiden hautaustilanne.

Tutkimuksen kohteiksi (case) halusin valita aivan ”tavalliset” hautajaiset. 
Tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi selvitetty sitä, millainen olisi hautauspro-
sessi ollut pienen lapsen kohdalla tai itsemurhan tehneen kohdalla tai muiden 
melko harvinaisten tapausten kohdalla. Mukana tässä tutkimuksessa ovat sekä 
tuhkaus että arkkuhautaus tapauksina.

Selvitin hautausprosesseja viidellä eri paikkakunnalla arkkihiippakunnan 
alueella. Edustettuina olivat sekä kaupunki- että maalaisseurakunnat. Mukana 
tutkimuksessa oli suuri seurakuntayhtymä, jolla oli käytössään yhteinen siu-
nauskappeli ja krematorio. Lisäksi mukana tutkimuksessa oli muutama keski-
suuri yksittäinen kaupunkiseurakunta. Kolmantena ryhmänä tutkimukseen oli 
valittu myös pieniä, vielä melko perinteisiä maalaisseurakuntia. Tutkimuksessa 
ei seurakunnista käytetä niiden nimiä. Luonnollisesti myös kaikkien haastatelta-
vien anonymiteetti säilytetään.

Tässä tutkimuksessa etsin selitystä siihen, millainen oli hautaustapahtuman 
toimintaketju ja millaiset olivat siinä eri toimijoiden väliset suhteet? Missä kai-
kessa seurakunta oli mukana ja missä se ehkä olisi halunnut olla mukana? Tut-
kimuksessa vastaan kysymykseen, miten oli päädytty juuri tietynlaiseen toteu-
tukseen ja missä määrin eri toimijoilla oli ollut vaikutusta siihen? Haastatteluin 
pyrin vastaamaan kysymykseen, mitä hautaan siunaaminen oikeastaan merkitsi 
omaisille? Mitä erityisesti oli jäänyt omaisten mieleen hautajaisista? Miten pap-
pi käsitti oman tehtävänsä hautausprosessissa? Mikä merkitys oli kirkkomuusi-
kolla ja musiikilla? Mikä oli hautaustoimistojen osuus tässä prosessissa? Etsin 
vastausta myös siihen, mitä tarkoittaa ammatillistuminen ja kaupallistuminen 
hautauskentässä? 

Omaiset kertovat tässä tutkimuksessa myös siitä, miten he olivat kokeneet 
hautaustoimiston ja seurakunnan toimijat.

Tutkimus sijoittuu ajankohtaan, jolloin vuoden 2004 alusta voimaan tullut 
uusi hautaustoimilaki oli synnyttänyt harvinaisen vilkkaan hautauksia koskevan 
keskustelun. Jotkut lehdissä esiintyneet kirjoittajat (myös papit) esittivät mie-
lipiteenään, että kirkon tulisi kieltäytyä siunaamasta hautaan kirkkoon kuulu-
mattomia henkilöitä. Tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa tähän keskusteluun. 
Sen sijaan yritettiin sekä kirjallisuuden että empiirisen aineiston avulla selvittää, 
mistä hautaan siunaamisessa itse asiassa on kysymys. Ke(i)tä siinä siunataan ja 
ke(i)tä varten toimitus on olemassa? Entä onko vaihtoehtoja kirkon tarjoamalle 
hautaan siunaamiselle?

Keräsin havainto- ja haastatteluaineiston pääosin vuoden 2004 aikana. Ad-
venttina 2004 otettiin seurakunnissa käyttöön uudet kirkollisten toimitusten 
kaavat. Tosin seurakunnissa oli ollut mahdollista käyttää uutta hautaan siunaa-
misen kaavaa kokeiluluonteisesti jo ennen virallista käyttöön ottamista. Tästä 
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tutkimuksesta olen kuitenkin rajannut pois eri kaavojen vertailun. Joiltakin osin 
vertailua kuitenkin käydään tutkimuksen teoreettisessa osassa.

Tutkimusasetteluni nousee paitsi kiinnostuksestani nykyajan hautauskulttuu-
riin niin myös omasta halustani kehittyä työssäni pienen seurakunnan pappina.

2.3. Tutkimusmenetelmät

Tämä tutkimus edustaa toimintatutkimuksen (Action Research) metodeja. Toi-
mintatutkimukselle ei näytä olevan yhteisesti hyväksyttyä ja yksiselitteistä mää-
ritelmää.352 Ne usein liitetään työelämän kehittämiseen, jota erityisesti toimin-
tatutkimuksen ”isänä” ja kenttäteorian perustajana tunnettu Kurt Lewin tutki.353

Lähtökohtana toimintatutkimukselle on se, että tutkittavat eivät ole passiivisena 
kohteena vaan aktiivisina toimijoina. Myös tutkijan aktiivista osallistumista tut-
kimusprosessiin korostetaan.354 Kuula355 tiivistää toimintatutkimuksen tavoitteet 
kahteen kohtaan: pyrkimyksenä on edistää tutkittavien ilmiöiden teoreettista 
ymmärrystä sekä niiden käytännöllistä hallintaa. 

Vaikka toimintatutkimuksen tavoitteena usein on jonkinlainen muutos, osa 
tutkijoista on sitä mieltä, että koko toimintatutkimuksen lähtökohdaksi on otet-
tava realismi, eli tutkijan ja tutkittavien (tai tutkimussubjektien) täytyy pohtia 
ja selvittää yhdessä, mikä on heidän ymmärryksensä kohteena olevasta todel-
lisuuden tilasta.356 Hyvä toimintatutkimus edellyttää kuvausta ja selitystä sekä 
sosiaalisesta todellisuudesta sellaisena kuin se on että myös siitä, ”mitä mah-
dollisuuksia sillä on itsessään muuttaa itseään”.357 Tutkittavan todellisuuden 
ymmärtäminen siis on keskeistä toimintatutkimukselle. Kuula toteaakin, että 
”vaikka toimintatutkimuksessa etsitäänkin ensisijaisesti erilaisten tai peräti 
aivan uudenlaisen toiminnan mahdollisuuksia, ei silti pidä väheksyä toiminta-
tutkimuksen merkitystä sosiaalisen toiminnan selittämisessä ja tulkinnassa pe-
rinteisessä mielessä. Toimintatutkimus muodostaa myös jatkuvan dialogin käy-
tännön ja teorian välillä.”358

Tutkimusmenetelminä tässä tutkimuksessa olen käyttänyt lähinnä osallis-
tuvaa havainnointia sekä henkilökohtaisia haastatteluja. Varsinaisessa hautaan 
siunaamisen tilaisuudessa olen ollut mukana havainnoijana, ja samalla äänit-
tänyt toimituksen. Myös muistotilaisuuden puheet olen äänittänyt, samalla ha-
vainnoiden tilaisuutta. Jokainen haastattelu äänitettiin ja myöhemmin litteroitiin 
analyysiä varten.

352 Kuula 1995. 
353 Lewin 1946 ja 1951.
354 Elden ja Chisholm 1993.
355 Kuula 1995. Näin myös Argyris ym. 1985.
356 van Beinum ym. 1993 ja Kuula 1995. 
357 Argyris 1982. 
358 Kuula 1995.
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Hankin etukäteen tutkimustapausten seurakunnista luvan tutkimukselle. 
Myös omaisilta pyysin luvan etukäteen osallistua tilaisuuteen. Kysyin samalla 
mahdollisuutta tavata hautausta seuraavalla viikolla lähimpiä omaisia haastatte-
lun merkeissä. Hautaustoimistoihin otin samoin yhteyden etukäteen.

Kirkollisten toimitusten osalta varsinkin hautaan siunaaminen on yksi kaik-
kein herkimpiä aiheita. Siksi tutkimuksessa oli noudatettava äärimmäistä hie-
notunteisuutta, jotta kuoleman aiheuttamaa suruprosessia ei väkivalloin olisi 
häiritty. Toisaalta tällaista aihetta ei voinut tutkia järjestämällä keinotekoinen 
tutkimusympäristö, vaan tutkijana minun oli osallistuttava todellisen elämän to-
dellisiin hautajaisiin.

Tutkimukseni liittyy toimintatutkimuksen metodiikkaan. Toimintatutkimus 
puolestaan edustaa tapaustutkimuksen yhtä alalajia ja sillä tarkoitetaan käy-
tännössä toimivien henkilöiden suorittamaa oman työnsä tutkimista ja kehit-
tämistä.359 Kun seurakuntapappi selvittää hautaustoimituksen käytännöllistä 
toteutusta siihen liittyvine toimijoineen, voidaan katsoa hänen samalla tutkivan 
ja kehittävän omaa työtään, vaikka tutkimuskohteet eivät olisikaan hänen suo-
rittamiaan hautauksia.

Walker360 ja Stenhouse361 korostavat tapaustutkimuksen merkitystä itsenäise-
nä tutkimustyyppinä, jossa selittäminen rajoittuu vain tutkittavaan tapaukseen. 
Siinä pyritään ilmiön kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Perustana on koottu 
dokumenttiaineisto ja suoritettu tulkinta. Lukijan on mahdollista yleistää ja so-
veltaa tutkimuksen tuloksia omaan käytäntöönsä vertaamalla omaa tilannettaan 
tutkittuun tapaukseen. Edellytyksenä on, että tapaus on kuvattu riittävän yksityis-
kohtaisesti ja syvällisesti. Tilastollisen yleistettävyyden sijasta tapaustutkimuksen 
tulokset ovat käyttökelpoisia. Tutkijana en ole pyrkinyt vastaamaan kysymyksiin 
”kuinka moni” ja ”kuinka usein”, vaan olen koettanut vastata kysymyksiin, ”mitä”, 
”miten” ja mahdollisesti myös ”miksi” jokin asia tapahtui. Kemmiksen mukaan 
”toimintatutkimuksen avulla tutkijat/toimijat pyrkivät parantamaan käytäntöjään 
sekä ymmärtämään niitä ja toimintaolosuhteitaan entistä syvällisemmin.”362

Carr ja Kemmis363, Räsänen364 ja Syrjälä365 jaottelevat toimintatutkimuksen 
kolmeen eri ryhmään (tekninen, praktinen ja emansipatorinen), joista tämä tut-
kimus kuuluu lähinnä praktiseen ja emansipatoriseen ryhmään. Toimintatutki-
muksessa tutkija on myös osa tutkimuskohdettaan. Tutkimuksen tavoitteina on 
– paitsi oppia ymmärtämään syvällisemmin omaa toimintaansa – myös pyrkiä
parantamaan toimintaympäristöä. Marja-Liisa Swanz366 käyttää tästä tutkimus-
tyypistä nimitystä osallistuva tutkimus.

359 Cohen ja Manion 1995, 186.
360 Walker 1980 ja1983.
361 Stenhouse 1985.
362 Kemmis 1985.
363 Carr-Kemmis 1986, 31–40. 
364 Räsänen 1993, 47–51. 
365 Syrjälä 1994, 31–33.
366 Swanz 1979.
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Osallistuminen ja muutos liitetään usein yhteen. Lähtökohtana on, että oman 
työn ymmärtäminen ja kehittäminen voi käynnistyä vain alkamalla refl ektoida 
omia käytännön kokemuksiaan. Toimintatutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin 
muuttaa paremmaksi kohteena olevaa käytäntöä sekä osallistujien ymmärrys-
tä tästä käytännöstä. Tähän tutkimukseeni sisältyy siis myös ajatus siitä, että 
toimituskäytännön kehittäminen omassa työssäni on mahdollista nyt tehtävän 
tutkimuksen avulla.

Tapaustutkimus eli ”case study” on empiiristä tutkimusta, joka monipuolisia 
ja monella tavalla hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimi-
via ihmisiä. Se voi olla myös toiminnassa olevan tapahtuman tutkimista. Pyrki-
myksenä on ymmärtää ilmiötä entistä syvemmin. Monipuolinen tiedon hankinta 
ei sulje pois myöskään tapausta valottavan tilastollisen aineiston käyttöä.367

Tapaustutkimusten lähtökohta on usein toiminnallinen ja niiden tuloksia 
myös sovelletaan käytännössä.

Raportointi niissä on mahdollista tehdä kansantajuiseksi ja tutkimusrapor-
teissa on mahdollista välttää tavanomaiselle tutkimukselle tyypillistä sisään-
päinlämpiävää tiedeslangia. Tutkimusraportti sallii lukijan tehdä omia johto-
päätöksiä. Tapaustutkimukset tuotoksina muodostavat kuvailevan materiaalin 
arkiston, josta voidaan tehdä myös erilaisia tulkintoja. Tapaustutkimuksen ai-
neisto on paradoksaalisesti voimakkaasti totta, mutta vaikeasti organisoitavissa. 
Tapaustutkimus sallii Cohenin ja Manionin mukaan myös yleistykset.368

 Robert E. Staken mukaan369 tapaustutkimuksessa on kysymys siitä, että ha-
lutaan optimoida tapauksen ymmärtäminen ennemmin kuin sen yleistäminen. 
Cohenin ja Manionin mukaan370 yksittäisen tapauksen havainnoinnilla pyritään 
luotaamaan syvälle ja analysoimaan intensiivisesti moni-ilmeistä ilmiötä. Ta-
paustutkija etsii Staken mukaan toisaalta sitä, mikä on yhteistä ja toisaalta sitä, 
mikä on erityistä ja uniikkia tapauksessa.

Tapaustutkimus voidaan ymmärtää keskeiseksi kvalitatiivisen metodologian 
tiedonhankinnan strategiaksi. Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu erityisen hy-
vin tutkimukseen, kun 

1. ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä 
niinkään niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta,

2. ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten 
toimijoiden merkitysrakenteista,

3. halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai 
joissa ei voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä, tai

4. halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, 
joita ei voida tutkia kokeen avulla.371

367 Syrjälä 1994, 11–12.
368 Cohen & Manion 1995, 123.
369 Stake 1994, 236.
370 Cohen & Manion 1995, 106–107.
371 Metsämuuronen 2003, 167–171; Syrjälä ym. 1995, 12–13.
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Toimintatutkimuksen menetelmien – itse asiassa koko metodologian – tuli-
si muotoutua vuorovaikutustilanteessa tutkittavien ja tutkijan välillä. Läheinen 
yhteys tutkittavien kanssa muodostaa myös ongelman: miten toimintatutkija voi 
välttää liiallista identifi oitumista tutkittavaan yhteisöön ja mitä seurauksia on 
siitä, että tutkija ja tutkimussubjektit tuntevat toisensa liian hyvin?372

2.4. Tutkimusaineiston kerääminen

Tutkimusaineistoni on koottu yhteensä 13 hautauksesta – pääasiassa vuoden 
2004 aikana, joitakin tapauksia vielä alkuvuonna 2005. Kaikki tapaukset ovat 
Turun arkkihiippakunnan alueelta. Aineisto koostuu tutkimushautauksiin liitty-
västä havainto- ja haastattelumateriaalista.

Osallistuin itse havainnoijana kaikkiin tutkimuksessa mukana oleviin hauta-
uksiin ja muistotilaisuuksiin. Yleensä hautausta seuraavaksi viikoksi olin sopi-
nut tapaamiset lähiomaisten, hautaustoimiston virkailijoiden sekä seurakunnan 
työntekijöiden kanssa.

Lähdemateriaalina olen käyttänyt myös Suomen Hautaustoimistojen Liiton 
jäsenlehden Tiimalasin vuosikertoja 1980–2005. Lisäksi lähdemateriaalina ja 
tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseen käytin myös koulutusmateriaalia, 
joka liittyi Turun arkkihiippakunnassa vuosina 2004–2005 järjestettyyn uusien 
toimituskäytäntöjen koulutukseen. Kaikki arkkihiippakunnan seurakunnat oli 
velvoitettu osallistumaan tähän koulutukseen, jossa yhtenä väliajan tehtävänä 
piti laatia selvitys seurakunnan hautaus- ja toimituskäytännöistä. Tämä aineisto 
toimi samalla myös yhtenä tutkimukseni luotettavuuden mittarina, sillä pystyin 
vertaamaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin keräämiä seurakuntatietoja omiin 
keräämiini haastattelutietoihin. Tutkimuksen reliabiliteettia (sisäistä luotettavuut-
ta) pystyttiin ainakin eräiltä osin tällä tavalla varmistamaan. Toisaalta arkkihiip-
pakunnan koulutusmateriaalista sain myös arvokasta lisätietoa ja vertailtavuutta 
koko hiippakunnan alueen toimituskäytäntöihin hautaustoimituksen osalta.

En osallistunut yhteenkään hautaukseen ja muistotilaisuuteen täysin yllät-
täen ja tuntemattomana. Olin etukäteen ottanut hautausta järjestäviin lähimpiin 
omaisiin yhteyttä ja pyytänyt lupaa tulla mukaan. Esitellessäni itseni kerroin 
tuloni syyksi sen, että se liittyi hautauksista tehtävään tutkimukseen Helsingin 
yliopiston teologisessa tiedekunnassa.373 Tässä etukäteiskeskustelussa sain usein 
jo joitakin tärkeitä, tutkimukseen olennaisesti liittyviä tietoja. 

372 Grönfors 1992, 122.
373 Grönfors (1985, 78–79) toteaa, että ”jos halutaan luoda pysyvä luottamussuhde tutkijan ja tut-
kittavien välille, on mielestäni hyvä kertoa niin pian kuin mahdollista jokaiselle mukana olevalle 
tutkijan tavoitteista. Mikäli yhteydenotossa pyritään salaamaan tutkijan todellinen tarkoitus, on 
todennäköistä, että tutkittavat saatuaan tietää sen, kokevat tulleensa petetyiksi ja tutkimus pysäh-
tyy siihen…Ellei ole ehdotonta syytä olla selostamatta tutkimuksen luonnetta, on hyvä antaa siitä 
perusteellinen selvitys.” Berk ja Adams (1970, 106–108) toteavat, että tutkimusongelma kannat-
taa esittää tutkittaville mahdollisimman myönteisesti.
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Esitellessäni itseni kerroin reilusti senkin, että olen pappi, mutta että nyt olin 
virkavapaana omasta työstäni ja osallistuin useisiin hautajaisiin ollen vain mu-
kana ja seuraten tilaisuuden kulkua. Samalla kerroin myös, että haluaisin tavata 
lähimpiä omaisia melko pian hautajaisten jälkeen haastatellakseni heitä siitä, 
miten he olivat valmistautuneet hautajaisiin ja mitä ajatuksia heillä oli kaikesta, 
mikä liittyi hautauksen järjestämiseen ja mahdolliseen muistotilaisuuteen. Mi-
nulla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia päästä mukaan hautajaisiin, ja poikkeuk-
setta jokaiselle omaiselle sopi myös jälkikäteen tehtävä haastattelu.374 Eräässä 
tapauksessa (tapaus 4) lähin omainen totesi, että oli arvokasta päästä mukaan 
tällaiseen tutkimukseen ja että se teki hautajaisista heille vielä arvokkaamman 
tilaisuuden.

Kahdessa tapauksessa omaiset kysyivät – saatuaan tietää minun olevan pappi 
– voisinko käyttää muistotilaisuudessa puheenvuoron. Useimmissa tapauksissa 
jo etukäteiskeskustelussa puhelimessa asetelma tuli molemmin puolin kuiten-
kin täysin selväksi, eivätkä omaiset odottaneet tutkijalta papin palveluksia. Yh-
dessä tuhkaamisen jälkeen suoritetussa uurnan maahan kätkemisessä, jossa olin 
tutkijana mukana, minuun kohdistui niin vahvana papillinen odotus, että luin 
tilaisuudessa lyhyen rukouksen ja päätökseksi Herran siunauksen. Tämä tapaus 
osoitti hyvin omaisten odotuksia. Paikalla oli kyllä paikallisen seurakunnan oma 
työntekijä – seurakuntamestari – mutta hän ei osallistunut tapahtumien kulkuun 
mitenkään.

Myös hautaustoimistoihin otin ennen hautauksia yhteyttä ja kerroin tutki-
muksestani. Hautaustoimistojen henkilökunta suhtautui tutkimukseen erittäin 
myönteisesti. Heille aihe tuntui olevan jopa erityisen tärkeä. Hautaustoimiston 
virkailija pyysi minua mukaan jopa siihen intiimiin hetkeen, jossa lähimmät 
omaiset kokoontuivat sairaalan kappelissa vainajan avoimen arkun ääreen hy-
västelemään rakastaan. Meninkin mukaan yhteen tällaiseen hetkeen ja tunsin 
siinä tilanteessa olevani kovin ulkopuolinen. Hetki oli niin intiimi. En osallistu-
nut muihin vastaaviin. Tutkimukseni kannalta vainajan katsomisista sain riittä-
västi tietoa jälkikäteen haastatteluissa.

Hautaustoimistoissa minua varten oli usein varattu erillinen aika siten, että 
virkailija oli saanut jonkun toisen henkilön päivystämään liikkeessä voidakseen 
lähes keskeytyksettä osallistua haastattelutilanteeseen. Muussa tapauksessa oli 
haastatteluaika pyritty varaamaan niin, että asiakkaita ei todennäköisesti silloin 
tulisi liikkeeseen – usein myöhään illalla. Kaikki hautaustoimistojen haastattelut 
tehtiin heidän omissa liiketiloissaan. Myös hautaustoimistojen henkilökunnalle

374 Englantilaisissa haastattelututkimuksissa tutkijat (Howarth 1993 ja Bradbury 1999, 31–34) 
kertovat, että heidän oli vaikeaa päästä tutkimaan hautauksia…..Aihe koettiin liian araksi ja hen-
kilökohtaiseksi. Toisaalta Anna Davidsson-Bremborg (2002, 18) kertoo omassa haastattelututki-
muksessaan kohdanneensa suurta avoimuutta ja ystävällisyyttä sopiessaan haastatteluista. Myös 
Grönfors (1985, 78) mainitsee olevan pikemminkin loogista, että tutkimuksen kohteet mieluum-
min vastustavat kuin suosivat tutkimusta. ”Yleensä tutkija tuntuu yhteisön elämässä häiriötekijäl-
tä”. Itse en kokenut mitään vastustusta tutkimuksen kuluessa.
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olin kertonut olevani pappi. Jäin jälkikäteen miettimään, oliko tämä tieto vaikut-
tamassa siihen, että hautaustoimiston henkilökunta miltei joka kerta halusi pu-
hua myös suhteista seurakuntaan ja kokemuksistaan seurakunnan työntekijöistä, 
ja varsinkin toimituksen hoitaneista papeista.

Tutkimusseurakuntiin olin etukäteen ensin yhteydessä kirkkoherroihin, joille 
esittelin tutkimushanketta ja kysyin lupaa osallistua tilaisuuksiin375. Joissakin 
tapauksissa kirkkoherrat halusivat esitellä tutkimushanketta etukäteen työnteki-
jäkokouksessa ja kysyä pappien mielipidettä siitä, suostuvatko he tutkimukseen. 
Tämä oli sikäli tärkeää, että vaikka minulla olisikin ollut vapaa pääsy ilman 
muuta mihin tahansa julkiseen hautaan siunaamiseen, en ilman työntekijöiden 
suostumusta olisi voinut päästä haastattelemaan heitä jälkeenpäin. Kahdessa tut-
kimusseurakunnassa kirkkoherra ilmoitti minulle työntekijäkokouksen jälkeen, 
keillä papeilla ei olisi mitään sitä vastaan, että olen mukana heidän toimittamis-
saan hautauksissa ja että voisin haastatella heitä myös jälkeenpäin. Samanlainen 
oli tilanne myös kirkkomuusikkojen suhteen.

Kirkkoherrat informoivat etukäteen myös seurakunnan hautatoimistoa ja 
muuta henkilökuntaa asiasta. Näin minun oli mahdollista sopia haastatteluis-
ta. Onhan selvää, että ei kenelle tahansa ulkopuoliselle kyselijälle seurakuntien 
henkilökunta voisi kertoa ehkä hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Itsestään sel-
vää oli, että tutkimuksessa ei käytetä kenenkään haastatellun nimiä eikä kerrota 
tutkimusseurakuntien tai paikkakuntien nimiä. 

Hautajaisiin pukeudutaan meillä pääasiassa tummiin, siisteihin vaatteisiin. 
Miehet käyttävät useimmiten tummaa pukua, valkoista paitaa ja mustaa solmio-
ta. Niissä hautauksissa, joihin osallistuin, tämä perusoletus piti pääosin paikkan-
sa. Vain yhdessä tapauksessa lähimpien omaisten pukeutuminen poikkesi täysin 
muista. Tässä tapauksessa erikoisella pukeutumisella oli myös oma viestinsä.376

Tutkijan roolissani osallistuessani hautajaisiin noudatin yleistä käytäntöä ja pu-
keuduin tummaan pukuun.377 Näin olin kuin yksi saattoväestä enkä herättänyt 
erityistä huomiota.

Hautaan siunaamistilanteisiin menin aina hyvissä ajoin paikalle ennen tilai-
suuden alkua, jotta pystyin seuraamaan ihmisten saapumista tilaisuuteen. Tein

375 Tämä lupahan on itse asiassa kenellä tahansa, sillä kirkolliset toimitukset eivät ole yksityis-
tilaisuuksia vaan seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kirkkoon tai kappeliin voisi tulla kuka 
tahansa tilaisuuteen. Mielestäni oli kuitenkin korrektia tällä tavalla etukäteen lähestyä kirkkoher-
roja. Halusin myös erikseen haastatella jokaisen tutkimusseurakunnan kirkkoherraa saadakseni 
myös esimiesten näkemyksen seurakunnan hautauskäytännöistä. Se, mitä kirkkoherrat pitävät 
tärkeänä, ohjaa myös omalta osaltaan hautaustoimintaa.
376 ”Ottaen huomioon vaatetuksen merkityksen henkilön sosiaalisen identiteetin, alkuperän, va-
kaumuksen ja ryhmäuskollisuuden osoituksena ei olekaan ihme, että ihmiset pitävät vaatetusta 
oman itsensä jatkeena.”(Kuper 1973, 366).
377 Grönfors (1985, 56) huomauttaa, että ”sopivaa tutkimusasua valittaessa on tärkeintä muistaa, 
että asun ei pitäisi estää tiedon saamista tai kohtuuttomasti muuttaa sen laatua. Yksinkertainen 
siisti asu sopii useimpiin tilanteisiin. Tutkittaville ei pidä antaa sellaista kuvaa, että he sosiaalisesti 
ja taloudellisesti ovat varsin etäällä tutkijasta.” 
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havaintoja siitä, oliko joku ottamassa ihmisiä vastaan, opastamassa jne. Millai-
siin ryhmiin tulijat menivät? Mistä ehkä puheltiin ennen tilaisuuden alkamista? 
Yleensä tervehdin niitä ihmisiä, jotka minusta näyttivät lähiomaisilta ja esit-
täydyin heille. Samalla tapasin ensimmäistä kertaa ne omaiset, joiden kanssa 
olin puhelimitse etukäteen ollut yhteydessä. Huomasin, että he puolestaan olivat 
kertoneet minusta jo etukäteen monelle tilaisuuteen osallistuvalle. En ollut pai-
kalla tuntemattomana. Minut tunnettiin ”sinä tutkijana”. Kahdessa tilaisuudessa 
minulta tultiin kysymään kukkien laskemiseen liittyviä käytännön asioita sekä 
muutoinkin tilaisuuden järjestyksestä. Edustin omaisille luultavasti kirkollista 
instituutiota, koska he tiesivät minut papiksi.

Norjalainen Doving378, jonka tutkimus myös osaksi perustui hautaustoimi-
tusten havainnointiin, kertoi etsineensä siunauskappelista paikan, jossa hän oli 
mahdollisimman näkymättömissä. Hän asettui urkuparvelle ja tarkkaili sieltä 
tilaisuutta. Minä puolestani en yrittänytkään piiloutua minnekään – olinhan jo 
etukäteen sopinut tulostani – vaan asetuin kappelin tai kirkon etuosaan, josta 
ajattelin pystyväni kuulemaan myös muistokukkasten laskemisen yhteydessä lu-
etut mahdolliset tervehdykset.379 Usein nuo viimeiset tervehdykset luettiin niin 
hiljaisella ja itkuisella äänellä, että vain vaivoin pystyin edessäkään niitä kuu-
lemaan. Kun omaisilta myöhemmin kysyin, mitä heille oli jäänyt mieleen kuk-
kien laskusta, ei kukaan maininnut luettuja tekstejä. Luultavasti suurinta osaa 
luetusta eivät omaisetkaan olleet kuulleet. Sen sijaan omaiset kyllä kertoivat 
muistavansa, ketkä olivat kukkia käyneet laskemassa.

Etuosassa istuessani saatoin myös kuulla, kuinka saattoväen joukossa kuis-
kuteltiin hiljaisella äänellä, milloin heidän vuoronsa tulee laskea kukkaset ja 
kuka lukee tekstin. Kukkasten laskemiseen liittyvää epävarmuutta olisi ollut 
miltei mahdotonta huomata kauempaa. Muistokukkasten laskemisessa nouda-
tettiin yleensä sellaista järjestystä, että aivan lähimmät omaiset laskivat ensin – 
aivan ensimmäiseksi puoliso ja sitten lapset – ja heidän jälkeensä vainajan/puo-
lison muu lähisuku, sitten kummilapset, naapurit ja työtoverit. Yhteisöt laskivat 
yleensä muistokukkaset aivan lopuksi. Ja jos kysymyksessä oli sotaveteraani 
tai sotilaspoika, niin kyseisen järjestön muistokukkaset olivat aivan viimeiset. 
Usein silloin laskettiin havuseppele.

378 Doving 1994.
379 Tämä olettamus oli väärä, sillä kukkien laskemisen yhteydessä luetut tervehdykset kuuluivat 
usein niin hiljaisesti, etten edes minä etupenkissä pystynyt niitä kaikkia kuulemaan. Äänentoisto-
laitteeni ei pystynyt niitä senkään verran tallentamaan. Myös moni omainen kertoi haastattelussa, 
ettei muistanut mitään luetuista tervehdyksistä eikä edes lasketetuista kukista; ainoastaan sen, kei-
tä edessä arkun luona oli käynyt. Omalla paikallani penkissä kuulin, kuinka saattoväen joukossa 
kuiskailtiin, kenen vuoro olisi mennä seuraavaksi laskemaan kukkaset. Siitäkin supateltiin, kuka 
lukee tervehdystekstin. Kukkien laskemisen hetki oli äärimmäisen jännityksen hetki monelle saat-
toväestä. Yhtenä syynä oli esiintymisjännitys, mutta toisena – eikä ehkä vähimpänä – syynä oman 
kuolevaisuuden kokeminen arkun vieressä todempana kuin pitkään aikaan.  
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Käytin kirkossa ja kappelissa nauhuria tilaisuuden tallettamiseen. Lisäksi 
tein muistiinpanoja havainnoistani – mm. pukeutumisesta, arkusta, kukkasista, 
kirkon sisustuksesta, istumajärjestyksestä, papin kontaktista saattoväkeen, sun-
tion/seurakuntamestarin toiminnasta jne. Nauhalle tallentui tilaisuuden puhuttu 
ja laulettu sisältö.

Myös haastattelutilanteissa käytin aina nauhuria. Käytössäni oli hyvin pie-
ni mutta erittäin tehokas nauhuri, jonka mikrofonin kantoetäisyys oli tavatto-
man hyvä. Näin saatoin haastatellessani keskittyä itse haastattelutilanteeseen 
ja kuunnella keskittyneesti, koska kirjoitin lehtiöön – pidin aina myös pientä 
lehtiötä käsillä – vain avainsanat ja muutamia haastateltujen ajatuksia, joista 
halusin jatkossa kysyä lisää. Nauhuri ei aiheuttanut minkäänlaista ”rimakau-
hua” haastateltaville. Vain pieni katkos tuli aina silloin, kun jouduin vaihtamaan 
kasettia, vaikka käytinkin 90 minuutin mittaisia kasetteja. Yksittäisten haastat-
telujen pituudet vaihtelivat 45 minuutista kolmeen tuntiin.

Olin etukäteen laatinut itseäni varten tietyn haastattelurungon, jotta aina-
kin tietyt samat asiat tulisivat kysyttyä kaikilta haastateltavilta. En kuitenkaan 
noudattanut mitään strukturoitua haastattelurunkoa vaan pyrin tarjoamaan mah-
dollisimman avoimen keskusteluhetken haastateltaville. Olin myös tottunut 
haastattelemaan ihmisiä toimiessani useita vuosia toimittajana kirkollisessa Ko-
timaa-lehdessä.

Annoin haastateltavien puhua melko vapaasti – tosin välillä jouduin palautta-
maan keskustelun siihen hetkeen, sillä hyvin helposti ja mielellään haastateltavat 
alkoivat kertoa monista muistoistaan, jotka liittyivät vainajaan. Ymmärsin, että 
heille oli tärkeää saada muistella vainajaansa ja siksi annoin tilaa myös muistoil-
le. Usein niidenkin kautta sain myös tutkimuksellisesti mielenkiintoista tietoa. 
Jouduin tekemään neljä haastattelua pitkän etäisyyden vuoksi puhelimitse. Olin 
etukäteen sopinut ajan, jolloin voin soittaa, joten sekä minulla että haastatel-
tavalla oli aikaa rauhassa puhua. Nämäkin haastattelut talletin nauhoittavalla 
puhelimella.

Sain haastatteluhetkissä kuunnella myös sellaisia asioita, joiden kohdalla 
ymmärsin, että ne kerrottiin minulle siksi, että olin pappi. Haastateltavani ei-
vät aina ajatelleet minua akateemisena tutkijana vaan pappina, jonka kanssa he 
olivat nyt keskustelemassa surustaan ja ajatuksistaan. Koin tämän merkittävänä 
luottamuksen osoituksena, mutta ymmärrettävästi en voi käyttää kaikkea tallet-
tamaani materiaalia tutkimustarkoitukseen. Siihen nimittäin sisältyy myös lähes 
ripiksi luettavaa materiaalia. Vaikka roolini tutkijan ja papin roolien välillä ehkä 
välillä eivät haastateltaville olleetkaan niin selviä, pyrin silti itse olemaan koko 
ajan tietoisena tehtävästäni. 

Varsinaisten tapauksiin liittyneiden haastattelujen lisäksi kävin haastatte-
lemassa Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtajaa sekä Liiton toi-
minnanjohtajaa. Samoin haastattelin Suomen Hautaustoiminnan Keskusliiton 
pääsihteeriä. Musiikkitoimintaan liittyen kävin haastattelemassa Arkkihiip-
pakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityöstä vastaavaa hiippakuntasihteeriä. 
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Myös tutkimusseurakuntien kirkkoherroja haastattelin erikseen – mikäli he ei-
vät jo muutoinkin olleet mukana tutkimuksessa siunauksen toimittaneina pap-
peina.

Aineiston litteroinnin suhteen tämä haastateltavien suuri avoimuus mi-
nua kohtaan asetti omia rajoituksiaan. Käytin litteroinnissa apuna ulkopuolis-
ta kirjoittajaa – Suomen Näkövammaisten Liiton tarjoamaa litterointipalvelua 
– mutta aivan kaikkea nauhamateriaalia en pystynyt antamaan ulkopuoliseen 
litterointiin. Kaikkiaan nauhoitettua haastatteluaineistoa kertyi noin sata tuntia. 
Litteroitua aineistoa haastatteluista kertyi yhteensä noin tuhat sivua.

Otin uudelleen omaisiin yhteyttä suunnilleen vuoden päästä hautauksesta. 
Halusin kuulla, mitä omaisille kuului ja samalla kysyin heiltä, olivatko he osal-
listuneet seurakunnissaan mahdollisesti joihinkin hautausta seuranneisiin jälki-
tilanteisiin (”kuolleen kiitoksen kuuleminen”, pyhäinpäivän muistotilaisuus ja 
sururyhmä). Kysyin myös haudalla käymisestä.

2.4.1. Tutkimustapaukset

Kaikki tutkimukseeni liittyvät tapaukset valitsin Turun arkkihiippakunnan alu-
eelta, yhteensä viidestä eri seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä. Haastatel-
tavien anonymiteetin turvaamiseksi en käytä raportissani seurakuntien enkä 
paikkakuntien nimiä. Haastattelujen yhteydessä mainitaan pelkkä tutkimustapa-
uksen numero. Ketään tutkimukseni haastatelluista ei pystytä näin ollen henki-
löimään. Vain tutkijan tiedossa ja aineiston dokumentaatiossa ovat todelliset ni-
met ja henkilöt. Taustahaastattelujen henkilöt sen sijaan saattavat esiintyä omilla 
nimillään.

Tutkimuksessa on mukana kaikkiaan viisi eri seurakuntaa eri puolilta arkki-
hiippakuntaa. Tutkimusseurakunnat olen valinnut siten, että ne edustavat pieniä 
maalaisseurakuntia, suuria kaupunkiseurakuntia ja suurta seurakuntayhtymää. 
Yksittäiset hautaustapaukset (tapaukset) olivat puolestaan sattumanvaraisia. 
Valinnassa vaikutti kuitenkin se, että suljin tutkimuksen ulkopuolelle harvinai-
set hautaukset (mm. pienet lapset, itsemurhan tehneet ja rikosten uhrit). Yhden 
(melko) harvinaisen tapauksen kuitenkin otin mukaan: hautaan siunaaminen, 
jossa paikalla ei ollut yhtään ainoaa saattajaa. Vain pappi ja kanttori olivat toi-
mittamassa siunaamisen. Mukaan mahtui yllättäviä kuolemantapauksia (äkilli-
nen ja odottamaton kuolema kotona sairaskohtaukseen) sekä myös kaksi vaina-
jaa, jotka eivät kuuluneet kirkkoon. Tapausten vainajien keski-ikä oli jo melko 
korkea, kuten keskimäärin todellisuus onkin.
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Taulukko 5.
Tutkimusseurakuntien koko.

Tapauksia Seurakuntatyyppi Srk:ssa jäseniä

5 suuri kaupunkisrk yli 150 000

3 suuri kaupunkisrk yli 30 000

2 pieni kaupunkisrk alle 25 000

2 pienehkö maalaissrk alle 3 500

1 pieni yhden papin maalaissrk alle 2 000

Esittelen seuraavassa lyhyesti jokaisen tutkimustapauksen ja niihin liittyneet 
haastattelut. Muistotilaisuuksissa tuli myös pöytäkeskusteluissa esille tutkimuk-
sen kannalta mielenkiintoista materiaalia. Merkitsin ne myöhemmin muistinva-
raisesti kenttäpäiväkirjaani.

Tutkimustapausluettelo sekä luettelo tutkimushaastatteluista.

TAPAUS 1

seurakunta
Pienehkö alle 3500 hengen maalaisseurakunta. Pappeja oli seurakunnassa kaksi. Seura-
kunnassa on oma vakituinen kanttori. Seurakunnan hautausmaa sijaitsee kirkon välittö-
mässä läheisyydessä ja sitä käytetään. Seurakunta kuuluu suurempaan yhtymään, josta 
käsin hoidetaan mm. haudan kaivut ja peittämiset. 

vainaja
Vainaja oli keski-ikäinen n. 55-vuotias, aktiivisesti urheilua harrastanut mies, joka kuoli 
yllättäen sairauskohtaukseen viikonvaihteessa kotonaan. Kotona ei ollut silloin muita 
kuin vaimo. Miehellä oli kaksi aikuista lasta. Sekä vainaja että hänen vaimonsa olivat 
kumpikin eronneet kirkosta jo useita vuosia sitten.

vaimo
Vaimo ei jaksanut hoitaa hautausjärjestelyjä, vaan antoi tehtävät pojalleen. Haastattelin 
leskeä hänen omassa kodissaan.

poika
Vainajan aikuinen, naimisissa oleva poika, joka asui puolen tunnin matkan päässä kotoa. 
Poika oli liittynyt kirkkoon mennessään naimisiin.

tytär
Vainajan aikuinen tytär, joka asui kaukana kotoa. 

pappi
Seurakunnan kirkkoherra, joka oli toiminut paikkakunnalla jo kauan.
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kanttori
Seurakunnan vakituinen kanttori.

suntio
Seurakunnan vakituinen suntio, joka myös hoiti hautausmaata.

pitopalvelu 
Alueella vaikuttava pitopalveluyrittäjä, joka hoiti hautaustapaukseen liittyvän muistoti-
laisuuden tarjoilun.

hautaustoimisto
Keskisuuri hautaustoimisto, jonka toimialue oli usean eri kunnan alueella. 

hautauksen ulkoiset puitteet
Hautaan siunaaminen tapahtui ulkona. Kirkonkelloja ei soitettu, koska vainaja ei kuulu-
nut kirkkoon. Pappi ja kanttori olivat haudalla. Kukkien lasku tapahtui haudalla. Osal-
listujia oli yhteensä noin 45. Hautauspäivä oli lauantai.

muistotilaisuus
Järjestettiin seurakuntakodissa. Mukana oli pappi ja kanttori. Ystävät pitivät puheita. 
Yksi ystävä esitti pianomusiikkia. Pappi piti puheen.

TAPAUS 2

seurakunta
Suuri seurakuntayhtymä, yli 150 000 jäsentä. Hautaan siunaaminen tapahtui yhtymän 
eräässä kirkossa, joka oli ennen ollut vainajan kotikirkko. Tuhkaaminen. 

vainaja
Vainaja oli 67-vuotias liikkeenharjoittaja, joka oli ollut muutaman vuoden sairaslomal-
la. Vaikea sairastuminen ennen kuolemaa, joka tapahtui keskussairaalassa. Läsnä olivat 
vaimo ja molemmat pojat sairaalassa.

leski
Vaimo jaksoi hoitaa hautajaisjärjestelyt. Molemmat lapset perheineen asuivat aika lähel-
lä (samassa kaupungissa). Haastattelin leskeä hänen omassa kodissaan.

pappi
Leski oli pyytänyt pappia tutun suosituksesta. Ei tuntenut pappia itse. Pappi oli 
vähän yli 50-vuotias, pitkään yhtymässä toiminut kappalainen.

kanttori
Eläkkeellä oleva kanttori, joka oli johtanut kuoroa, jossa vainaja oli laulanut vuosia.

hautatoimisto
Yhtymässä oli oma hautatoimisto, joka hoiti keskitetysti hautausasioita.

hautaustoimisto
Yksi kaupungin monista toimistoista.

suntio
Kirkossa suntiona toiminut.
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hautauksen ulkoiset puitteet
Hautaus toimitettiin kirkossa. Kukkien lasku tapahtui alussa. Oli painettu käsiohjelma. 
Kirkossa lauloi mieskvartetti. Tuhkaaminen. Uurna laskettiin myöhemmin sukuhautaan. 
Kuolinilmoitus oli lehdessä hautauksen jälkeen. 

pitopalvelu

muistotilaisuus
Järjestettiin seurakunnan tiloissa. Mukana olivat pappi ja kanttori. Virret oli painettu 
ohjelmaan. Ystävän puhe. Musiikkia. Papin puhe. Läsnä noin 60 henkeä.

TAPAUS 3

seurakunta
Suuri seurakuntayhtymä, yli 150 000 jäsentä. Hautaus tapahtui siunauskappelissa.

vainaja
Ei läheisiä omaisia lainkaan samassa kaupungissa. Noin 80-vuotias yksinäinen, naima-
ton naishenkilö, jonka poliisi löysi kotoaan melko pian kuoleman jälkeen. Oli eläessään 
suunnitellut jo kaikki hautajaisjärjestelyt ja käynyt sopimassa siitä hautaustoimistossa.

sukulainen
Poliisi otti yhteyttä sukulaiseen vainajan jättämien puhelinnumerotietojen perusteella. 
Hautajaisjärjestelyt hoiti vainajan pyynnöstä yksi sukulainen, veljen tytär, joka asui mel-
ko kaukana. Vainaja oli tehnyt hautaustestamentin.

pappi
Vainajan pyytämä pappi, pitkään yhtymää palvellut kappalainen joka oli osa-aikaeläk-
keellä.

kanttori
Eläkkeellä oleva vainajan kotiseurakunnan kanttori

hautaustoimisto
Vainajan valitsema hautaustoimisto, jossa hän oli käynyt useaan kertaan. Toimistosta oli 
tullut ikään kuin yksinäisen ihmisen tuttu paikka, jossa hän oli käynyt usein. 

hautauksen ulkoiset puitteet
Tuhkaaminen. Siunaus siunauskappelissa. Läsnä noin 35 henkeä. Kuolinilmoitus oli 
lehdessä hautauksen jälkeen.

muistotilaisuus
Järjestettiin seurakunnan tiloissa. Mukana olivat pappi ja kanttori. Ystävien ja sukulais-
ten pieniä puheita. Pappi puhui myös. Saattoväen joukossa oli myös yksi sukulaispappi.

TAPAUS 4

seurakunta
Suuri seurakuntayhtymä, yli 150 000 jäsentä. 
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vainaja
Pitkään sairastanut iäkäs, vuosia sitten eronnut nainen, jolla oli yksi lapsi, tytär. Vainaja 
oli muuttanut noin 10 vuotta ennen kuolemaansa kaupunkiin kaukaa Pohjois-Suomesta. 
Vainaja oli eläessään sanonut tyttärelleen, että hautajaisiin ei sitten kutsuta ketään suku-
laista. Vainaja oli ollut useita vuosia palvelukodeissa. Kuolema tapahtui sairaalassa.

tytär
Aikuinen tytär, joka asuu samassa kaupungissa äitinsä kanssa ja joka hoiti hautajaisjär-
jestelyt hyvin itsenäisesti. Ei tarvinnut hautaustoimiston apua asioiden järjestämisessä. 
Tunsi kuitenkin jonkinlaista syyllisyyttä siitä, että äidin siunaustilaisuuteen ei ketään 
kutsuttu.

pappi
Vainajan kotiseurakunnan vuorossa ollut pappi.

hautaustoimisto
Kaupungin eräs hautaustoimisto, jonka tytär oli valinnut kuultuaan joltakin suosituk-
sen.

hautauksen ulkoiset puitteet
Tuhkaus. Läsnä pappi ja kanttori, vainajan tytär ja tämän avopuoliso sekä yksi tyttären 
hyvä ystävätär. Pari sukulaista oli lähettänyt kukkia, jotka vainajan tytär vei arkun vie-
reen. Tuhka muistolehtoon.

muistotilaisuus
Ei järjestetty. 

TAPAUS 5

seurakunta
Pieni kaupunkiseurakunta, jossa hautaus tapahtui kirkossa. Arkkuhautaus.

vainaja
Eläkkeellä oleva, johtavassa asemassa toiminut mieshenkilö. Yllättävä kuolema, joskin 
sairauttakin oli ollut. Oli eronnut vaimostaan joitakin vuosia sitten. Ei ollut aktiivista 
suhdetta seurakuntaan. Kuolema tapahtui sairaalassa. Kuolemaa edelsi useita eri siirtoja 
sairaalasta toiseen. Lopulta keskussairaalaan.

poika1
Hoiti hautauksen käytännön järjestelyt, kävi mm. hautaustoimistossa. Akateeminen am-
matti. Tein puhelinhaastattelun pitkä matkan vuoksi.

poika2
Asui samalla paikkakunnalla isän kanssa. Yksityisyrittäjä.

tytär
Tytär asui ulkomailla. Tuli sieltä hautaukseen lapsineen. Vietti lapsineen kesät samassa 
kaupungissa isän kanssa. Haastattelin kesämökillä.

hautaustoimisto
Yksi  kaupungin hautaustoimistoista. 
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pappi
Toimitusvuorossa ollut kappalainen.

hautauksen ulkoiset puitteet
Hautaus tapahtui kirkossa. Arkku laskettiin kirkon vieressä olevaan hautausmaahan. 
Kauhea rankkasade oli koko ajan. Pappi ja suntio olivat haudalla mukana. Kuolinilmoi-
tus etukäteen. Läsnä noin 30 henkeä.

muistotilaisuus
Järjestettiin hautaustoimiston tiloissa. Mukana oli pappi. Kaksi vainajan ystävää puhui. 
Pappi piti lyhyen puheen.

TAPAUS 6

seurakunta
Pieni kaupunkiseurakunta. Hautaan siunaaminen hautausmaan kappelissa. Leski hoiti 
hautajaisjärjestelyt.

vainaja
Iäkäs nainen, joka oli ollut aktiivinen seurakuntaihminen. Nainen oli jo pitkään ollut 
sairaana, ja oma mies oli häntä hoitanut. Kuolema tapahtui sairaalassa, jossa mies us-
kollisesti oli käynyt vuosia joka päivä. 

aviomies
Hoiti kaikki järjestelyt korkeasta iästään huolimatta. Aktiivinen seurakuntalainen, jon-
ka sosiaalinen verkosto oli laaja. Molemmat lapset asuivat kaukana, toinen ulkomailla.  
Haastattelin leskeä hänen omassa kodissaan.

pappi
Nimenomaan tätä pappia leski oli toivonut hautaukseen, sillä tämä pappi oli pitänyt 
yhteyttä myös sairauden aikana.

hautaustoimisto
Yksi kaupungin hautaustoimistoista. Leski valitsi tämän, koska oli ollut tekemisissä en-
nenkin ja tunsi henkilöt.

hautauksen ulkoiset puitteet
Hautaan siunaaminen tapahtui seurakunnan uuden hautausmaan yhteydessä olevassa 
kappelissa. Arkkuhautaus.

muistotilaisuus
Seurakunnan tiloissa. Pappi ja kanttori olivat mukana. Pappi piti puheen. Kanttori oli 
mukana vain alussa. Ystävien puheita ja virsiä. Myös leski itse piti puheen. Vanha suku-
laispappikin oli mukana, vaikkei ollutkaan siunaava pappi.

TAPAUS 7

seurakunta
Alle 3500 hengen maalaisseurakunta, jossa oli kaksi pappia ja yksi kanttori. Kuului 
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useamman seurakunnan yhtymään, jossa oli yhteisiä työmuotoja ja palveluja. Haudan 
kaivamiset ja peittämiset hoidettiin keskitetysti isommasta yksiköstä. Seurakunnassa oli 
oma kirkko, hautausmaa ja seurakuntakoti aivan lähekkäin. Seurakunnassa oli pitkät 
perinteet ja aika vakiintuneet vanhat tavat käytössä.

vainaja
Vainaja oli iäkäs leskiäiti, joka oli kuollut pitkän sairauden jälkeen sairaalassa. Ollut 
hyvin uskovainen ja käynyt seuroissa. Mies oli kuollut jo useita vuosikymmeniä sitten, 
kun tytöt olivat vielä pieniä.

poika
Asui aivan lähellä kirkkoa. Poika hoiti hautajaisjärjestelyt paikallisessa hautaustoimis-
tossa. Oli puhelimitse yhteydessä kahteen siskoonsa Hoiti kaikki järjestelyt. Ei aktiivista 
suhdetta seurakuntaan, tunsi kyllä papin.  Haastattelin kotona.

tytär 1
Asui kaukana. Tein puhelinhaastattelun seuraavalla viikolla. Hyvin uskonnollinen.

tytär 2
Asui kaukana. Tein puhelinhaastattelun seuraavalla viikolla. Hyvin uskonnollinen.

pappi
Seurakunnan kirkkoherra, joka oli toiminut paikkakunnalla kauan.

kanslisti
Ainoa kansliatyöntekijä, joka otti vastaan myös hautausvaraukset.

kanttori
Vakituisen kanttorin kesälomasijainen.

suntio
Vakituisen suntion kesälomasijainen.

hautaustoimisto
Paikallinen hautaustoimisto, joka toimii kukkakaupan ja postin yhteydessä, suuremman 
hautaustoimiston ”sivupiste”.

hautauksen ulkoiset puitteet
Hautaan siunaaminen tapahtui kirkossa. Arkkuhautaus. Kirkossa musiikkiesitys (yksin-
laulu), eräs sukulainen. Noin 40 henkeä mukana.

pitopalvelu 

muistotilaisuus

Järjestettiin seurakuntakodissa. Mukana olivat pappi ja kanttori. Tyttäret pitivät puheen. 
Kirkkoherra puhui.

TAPAUS 8

seurakunta
Suuri kaupunkiseurakunta, jossa useita pappeja ja kanttoreita. Seurakunta oli jaettu toi-
minnallisiin alueisiin (ns. aluejako), mutta toimituksissa noudatettiin vuoroperiaatetta. 
Seurakunnassa useimmat hautaukset toimitettiin isossa kappelissa, jonka ympärillä si-
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jaitsi myös uusi hautausmaa. Myös toisessa, hyvin pienessä kappelissa toimitettiin hau-
taan siunaamisia. Sen lähellä sijaitsee uurna-hautausmaa. Hyvin harvinaista oli kirkossa 
hautauksen toimittaminen.

vainaja
Iäkäs leskiäiti, joka oli asunut maalla suurimman osan elämästään, mutta nyt viimei-
set ajat kaupungissa. Nopeasti etenevä, vaikea sairaus aiheutti kuoleman, joka tapahtui 
sairaalassa. Tytär oli läsnä äidin kuollessa. Äidillä oli yksi tytär ja kaksi poikaa perhei-
neen.

tytär
Tytär hoiti kaikki hautajaisjärjestelyt ja oli hoitanut muutenkin äitiä. Haastattelin tytärtä 
kotona.

pappi
Seurakunnan pitkäaikainen kappalainen, joka oli toimitusvuorossa.

kanttori
Sijaisena toimiva kanttori.

hautatoimisto
Seurakunnan hauta-asioita keskitetysti hoitava virkailija.

hautaustoimisto
Kaupungin alueella oli kolme hautaustoimistoa.

suntio
Kappelissa oli kaksi suntiota (vahtimestaria), jotka vuorottelivat.

kirkkoherra
Erikseen vielä kirkkoherran haastattelu.

hautajaisten ulkoiset puitteet
Hautaus isommassa kappelissa. Tuhkaus. Tuhkauurnan laskeminen naapuriseurakunnan 
hautausmaalle sukuhautaan. Väkeä noin 25. Käsiohjelma painettu. 

muistotilaisuus
Järjestettiin seurakunnan tiloissa. Pappi oli mukana. Ei kanttoria. Pappi piti pienen pu-
heen.

TAPAUS 9

seurakunta
Pieni yhden papin maalaisseurakunta, jossa kirkkoherra ja kanttori. Seurakunnan kirkko, 
hautausmaa ja seurakuntakoti sijaitsivat hyvin lähekkäin. Seurakunnassa ei ollut omaa 
vainajien säilytystilaa, vaan käytettiin joko sairaaloiden tai läheisen naapurikaupungin 
seurakunnan kylmiöitä. Hautaamisen ajankohtana pyhäinpäivän viikonvaihde.

vainaja
Vainaja oli noin 90-vuotias leskiäiti, jolla oli kaksi lasta. Vainaja oli asunut viimeiset 
vuodet vanhainkodissa melko hyväkuntoisena lähes loppuun saakka. Hyvin aktiivinen 
seurakuntalainen oli ollut.
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tytär
Jo eläkkeellä oleva yksin asuva tytär, joka tunsi hyvin paikkakunnan hautajaiskäytännöt 
ja muutoinkin kuolemaan liittyvät valmistelut. Yhdessä veljensä kanssa hoitivat järjes-
telyt paljolti ilman hautaustoimiston välitystä.

poika
Vainajan aikuinen poika, joka asui syntymäpaikkakunnallaan. Seurakunta-aktiivinen.

pappi
Seurakunnan kirkkoherra, joka tunsi yli 30 vuoden ajalta siunattavan.

kanttori
Seurakunnan kanttori mukana kirkossa, haudalla ja muistotilaisuudessa.

seurakuntamestari
Seurakunnan vakituinen seurakuntamestari, jonka tehtäviin kuului myös hautausmaan  
hoitaminen.

hautaustoimisto
Paikkakunnalla ei ollut omaa hautaustoimistoa vaan piti valita joku läheisten kaupunki-
en toimistoista.

vanhainkodin johtaja
Haastattelin myös sen vanhainkodin johtajaa, jossa vainaja oli kuollut. Lähinnä niistä 
käytännöistä, joita vanhainkodissa noudatettiin, kun asukas kuoli.

hautajaisten ulkonaiset puitteet
Pyhäinpäivänä jumalanpalveluksen jälkeen hautaus kirkossa. Jäähyväiskukat laskettiin 
toimituksen alussa. Yksinlaulun esitti kanttori. Haudalla olivat mukana pappi ja 
kanttori. Käsiohjelma oli painettu. Kuolinilmoitus, jossa kutsu, oli etukäteen lehdessä. 
Hautauksen jälkeen vielä erikseen kiitosilmoitus.

muistotilaisuus
Seurakuntakodilla pidettiin. Kolme puhetta, virsilaulua ja kanttorin yksinlaulua. Pappi 
oli mukana, mutta ei pitänyt puhetta. Läsnä oli noin 70 henkeä.

TAPAUS 10

seurakunta
Suuri kaupunkiseurakunta, jossa aluejako, mutta toimituksissa vuoroperiaate varauskir-
jassa. Kaksi kappelia ja kirkko, joissa hautauksia. Kirkossa kuitenkin vain hyvin har-
voin. 

vainaja
Iäkäs leskimies, joka oli menettänyt jo aiemmin vaimonsa ja poikansa. Läheinen suh-
de viime vuosina lähellä asuvaan leskinaiseen. Hautauksen järjestelyistä huolehtivatkin 
tämä ystävä sekä pojan vaimo. Vainaja ei kuulunut kirkkoon.

naisystävä
Huolehti paljon hautausjärjestelyistä. Oli itse kokenut hyvin lyhyen ajan sisällä kolmen 
läheisen ihmisen menetyksen. Haastattelin kotona.
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miniä
Huolehti myös hautausjärjestelyistä. Haastattelin kotona.

pappi
Seurakunnan pitkäaikainen kappalainen, joka tunsi perheen vaiheita monista eri toimi-
tuksista johtuen.

kanttori
Sijainen kanttorina.

hautaustoimisto
Yksi kaupungin hautaustoimistoista. Oli tuttu entuudestaan.

suntio/vahtimestari
Kappelin vahtimestari

hautauksen ulkonaiset puitteet
Hautaus seurakunnan suuremmassa siunauskappelissa. Kuolinilmoitus oli etukäteen 
lehdessä kutsuna. Yksinlaulua esitettiin tilattuna kappelissa (ei kanttori). Saattoväkeä 
oli noin 60. Tuhkaus. Tuhkauurna lasketaan myöhemmin sukuhautaan.

muistotilaisuus 
Pidettiin seurakunnan tiloissa. Mukana pappi, ei kanttoria. Sukulaisen puhe. Papin puhe. 
Sukulaismies toimi säestäjänä.

TAPAUS 11

seurakunta
Suuri kaupunkiseurakunta, jossa aluejako, mutta toimituksissa vuoroperiaate varauskir-
jassa. Kaksi kappelia ja kirkko, joissa hautauksia. Kirkossa kuitenkin vain hyvin har-
voin. Lähimpään krematorioon matkaa noin 50 km.

vainaja
Vainaja vanhahko, vaikeasti alkoholisoitunut, eronnut mieshenkilö. Asunut ikänsä 
paikkakunnalla. Hänellä oli yksi tytär ja yksi poika, joista poika ei ollut pitänyt mi-
tään yhteyttä isäänsä, ei ollut mukana hautajaisissakaan. Hautausjärjestelyt hoitivat tytär 
yhdessä oman tyttärensä kanssa. Ei aktiivista seurakunnallista yhteyttä. Kaupungin so-
siaalitoimi oli hautajaiskulujen maksajana. Kuolema tapahtui terveyskeskuksessa. Tytär 
ei tiennyt isän olevan kuolemassa. Tyttären ja isän välit olivat olleet etäiset jo pitkään 
isän juomisen takia.

tytär
Haastattelin tytärtä kotonaan, jossa oli samanaikaisesti myös hänen tyttärensä paikalla. 

tyttärentytär
Haastattelin yhdessä äitinsä kanssa. Tyttärentytär varsinaisesti oli se, joka toimitti asioi-
ta tyttären puolesta.

pappi
Seurakunnan vuorossa ollut kappalainen.

hautaustoimisto
Yksi kaupungin hautaustoimistoista.
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hautauksen ulkonaiset puitteet
Seurakunnan pienessä kappelissa. Tuhkaus. Uurna laskettiin myöhemmin sukuhautaan. 
Kukkaset vietiin jo hautauksen jälkeen haudalle odottamaan. Väkeä noin 25 henkeä. 
Aika monta pientä lasta. Kuolinilmoitus oli hautauksen jälkeen lehdessä (Siunattu lä-
heisten läsnäollessa. Kiitos osanotosta). Vaikka vainajan poika ei ollutkaan tullut hauta-
ustilaisuuteen, oli hän lähettänyt kukkakimpun.

muistotilaisuus
Pidettiin tyttären miesystävän kotona. Pappi oli mukana, kanttori ei ollut. Muisteltiin 
yhdessä vainajaa, ja pappi piti lyhyen puheen.

TAPAUS 12

seurakunta
Suuri seurakuntayhtymä, yli 150 000 jäsentä. 

vainaja
Iäkäs nainen, joka oli sairastanut noin 3 vuoden ajan. Aviomies toimi omaishoitajana. 
Kuolema tapahtui sairaalassa. Mies hoiti kaikki hautajaisjärjestelyt, koska tytär oli ul-
komailla tämän tapahtuessa. Siunaus siirrettiin sellaiseen ajankohtaan, että tytär pääsi 
perheineen mukaan.

leski
Eläkkeellä oleva liikkeenharjoittaja. Hoiti antoi kaikki järjestelyt (antoi hautaustoimis-
ton hoidettavaksi.) Mies oli ehtinyt valmistautua kuoleman ajatukseen. Haastattelin les-
keä hänen kotonaan.

pappi
Seurakunnan toimitusvuorossa oleva, pitkäaikainen kappalainen. Ei tuntenut etukäteen 
(tai ei muistanut, vaikka hän olikin vihkinyt vainajan tyttären avioliittoon vuosikymme-
niä aikaisemmin).

kanttori
Seurakunnan vuorossa ollut kanttori.

hautaustoimisto
Yksi suuren kaupungin hautaustoimistoista. Ei erityistä syytä valintaan.

hautauksen ulkoiset puitteet
Siunauskappelissa. Muistokukkaset laskettiin alussa. Saattoväkeä noin 25 henkeä. Kuo-
linilmoitus myöhemmin lehdessä.

krematorion ja siunauskappelin saattomies

muistotilaisuus
Pidettiin kappelin lähellä yksityisessä pitopaikassa. Mukana olivat pappi ja kanttori. 
Muutama virsi, adressit ja pappi piti pienen puheen. Tuhkauurnan maahan kätkeminen 
siirtyi joulunpyhien yli. Sukuhautaan.
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TAPAUS 13

seurakunta
Suuri seurakuntayhtymä. Hautaus siunauskappelissa. 

vainaja
Vainajasta ei muuta tietoa kuin nimi. 

pappi
Toimitusvuorossa ollut seurakunnan pitkäaikainen pappi.

vahtimestari
Kappelin vahtimestari hoiti arkkujärjestelyt. Tuhkan sirotus muistolehtoon myöhem-
min.

hautauksen ulkoiset puitteet
Ei yhtään saattajaa. Paikalla olivat ainoastaan pappi ja kanttori.

Tutkimustapauksien osalta haastattelin hautauksiin liittyneitä kirkon toimijoita, hauta-
ustoimistojen virkailijat sekä lähimmät (hautausta valmistelleet) omaiset. Otin yhteyttä 
omaisiin vielä sitten, kun hautauksesta oli kulunut noin vuosi. Haastattelin heitä lyhyesti 
puhelimitse. Joitakin omaisia kävin myös tapaamassa, mikäli he toivoivat tapaamista. 
Kysyin heidän jaksamistaan ja myös sitä, miten usein ja milloin he olivat käyneet hau-
dalla. Kerroin myös oman tutkimukseni edistymisestä ja kysyin, oliko heillä mielessään 
jotakin sellaista, mitä vielä halusivat kuolemaan ja hautaukseen liittyen kertoa.

MUITA HAASTATTELUJA:

Tutkimusseurakuntien kirkkoherrojen haastattelut, mikäli he eivät olleet jo toimittamas-
sa hautaan siunaamista. 

Turun arkkihiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnasta vastaavan hiippa-
kuntasihteerin Mika Mäntyrannan haastattelu.

Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtajan Pirjo Aaltosen haastattelu.

Suomen Hautaustoimistojen Liiton toiminnanjohtajan Ritva Kososen haastattelu.

Suomen hautaustoiminnan keskusliiton pääsihteerin Ahto Rintalan haastattelu.

Tutkimusalueella ilmestyvien suurimpien sanomalehtien ilmoituskonttorien virkailijoi-
den haastattelut.

Tutkimusseurakuntien hautatoimistojen tai kirkkoherranvirastojen virkailijoiden haas-
tatteluja.

Seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön haastattelu.

Vanhainkodin johtajan haastattelu.

Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä yli 100 tuntia. Äänitysmateriaali on talle-
tettu C-kaseteille, jotka ovat tutkijan hallussa.  Suurin osa äänitetystä materi-
aalista on myös litteroitu (kaikki haastattelut ja siunaustilaisuudet sekä osittain 
muistotilaisuudet). Litterointimateriaali on tutkijan hallussa.
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2.5. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa yksi vaikeimpia asi-
oita on tutkimuksen validiteetin osoittaminen.380 Tilastolliseen tutkimukseen on 
laadittu tiettyjä sääntöjä mm. otannan edustavuuden ja merkittävyyden suhteen. 
Validiteetti osoittaa, miten pitkälle analyysissä käsitellyt indikaattorit todella il-
maisevat sitä, mitä niiden on tarkoituskin ilmaista.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteetti on tapana jakaa sisäiseen ja ul-
koiseen validiteettiin. Sisäistä validiteettia tutkimuksessa on, jos siinä eri käsit-
teiden määritteiden suhde toisiinsa on looginen. Eli tutkimus on sisäisesti validi, 
jos se ei sisällä käsitteellisiä eikä teoreettisia ristiriitaisuuksia. Aineiston sisäinen 
validiteetti voidaan tarkastaa ns. terveen järjen eli päättelyn avulla. Teoreettisten 
johtopäätösten tekemisessä voidaan ja tuleekin hyödyntää aikaisempia tieteelli-
siä tutkimuksia samasta tai ainakin samantapaisista ongelmista. Aineiston sisäi-
nen validiteetti siis kuvaa lähinnä sitä, miten hyvin tutkija hallitsee oman tutki-
musaiheensa ja pystyy käymään keskustelua alan muiden tutkijoiden kesken.

Tutkimuksen sanotaan olevan ulkoisesti validia silloin, kun se antaa todel-
lista ja totuudenmukaista tietoa tutkittavasta aiheesta. Tavallisin tapa varmistaa 
tämä on verrata esimerkiksi haastattelulla saatuja tietoja muulla tavalla samasta 
aiheesta kerättyyn tietoon. Ulkoinen validiteetti edellyttää sitä, että tutkija tun-
tee aiheensa niin hyvin, että pystyy antamaan totuudenmukaisia ja oikeita tietoja 
havainnoimastaan tilanteesta voidakseen tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että nii-
tä ei esimerkiksi uusintatutkimuksen keinoin voida osoittaa vääriksi. 

Haastattelutilanne on aina tutkijan ja haasteltavan välinen vuorovaikutusti-
lanne, dialoginen tilanne, jossa kumpikin vaikuttaa toisiinsa. Aineisto, joka haas-
tattelutilanteessa tuotetaan, syntyy vuorovaikutustilanteessa. Tutkijalla on tietty 
esiymmärrys, jolla hän lähestyy aihettaan ja haastateltaviaan. Esiymmärrys vai-
kuttaa siihen, millaisin korvin haastattelija kuuntelee ja millaisin silmin tutkija 
havainnoi. Teoriat, luettu kirjallisuus, oma aiempi työhistoria ja elämänkokemus 
– kaikki yhdessä ovat luomassa esiymmärrystä. Toisaalta haasteltavallakin on 
oma ajatuksensa siitä, millaisena hän näkee tutkijan ja mitä hän luulee tutki-
jan odottavan häneltä. Haastateltava saattaa ajatella vastaavansa haastattelijalle 
siten, että esimerkiksi miellyttää haastattelijaa. Haastattelutilanne edetessään 
myös luo merkityksiä. Aiempi vaikuttaa myöhempään (merkityksen rakenteen 
rekursiivisuuden periaate). Haastattelun alkutilanne on erilainen kuin myöhem-
pi tilanne. Jossain mielessä haastateltava aina on myös tutkijan luomus, kuten 
tutkijakin haastateltavan. Haastattelutilanne on siis aina dialoginen tilanne, jota 
ei sellaisenaan koskaan voi samanlaisena toistaa uudelleen.

Valitsin avoimen haastattelun pääasialliseksi aineistonkeruumenetelmäkseni 
osallistuvan havainnoin ohella. Avoin haastattelu menetelmänä sopii Hirsjärvi-

380 Grönfors 1985, 173–174.
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Hurmeen381 mukaan erityisen hyvin silloin, kun halutaan tutkia arkoja tai vaikei-
ta aiheita. Vapaamuotoisen haastattelun analyysi toisaalta on vaikeaa, koska val-
miita ”malleja” ei ole. Haastattelujen tekeminen, litterointi ja niiden analysointi 
ovat myös varsin aikaa vievä tutkimustapa. Mutta ne olivat omaan aiheeseeni 
ainoa tie syvätiedon keräämiseen. Tarkoitukseni oli päästä prosenttilukuja ja ti-
lastotietoja syvemmälle kysymään merkityksiä ja kokemuksia. Haastattelujen 
kautta tämä tavoite myös toteutui. 

Haastattelutilanne muistutti usein keskustelua. Tosin minä tutkijana olin an-
tanut keskustelulle aiheen ja saanut haastateltavan puhumaan valitsemastani ai-
heesta. Tässä mielessä tutkija aina käyttää myös valtaa haastateltavaan nähden. 
Haastateltavani tiesivät minun olevan pappi, koska olin tämän jo etukäteen heil-
le kertonut pyytäessäni lupaa tulla mukaan hautaan siunaamiseen ja muistotilai-
suuteen sekä myöhempään haastatteluun. Olin myös kertonut olevani tutkijana 
paikalla, enkä siis papin tehtävässä. Verratessani näitä käymiäni tutkimushaas-
tatteluja aiemmin työssäni käymiin toimituskeskusteluihin omaisten kanssa, oli 
keskusteluilla suuri ero. Tutkimushaastatteluissa omaiset myös arvostelivat toi-
mijoita, pappia ja kirkkoa, koetuista pettymyksistä. Tällaista palautetta ei toimi-
tusta hoitava pappi tai kanttori yleensä suoraan saa kuulla. 

Seurakunnan työntekijöiden haastatteluista olin myös sopinut etukäteen. 
Siunaavat papit tiesivät minun tulevan paikalle siunaustilaisuuteen ja muistoti-
laisuuteen. Tämä esitieto on saattanut vaikuttaa toimituksen valmisteluun, mutta 
mitään muutakaan mahdollisuutta minulla ei ollut. Toisaalta haastattelutilanteet 
olivat aina melko pitkiä – poikkeuksetta yli tunnin mittaisia – joten minun oli 
mahdollista kysyä asioita monella tavalla. 

Minulla oli käytettävänäni haastatteluaineistoni ulkoisen validiteetin tarkas-
tamiseen myös toisella tavalla koottua, samasta aihepiiristä kertovaa tietoa. Tut-
kimusseurakuntien työntekijöiden haastatteluaineiston tuloksia voitiin verrata 
Arkkihiippakunnan koulutusmateriaalin seurakuntakertomuksiin, joissa selvi-
tettiin seurakuntien toimituskulttuuria ja -käytäntöjä. Lisäksi minulla oli käy-
tettävissäni Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenlehtien vuosikerrat 1980-
2004, joiden sisältöä voitiin verrata haastatelluista hautaustoimistoista saatuihin 
tietoihin. Omaisten haastatteluista saatuja tietoja voidaan verrata saman aihepii-
rin kirjallisuuden tietoihin. Olin myös perehtynyt tutkimusaiheeni ulkomaisiin 
vastaaviin tai lähes vastaaviin tutkimusraportteihin ja voin verrata saamiani tu-
loksia vastaaviin ulkomaisiin tutkimusraportteihin.

Tutkimuksen validiutta voidaan osoittaa myös kertomalla tutkimusraportissa 
lukijalle mahdollisimman yksityiskohtaisesti kaikki se, minkä voidaan olettaa 
auttavan häntä tutkimuksen itsenäisessä arvioimisessa. Tutkimusraportin tulee-
kin olla systemaattinen selostus siitä, miten tutkimus varsinaisesti suoritettiin. 
On myös selostettava, miten on tapahtunut saadun materiaalin tarkistus. Myös 
arvio tutkijan ja eri organisatoristen seikkojen vaikutuksesta tutkimustuloksiin

381 Hirsjärvi-Hurme 2004, 35.
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on tarpeen. Tutkijan tulisikin antaa lukijalle tietoa myös omasta viitekehykses-
tään ja tutkimukseen muutoin vaikuttavista mahdollisista ulkopuolisista vaikut-
tajista.

Minulla oli mahdollisuus tarkistaa alustavia tutkimustuloksia ja tutkimuk-
sen yleistettävyyttä siinä vaiheessa, kun suuri osa tutkimusaineistosta oli koottu. 
Minua pyydettiin arkkihiippakunnan erään rovastikunnan pappeinkokoukseen 
kertomaan tutkimusaiheesta. Aiheesta heränneessä vilkkaassa keskustelussa 
nousi osanottajien käytännön kentän kokemuksista esille samoja teemoja, joita 
tutkijana olin tutkimushaastatteluissa löytänyt. Pyysin myös Suomen Hautaus-
toimistojen Liiton jäsenlehden Tiimalasin avulla palautetta hautaustoimistoista 
kysymällä seurakuntien ja hautaustoimistojen välisestä yhteistyöstä. Sähkö-
postin kautta saapui vastauksia toistakymmentä. Saatu palaute vahvisti eräitä 
tutkimushaastatteluissa hautaustoimistoista saatuja tietoja. Erääksi ongelma-
alueeksi näytti tutkimuksessa nimittäin nousevan seurakuntien ja hautaustoi-
mistojen välinen yhteistyö. 

Validiteettiin liittyy vielä reliabiliteetin osoittaminen.382 Kerätyllä aineistolla 
on reliabiliteettia silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Aineistolla voi olla 
reliabiliteettia, vaikkei sillä olisikaan validiteettia. Esimerkiksi järjestelmällinen 
valehteleminen voi tuottaa täysin reliaabelia aineistoa ilman mitään validiteet-
tia. Vaikka reliabiliteetti on mahdollista ilman validiteettia, validiteetti ei ole 
mahdollista ilman reliabiliteettia.

Reliabiliteetissa voidaan puhua kongruenssista eli yhdenmukaisuudesta, jon-
ka avulla tarkistetaan, miten eri indikaattorit mittaavat samaa asiaa. Indikaat-
toreita vaihtamalla voidaan osoittaa kongruenssi. Voidaan puhua instrumentin 
tarkkuudesta, jolla tarkoitetaan samana toistuvan ilmiön yhtäläistä havainnoi-
mistarkkuutta. Haastattelututkimuksessa voidaan esimerkiksi samaa asiaa ky-
syä useampaan kertaan hieman eri muodoissaan haastattelun aikana. Näin myös 
menettelin itse tutkimushaastatteluita tehdessäni, usein myös tarkensin kysy-
myksiä.

Instrumentin objektiivisuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, miten muut ym-
märtävät havainnoinnin tekijän tarkoituksen. Voidaan käyttää useampaa kuin 
yhtä havainnoijaa ja verrata heidän samasta kohteesta saamiaan tietoja keske-
nään. Ilmiön jatkuvuudella tarkoitetaan jonkin havainnon jatkuvaa samankal-
taisuutta. Jos tutkija esimerkiksi kuvaa jotakin ilmiötä tyypillisenä, tutkijan on 
pystyttävä osoittamaan, että se on toistunut ja ettei se ole ainutkertainen. 

Yhdeksi kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiperusteeksi Mäkelä383 on esittä-
nyt, että tutkimuksen tulee yhteiskunnallisesti tai kulttuurisesti olla merkittävää. 
Aineiston tulee olla analysoimisen arvoista. Raunio384 toteaa, että aineiston mer-

382 Grönfors 1985, 175.
383 Mäkelä 1990, 47–55.
384 Raunio 1999, 327–329.
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kittävyys ja yhteiskunnallinen ja kulttuurinen paikka ovat osittain erilaisia ar-
viointiperusteita. Aineiston merkittävyyden kriteerinä voi hänen mukaansa olla 
myös se, tuottaako tutkimus olennaista tietoa ihmisten kokemasta sosiaalisesta 
todellisuudesta ja ihmisten sosiaaliselle todellisuudelle antamista merkityksistä. 
Omassa tutkimuksessani arvioin siinä olevan kysymys merkitysten tuottami-
sesta keskeisessä kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa – kuoleman 
kysymysten keskellä.

Haastateltavien kautta olen saanut tietoa omaisten kohtaamisten hetkistä 
kirkon työntekijöiden kanssa ja hautaustoimistoissa. Tutkimuksellani on myös 
uutuusarvoa, jota Creswell385 pitää kvalitatiivisen tutkimuksen tärkeimpänä 
motiivina. Hänen mukaansa kvalitatiivisen tutkimuksen motiivina tulee ennen 
muuta olla kartoittavan tiedon hankkiminen ennestään vähän tutkituista aiheista. 
Hautauskentän professiostruktuurista ei ollut olemassa suomalaista tutkimusta. 
Oli myös tärkeää saada tietoa kentän merkitysrakenteista. 

Tässä tutkimuksessa ei ole kysymys määrällisestä edustavuudesta. Tutkimuk-
seni 13 hautajaiset kertovat vain ja nimenomaan näistä tapauksista. Olin kuiten-
kin valinnut tietoisesti tapaukset erikokoisista seurakunnista. Kaikki tapaukset 
kuitenkin sijoittuivat arkkihiippakunnan alueelle. Näiden tapausten kautta sain 
kuitenkin esille tutkimuskohteen olennaisia piirteitä ja keskeisiä kysymyksiä, 
joita saatoin verrata muissa maissa tehtyihin tutkimuksiin. Huomasin tiettyjen 
keskeisten teemojen – mm. hautaustoimistojen ja kirkon toimijoiden välisen 
yhteistyön tai valtakysymysten - nousseen esille myös muualla tehdyissä tutki-
muksissa. Olen esitellyt tutkimuksessa lukijoille vastaavia ulkomaisia tutkimus-
tuloksia, joihin lukija voi verrata tämän tutkimuksen tuloksia. 

Tätä tutkimusta sinänsä ei voida koskaan toistaa samanlaisena uudelleen. 
Toinen tutkija olisi saattanut myös painottaa eri asioita kuin mitä itse nostin tut-
kimusaineistosta esiin. ”Laadullisessa tutkimuksessa todellisuus onkin ymmär-
rettävä kompleksiseksi ja dynaamiseksi. Dynaamisessa todellisuuskäsityksessä 
perustuvassa laadullisessa tutkimuksessa ei vaatimusta tutkimuksen reaalisesta 
toistamisesta voidakaan pitää keskeisenä arviointikriteerinä.”386 Olen kuitenkin 
halunnut esittää tekemäni ratkaisut ja tulkinnat mahdollisimman vakuuttavasti ja 
aineistolle uskollisena. Dualistisen epistemologian näkemyksen mukaan tutkija 
ei ole osa tutkimaansa todellisuutta vaan siihen nähden ulkoinen havainnoija ja 
analysoija. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija kuitenkin ymmärretään osaksi 
tutkittavaa todellisuutta ja vuorovaikutusta, joka tuottaa tietoa tutkimuskohtees-
ta. Siksi myös riittävä tieto tutkijasta on laadullisen tutkimuksen arvioinnille ja 
tutkimusraportin lukijalle tärkeää. Olen tämän tiedon esitellyt lukijoille tutki-
musaineiston keräämistä koskevassa luvussa.

385 Creswell 1994, 9–10.
386 Raunio 1999, 329–332.
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3. Hautauskentän toimijat ja tehtävät

3.1. Omaiset

3.1.1. Omaiset kirkon jäseninä

Kirkko Suomessa on perinteisesti liittynyt jäsentensä elämän tärkeisiin kään-
nekohtiin, kuten esimerkiksi syntymään, aikuistumisen vaiheeseen, yhteisen 
elämän aloittamiseen ja ihmiselämän päättymiseen. Kirkollinen rituaali on tar-
jonnut turvalliset puitteet näiden elämänkriisien hallintaan sekä siirtymiseen 
statuksesta toiseen. Kirkon tarjoamat rituaalit ovat kuuluneet lähes itsestäänsel-
vyyksinä elämään. Tässä yhteydessä on puhuttu yhteiskuntauskonnosta, kansa-
laisuskonnosta tai siviiliuskonnosta (civil religion)387. Näillä käsitteillä tarkoi-
tetaan mm. sitä, että kirkollisilla toimituksilla on kansan keskuudessa edelleen 
vahva asema, vaikka muut hengellisen elämän muodot kuten seurakunnan toi-
mintaan osallistuminen, hartaudenharjoitus ja rukoileminen ovat menettämässä 
merkitystään. Mäkeläinen toteaa, että osalle kirkon jäsenistä toimituksiin osal-
listuminen kuuluu kunnon kansalaisuuteen.388

Kirkon nelivuotiskertomuksen389 mukaan Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuului vuoden 2003 lopussa 84,1 % suomalaisista. Suurimpana yk-
sittäisenä syynä kirkkoon kuulumiselle suomalaiset pitävät sitä, että kirkko yl-
läpitää hautausmaita (90 %) ja lähes yhtä tärkeinä syinä kirkkoon kuulumiselle 
mainitaan mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen (89 %) sekä 
mahdollisuus saada lapselle kristillinen kaste. Tiedot ilmenevät Gallup Ecclesi-
astica 2003 -tutkimuksesta. 

Kirkkomonitor 2004 -tutkimuksessa kysyttiin suomalaisten suhtautumises-
ta kirkon toimintamuotoihin. Siinäkin hautaan siunaaminen ja kaste nähdään 
kirkon toimintamuodoista kaikkein useimmin erittäin tärkeinä. Seurakunnan 
työntekijöiltä kirkon työmuotojen tärkeyttä kysyttäessä kirkolliset toimitukset 
olivat samoin kuin seurakuntalaisillakin erittäin tärkeitä (kaste 95 %, hautaan 
siunaaminen 90 % ja kirkollinen vihkiminen 75 %). Sen sijaan hautausmaiden 
ylläpitoa seurakunnan työntekijöistä piti erittäin tärkeänä vain 37 % vastaajista, 
kun vastaava luku seurakuntalaisilla oli 58 %. Nämä tilastotiedot ilmenevät Kir-
kon nelivuotiskertomuksesta 2000–2003.

Kirkolliset toimitukset ja hautausmaa ovat siis suomalaisille tärkeitä. Esi-
merkiksi jumalanpalveluksiin osallistui viikoittain vuonna 2003 vain 3,2 % kir-
kon keskiväkiluvusta. Sen sijaan kasteisiin, avioliittoon vihkimiseen ja hautaan

387 Näin mm. Bellah 1970; Gustafsson 1981.
388 Mäkeläinen 1981. 
389 Kirkko muutosten keskellä 2004.
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siunaamisiin osallistui yhteensä noin 4,1 miljoonaa suomalaista, mikä on noin 
85 % kirkon keskiväkiluvusta. Kuitenkin myös kirkollisiin toimituksiin osallis-
tumisessa ja niiden järjestämisessä on tapahtunut hienoista vähenemistä kirkon 
nelivuotiskaudella 2000–2003. Parhaiten paikkansa ovat säilyttäneet kasteet ja 
hautaan siunaamiset. Kirkon nelivuotiskertomuksessa todetaankin, että ”kir-
kollisten toimitusten vahvan aseman säilyttäminen ei ole itsestäänselvyys vaan 
vaatii jatkuvia ponnisteluja. Tähän kirkon perustehtävän hyvään suorittamiseen 
kuuluvat paitsi itse kirkollinen toimitus, myös toimituskeskustelut ennen ja jäl-
keen toimituksen”.390

Myös pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset kirkolliset toimitukset menes-
tyivät hyvin. Suomessa kaste, kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja kristillinen 
hautaan siunaaminen olivat yleisempiä kuin Ruotsissa ja Norjassa. Vuonna 2003 
kristillisten hautausten osuus kaikista kuolleista oli Suomessa 98 %, Ruotsissa 
86 % ja Norjassa 94 %. Suomalainen kristillisten hautaan siunaamisten määrä 
– 98 % – on huomattavan korkea, kun verrataan sitä kirkkoon kuuluvien lukuun, 
joka tutkimusvuonna oli 84,1 % koko väestöstä. Kirkollisia hautauksia oli siis 
huomattavasti enemmän kuin kirkkoon kuuluvien vainajien määrästä voisi pää-
tellä. Myös moni kirkkoon kuulumaton sai kirkollisen hautauksen.391

Kirkollisia hautaan siunaamisia oli vuonna 2003 noin 48 000 ja niihin osal-
listui yhteensä noin 2,0 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2003 kuoli 49 000 ihmistä, 
joten näitä kahta tilastoa toisiinsa verrattaessa voidaan päätellä, että noin 98 % 
vainajista sai maassamme kristillisen siunauksen vuonna 2003. Yhtä hautaan 

390 Kirkko muutosten keskellä 2004, 123.
391 Uuden hautaustoimilain myötä heräsi myös vilkas lehtikeskustelu (mm. Kuittinen 2004: 
”Kenellä on oikeus kirkolliseen hautaukseen?” ja Palmu 2005: ” Ruumiinsiunauksen kohteena 
vainaja, ei saattoväki. Kirkolle yhtenäinen hautauskäytäntö.”) siitä, onko kirkkoon kuulumatto-
mia ylipäätään tarpeen siunata kirkollisesti haudan lepoon vai onko kirkkoon kuulumattomuus 
jo sinällään kannanotto ei-kristillisten tapojen puolesta. Jotkut kirjoittajista pelkäsivät sitä, että 
hautaustoimilain myöntäessä hautapaikan samalla hinnalla sekä kirkkoon kuuluvalle että kirkos-
ta eronneelle, erottaisiin helpommin kirkosta. Siksi olisi evättävä kirkosta eronneilta kokonaan 
oikeus tulla kirkollisesti hautaan siunatuiksi. Tämän ajateltiin jarruttavan erointoa. Myös oikeus-
kansleri Paavo Nikula otti kantaa asiassa maaliskuussa 2004. Hän totesi, että jos papit ottavat 
yleisperiaatteekseen, ettei kirkkoon kuulumattomia vainajia siunata hautaan, he saattavat toimia 
kirkkojärjestyksen vastaisesti.
   Omaan tutkimusaineistooni sisältyy kaksi kirkosta eronneen hautaan siunaamista. Kumpikin 
vainajista sai kirkollisen siunauksen, joskin seurakunnat olivat tehneet muutoksia normaaliin hau-
taamiskäytäntöönsä. Toisessa tapauksessa vainajaa ei saanut tuoda kirkkoon sisälle siunattavaksi 
eikä hänelle myöskään soitettu sanomakelloja yleisen käytännön mukaisesti. Toisessa tapauksessa 
vainaja siunattiin kyllä sisällä siunauskappelissa, mutta tässäkin tapauksessa evättiin sanomakel-
lojen soitto. Vainajasta ei myöskään tehty ns. kuolleiden kiitosta seuraavana sunnuntaina päiväju-
malanpalveluksen yhteydessä. Tosin pyhäinpäivänä, kun vainajien nimet luettiin kirkossa ja heitä 
muistettiin rukouksessa, ilmoitti seurakunta sanomalehdessä, että omaisten erityisestä pyynnöstä 
voidaan myös kirkkoon kuulumattomien ja hautaan siunattujen vainajien nimet lukea kirkossa 
pyhäinpäivän muistojumalanpalveluksessa. Mikä syy saattoi olla tällaisen menettelyn taustalla: 
toisaalta suostuttiin omaisten pyynnöstä toimittamaan kirkollinen hautaan siunaaminen kirkosta 
eronneen kohdalla, mutta toisaalta hänelle ei kuitenkaan suotu täysin samanlaista toimitusta kuin 
kirkkoon kuuluvalle?
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siunaamista kohden saattoväkeä oli keskimäärin 42 (kaupungeissa 37 ja maaseu-
dulla 51). Pienimpiä hautajaisia järjestettiin Helsingissä (29 osallistujaa). Vaina-
jat siunattiin yhä useammin haudan lepoon vain lähimpien läsnä ollessa.392

Erilaisin gallupein on tutkittu ihmisten asenteita kirkkoa kohtaan ja sen tar-
joamia palveluja kohtaan.393 On tutkittu kirkollisia toimituksia käyttävien hen-
kilöiden omaa uskonnollista aktiivisuutta sekä heidän käsityksiään kirkon us-
kon pääkohdista.394 ”Vaikka uskonnollisuus näyttää menettäneen merkitystään 
tiettyjen kansanryhmien keskuudessa, uskonnollisilla toimituksilla on edelleen 
vahva asema lähes kaikkien suomalaisten joukossa. Niiden osuus, jotka eivät 
toivo uskonnollisia toimituksia elämän käännekohtiin, on varsin pieni kaikissa 
perinteisissä väestöryhmissä.”395

World Values 2000 -tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmesta (62%) suoma-
laisesta pitää itseään uskonnollisena ihmisenä. Ei-uskonnollisena itseään pitää 
neljännes suomalaisista. Valtaosa väestöstä kuuluu kirkkoon, mutta monet eivät 
kuitenkaan osallistu kirkon elämään. Kirkon jäsenyys Suomessa kuten muissa-
kin Pohjoismaissa on hyvin neutraali uskonnollisuuden ilmaus. Sitä kuvaa il-
maus ”uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ilman osallistumista” (belonging 
without attending).396

Vaikka lähes kaksi kolmesta suomalaisesta pitää itseään uskonnollisena, suo-
malaisten ulospäin suuntautuva, julkinen uskonnonharjoitus on vähäistä. Eu-
rooppalaisessa vertailussa Suomi sijoittuu passiivisimpien maiden joukkoon, 
suunnilleen samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa. 397

World Values 2000 -tutkimuksessa ihmiset luokiteltiin neljään eri tyyppiin 
uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisaktiivisuuden, rukoilemisaktiivisuuden 
sekä jumalauskon perusteella. Suomalaisten osalta jakauma oli seuraava: aktii-
viseurakuntalaiset, perusseurakuntalaiset, passiivit myönteiset ja ei-uskonnolli-
set. Uskonnollisuustyyppien jako suomalaisten ja koko tutkimusjoukon euroop-
palaisten osalta näkyy taulukosta 6.398

392 Tässä käytetään nykyään sanaa ”hiljaiset hautajaiset”, joka termi on muuttunut alkuperäisestä 
sisällöstään melkoisen paljon. Alun perin tällä sanonnalla tarkoitettiin häpeällistä hautaamista. 
Nykyään sanonta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hautauksesta ei laiteta etukäteen lehteen ilmoi-
tusta, joka voitaisiin ymmärtää avoimena kutsuna osallistumiseen vaan kutsutaan henkilökoh-
taisesti vain pieni lähipiiri paikalle. Yhteiskunnan privatisoituminen, voimakas muuttoliike sekä 
taloudelliset syyt vaikuttavat saattoväen määrän vähenemiseen. 
393 Huotari-Askola 1977, ”Kaupunkilaisen kirkko”; Lumijärvi 1998, ”Miksi kuulua kirkkoon?”; 
Vilenius 1997, ”Kirkolliset toimitukset palveluna” ja Ryhänen 2003, ”Pitkälle tätä surua kestää”.
394 World Values 2000 -tutkimus on yksi uusimmista ja laajimmista selvityksistä.
395 Niemelä 2003, 149.
396 Niemelä 2003, 140.
397 Niemelä 2003, 143.
398 Yksityiskohtaisempi, koko taulukko löytyy Kati Niemelän (2003, 150) artikkelista Suomalais-
ten uskonnollisuus vuosituhannen alussa teoksessa Muutoksen tulkkina.
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Taulukko 6.
Uskonnollisuustyyppien osuudet suomalaisista ja kaikista World Values 
-tutkimuksen otoksessa mukana olevista eurooppalaisista.

Aktiiviseura- Perusseura- Passiivit Ei-uskon- Muut tai
kuntalaiset kuntalaiset myönteiset nolliset ei tietoa

% suomalaisista 11 33 33 16 7

% eurooppalaisista 25 23 24 19 9

Tyypillinen suomalainen harjoittaa uskontoaan yksityisesti ja esimerkiksi ru-
koilee, muttei juuri osallistu julkiseen uskonnon harjoitukseen, ja vain pieni osa 
suomalaisista voidaan luokitella ”aktiiviseurakuntalaisiksi”. Uskonnollisissa ti-
laisuuksissa käymättömyys ei kuitenkaan tarkoita, ettei uskonnolla voisi olla 
keskeinen asema yksilön elämässä. Onkin aiheellista kysyä, voidaanko esimer-
kiksi jumalanpalvelusosallistumista pitää mitenkään pätevänä ihmisten uskon-
nollisuuden mittarina Suomessa. Vaikka suomalaiset osallistuvat uskonnollisiin 
tilaisuuksiin harvoin, he eivät ole hylänneet uskontoaan. Samanlainen on tilanne 
monissa muissakin Länsi-Euroopan maissa. Vaikka vain pieni osa suomalaisista 
on kirkon aktiivijäseniä, valtaosa haluaa kuulua kirkkoon. Yksi tärkeimmistä 
syistä tähän ovat kirkolliset toimitukset. Suomalaiset haluavat elämänsä käänne-
kohtiin luterilaisen kirkon pyhiä toimituksia.399

Niistä kirkon jäsenistä, jotka eivät käy koskaan kirkossa, 70 prosenttia pi-
tää mahdollisuutta käyttää kirkollisia toimituksia tärkeänä syynä kirkkoon kuu-
lumiselleen.  Vähintään kerran vuodessa kirkossa käyvillä vastaava prosentti 
on yli 95 %. Kirkollisten työmuotojen tärkeyttä arvioitaessa juuri kirkolliset 
toimitukset sijoittuvat haastateltujen mielestä aivan kärkipäähän.400 Kirkollis-
ten toimitustensa kautta kirkko tavoittaa vuosittain lähes kaikki suomalaiset.401

Haudataanhan kirkollisesti 98 % kaikista kuolleista. Kirkollisten toimitustensa 
kautta kirkko tavoittaa myös suuren osan niistä suomalaisista, jotka käyvät hy-
vin harvoin tai eivät koskaan muutoin kirkossa. 

Hautaan siunaaminen on osa kirkon jumalanpalveluselämää. Siinä rukoillaan 
omaisille lohdutusta ja voimaa, vainajalle iankaikkista elämää Kristuksen sovi-
tustyön tähden ja itselle viisautta käyttää oikein jäljellä oleva aika. Kirkollinen 
hautaan siunaaminen on aina luottamusta Jumalan rakkauteen ja ylösnousemuk-
sen todellisuuteen, johon kristitty on liitetty kasteen sakramentissa. Kirkko ei 
ole pohjimmiltaan inhimillinen, vaan jumalallinen. Tästä syystä kirkon jäsenyys 
ei katkea kuolemassa vaan kristityn päämäärä on ajan rajan toisella puolella, 
taivaassa.402

399 Niemelä 2003, 149–153.
400 Gallup Ecclesiastica 1987, Heino 1991, 100–106.
401 Lumijärvi 1998, 29.
402 Heino 1991, 92.
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3.1.2. Kenelle ruumis kuuluu?

Kuolema on tapahtuma, joka koskettaa paitsi yksittäisiä ihmisiä, niin myös aina 
yhteisöjä.  Näistä yhteisöistä ovat perhe tai puoliso yleensä kaikkein lähimmät 
ihmiset, jotka ovat kuoleman kanssa tekemisissä.  Usein ennen muuta lähimpien 
omaisten tehtäväksi jää kuolleesta ihmisestä huolehtiminen.403  Perheenjäsenillä 
(esim. puoliso, lapset, vanhemmat ja muut sukulaiset) on oikeus huolehtia hauta-

403 Joskus ruumiista huolehtiminen jää kunnallisten viranomaisten tehtäväksi, jos ei löydy ke-
tään omaista. Yleensä kunnat ovat kilpailuttaneet hautausjärjestelyt ja tehneet sopimuksen jonkun 
hautaustoimiston kanssa. Omaan tutkimusaineistooni sisältyi yksi hautaus, jossa järjestelyistä oli 
huolehtinut yksi kaukaisempi omainen, mutta kuitenkaan paikalla ei ollut yhtään ainutta saattajaa.  
Kuitenkin silloinkin järjestettiin kaavan mukainen kirkollinen hautaan siunaaminen ja paikalla oli 
pappi ja kanttori. Virsiä ei kuitenkaan laulettu, eikä pappi pitänyt puhetta.  Vielä vuosikymme-
niä sitten toimittiin suuremmissa kaupungeissa siten, että näitä hautauksia, joissa ei ollut yhtään 
omaista, yhdistettiin ja toimitettiin samalla kerralla useampi siunaus. Kuitenkin nykyään jokainen 
hautaan siunaaminen toimitetaan yksilöllisesti ja vain yksi kerrallaan.

Merimaskulaisten Oskar ja Amanda Erämajan kuopus Ilmi kuoli 2-vuotiaana elokuussa 
1921. Kuvassa Ilmin avoin arkku kotitorpan kamarin pöydällä. Lieneekö isä-Oskar nikkaroi-
nut pienen arkun ja äiti-Amanda ommellut laskostetun arkkupeitteen? Olisivatko  isot siskot 
leikanneet kauniita paperitähtiä Ilmiä peittävän harson kaunistukseksi? Ajalle tyypilliseen 
tapaan kamarin ikkuna on peitetty.



107

jaisjärjestelyistä. 404  Mitään lakiin kirjoitettua velvollisuutta huolehtia vainajasta 
omaisilla ei kuitenkaan ole, vaikkakin useimmat omaiset sen tehtävän ottavatkin 
itselleen.405 Tehtävä kuuluu viime kädessä yhteiskunnalle, ja nimenomaan sille 
kunnalle, jossa kuollut viimeksi on ollut kirjoilla.  Kunnalla on oikeus velottaa 
kuolinpesää hautauskuluista, mikäli kuolinpesällä on varoja.

Myös muut lähiyhteisöt tulevat kuoleman koskettamiksi. Varsinkin ennen 
naapurit ja koko kylä olivat tavalla tai toisella mukana hautajaisrituaaleissa, kun 
yksi kylästä kuoli. Nykypäivänä kuoleman tilanne on erilainen. Tänä päivänä 
sairastetaan ja kuollaan useimmiten sairaaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa ja 
välitön kosketus kuoleman kanssa on siirtynyt instituutioihin. Ne toimenpiteet, 
jotka aikaisemmin kuolemantapauksen sattuessa kuuluivat lähinnä perheelle, 
suvulle ja kyläyhteisölle, kuuluvat tämän päivän yhteiskunnassa useimmiten lai-
tosten hoitohenkilökunnalle ja muille ammattilaisille kuten hautaustoimistolle 
ja kunnan viranomaisille. Yksittäisten henkilöiden toiminta kuoleman yhteydes-
sä on nykyisin monin tavoin viranomaisten säätelemää ja rajoittamaa.406

Ne instituutiot, jotka nykypäivänä ovat useimmiten kuoleman kanssa kos-
ketuksessa, ovat sairaalat ja vanhainkodit, hautaustoimistot ja kirkko. Se missä 
määrin eri instituutiot ja henkilöryhmät tulevat kuoleman kanssa kosketukseen, 
määräytyy myös siitä, missä ja millä tavalla kuolema on tapahtunut. Jos kuole-
ma on tapahtunut kotona, on joku perhepiiristä usein ensimmäisenä paikalla ja 
päättää jatkotoimenpiteistä.  Myös silloin, kun kuolema on tapahtunut sairaa-
lassa tai hoitolaitoksessa, ilmoitetaan kuolemasta ja mahdollisesti jo potilaan 
tilan äkillisestä heikkenemisestä omaisille. Usein kuitenkin hoitohenkilökunta 
valmistelee kuolleen henkilön ennen kuin omaiset voivat tulla hyvästelemään.  
Tosin tänä päivänä on myös vähitellen lisääntynyt omaisten tapa viettää kuo-
levan läheisensä luona viimeiset hetket ja olla läsnä, kun on kuoleman hetki. 
Toisinaan myös sairaalapappi kutsutaan kuolevan potilaan luokse.

404 Hautaustoimilaki 2004, 2:23 § 
   ”Jollei «vainaja» ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaa-
miseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia 
vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa 
yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset.”
   ”Jollei kukaan 1 momentissa tarkoitetuista henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu 
vainajan läheinen huolehtia niistä. Muussa tapauksessa järjestelyistä huolehtii se kunta, jossa vai-
najalla oli kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tai, jos vainajalla ei ollut kotikuntaa, 
se kunta, jossa «vainaja» kuollessaan asui.”
405 ”Huolehtia siitä, että vainajat haudataan, on ensi sijassa yhteiskunnan tehtävä.  Omaisille on 
hautaamisesta huolehtiminen pikemminkin katsottava heille kuuluvaksi oikeudeksi – ei velvolli-
suudeksi”, kirjoittaa ruotsalainen juristi Bengt Erman (2001, 52).
406 Ruumiin kuljettaminen ei ole sallittua millä tahansa ajoneuvolla, vaan ”ruumiin kuljettaminen 
on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa.” Terveydensuojeluasetus 1994, 
41§.
   Myös hautaamisesta on annettu oma säädös. ”Vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tii-
viissä asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava krematoriossa.  Arkkuun sijoitet-
tu ruumis on haudattava maahan vähintään 150 senttimetrin syvyyteen.” Terveydensuojeluasetus 
1994, 40§.
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Kun kuolema tapahtuu kotona, usein paikalle tulee myös hoitohenkilökun-
taa, esimerkiksi ensiapuhenkilöitä ja mahdollisesti myös poliisi. Joka tapauk-
sessa lääkärin tulee todeta kuolemansyy407 – yhtä hyvin kotona tapahtunees-
sa kuolemassa kuin sairaaloissa ja hoitokodeissakin tapahtuneiden kuolemien 
yhteydessä.  Mikäli lääkäri ei pysty toteamaan kuolinsyytä paikalla, joudutaan 
useimmiten suorittamaan ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi.  Tietyis-
sä tilanteissa, esimerkiksi väkivaltaisissa kuolemissa ja onnettomuuksissa, on 
paikalle aina kutsuttava myös poliisi, joka päättää jatkotoimenpiteistä. Tällöin 
usein määrätään suoritettavaksi oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus408, ennen 
kuin voidaan saada lupa hautaamiseen.  Ruumiin hautaamista varten on aina 
oltava lääkärin kirjoittama hautauslupa.

Tietyissä erityistapauksissa on vainaja voinut testamentata ruumiinsa tieteel-
lisiin tarkoituksiin, esimerkiksi yliopiston anatomian laitokselle.  Tällöin hauta-
uskulut jäävät laitoksen maksettaviksi.409

Kuoleman ja hautaamisen välisen ajan ruumiita säilytetään useimmiten seura-
kuntien ruumishuoneissa tai laitosten kylmiöissä. Näihin tiloihin ei omaisilla ole 
mahdollisuus vapaasti päästä käymään.  Mikäli on kyseessä tuhkaus, säilytetään 
vainajaa seurakunnan tiloissa vielä hautaan siunaamisen jälkeen usein muutamia 
päiviä, ennen kuin se kuljetetaan krematorioon tuhkattavaksi. Siunauskappeleiden 
ja krematorioiden henkilökunta vastaa silloin vainajan säilyttämisestä ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä. Siirtokuljetuksen tuhkaukseen hoitaa hautaustoimisto.

Vielä 1700- ja 1800-luvuilla oli ainakin maaseudulla yleistä, että vainajia 
säilytettiin kotona hautauspäivään saakka.  Vainaja oli esillä ja sukulaiset ja ky-

407 Laki kuolemansyyn selvittämisestä.  Eduskunnan päätöksellä säädetään 2 § (5.9.1997/858), 
että ”kuolleen saa haudata tai ruumiin luovuttaa lääketieteen opetusta tai tutkimusta varten yli-
opistolle tai korkeakoululle vasta, kun kuolemansyy on siten selvitetty kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään ja lupa hautaamiseen on annettu. Luvan hautaamiseen antaa lääkäri, jollei asetuksella 
toisin säädetä.”
408 Em. laki 7 §: ”Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta,
   1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa ai-
kana ole ollut lääkärin hoidossa;
   2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoito-
toimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai
   3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi. Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lää-
käriä apuna.
   9 §
   Jos kuolemansyytä ei voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen suorittaneen lääkärin lau-
sunnon ja muiden tutkinnassa esiintyneiden seikkojen perusteella, on suoritettava oikeuslääketie-
teellinen ruumiinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata tai ruumiin luovuttaa lääketieteen ope-
tusta tai tutkimusta varten yliopistolle tai korkeakoululle. Kustannuksista eivät näissä tapauksissa 
vastaa omaiset vaan viranomaiset.
409 Ruumiin luovuttamisesta opetustarkoituksiin on säädetty laissa ihmisen elimien ja kudoksien 
irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön 26.4.1985/355 (10§):
   ”Yliopiston anatomian laitokselle voidaan luovuttaa lääketieteen opetusta varten yleisellä kus-
tannuksella haudattava «ruumis», ellei henkilö ole kieltänyt ruumiinsa luovuttamista opetustar-
koituksiin, samoin kuin «ruumis», jonka opetustarkoitukseen luovuttamiseen henkilö on kirjalli-
sesti antanut suostumuksensa.”
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läläiset tulivat vainajan luokse.  Kuollut oli nähtävänä.  Nykyään omaiset voivat 
vain erityispyynnöstä päästä katsomaan kuollutta ruumishuoneelle. Hautaustoi-
mistot järjestävät vainajan näytön omaisten pyynnöstä useimmiten välittömästi 
arkkuun laittamisen jälkeen ennen siirtokuljetusta sairaalan tiloissa. Muutoin 
kuollut on poissa näkyvistä aina hautajaispäiväänsä saakka.  Silloinkin vain 
omaisten erityisestä pyynnöstä voidaan arkku avata.  Ortodoksien käytäntö on 
erilainen. Vainaja hyvästellään avoimen arkun äärellä varsinaisessa hautaushet-
kessä.

Kuollut katoaa elävien joukosta kuoleman ja hautaamisen väliseksi ajaksi. 
Siirtymäriittimallissa tätä välitilaa kutsutaan liminaalivaiheeksi410 – silloin on jo 
irtauduttu entisestä mutta ei ole vielä liitetty uuteen vaiheeseen.

Omaiset tuntevat itsensä usein hyvin avuttomiksi, kun he ovat menettäneet 
perheenjäsenen.  Heidän on kuitenkin ryhdyttävä toimenpiteisiin kuoleman heil-
le aiheuttaman uuden tilanteen edessä.  Kuolemantilanne luonnollisesti vaikut-
taa siihen, millaisia tehtäviä omaisilla on. Useimmille omaisille tällainen tilanne 
on kuitenkin aivan outo ja uusi; vain hyvin harvoilla on ennestään kokemusta 
kuolleista.  Jokainen tilanne on myös ainutlaatuinen.

Fiedler411 toteaa, että omaiset yleensä haluavat päästä ruumiista mahdolli-
simman nopeasti eroon.412 Heillä ei ole enää entisaikojen mallia vainajan säilyt-
tämisestä kotona, eikä toisaalta nykypäivän kaupunkiasunnoissa siihen juuri ole 
tilaakaan.  Fiedler toteaa haastatteluihinsa viitaten, että hautaustoimistot päivys-
tävät yötä päivää, ja niihin myös otetaan yhteyttä öisinkin. Kuoleman jälkeen 
omaiset nykyään tavallisesti erotetaan vainajasta. 

Davidson Bremborg toteaa meidän elävän tällä hetkellä erikoisessa kulttuu-
ri-ilmastossa, jossa kuolemaa halutaan kontrolloida ja jossa kuollut ruumis näh-
dään elävän identiteetin kantajana, mutta samanaikaisesti omaiset eivät kuiten-
kaan halua itse osallistua millään tavalla siihen käytännölliseen toimintaan, joka 
annetaan hautaustoimistojen tehtäväksi.  Omaisille kuollut ruumis on subjekti, 
ruumis, joka on täynnä tarkoituksia ja muistoja.  Hautaustoimistoille tämä sama 
ruumis on objekti, jota täytyy nostaa ja siirrellä, kantaa, kuljettaa ja pukea.413

Kun joku kuolee kotona tai yksityisasuntoa vastaavissa olosuhteissa, hänet 
noutaa hautaustoimisto eikä ambulanssi. Hautaustoimistoille nämä erilaiset kul-
jetukset ovat usein välttämätön paha. On rasittavaa olla jatkuvasti käytettävissä. 

410 van Gennepin kolmivaiheisen rituaaliteoreettisen mallin mukaan (pre-liminaali, liminaali ja 
post-liminaali). Välivaiheelle on ominaista oleminen eräänlaisessa rajamaastossa entisen ja uuden 
välimailla. Liminaali sanana tarkoittaa rajaa. Hautauskenttää ajatellen kuuluu siirtymäriitin en-
simmäiseen vaiheeseen – irtaantumisvaiheeseen – kaikki se, mikä tapahtuu välittömästi kuoleman 
yhteydessä ja heti sen jälkeen. Tämä vaihe päättyy siihen, kun vainaja on pantu arkkuun ja arkun 
kansi suljettu. Tätä seuraa liminaalivaihe – rajalla olon vaihe – jolloin vainaja kuljetetaan sairaa-
lasta, hoitolaitoksesta tai kotoa ruumishuoneelle tai muuhun säilytystilaan odottamaan hautausta.
411 Fiedler 2001. 
412 Pienessä saksalaisessa Husumin kaupungissa alle 1 prosentissa vainajan omaiset eivät otta-
neet heti yhteyttä hautaustoimistoon, vaan vainaja sai olla hetken kuoleman jälkeen vielä kotona. 
(Fiedler 2001, 133)
413 Davidsson Bremborg  2002, 80.
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Tukholman ympäristössä ovatkin useat hautaustoimistot liittyneet ulkopuoliseen 
kuljetuspalveluun, joka huolehtii kuljetuksista. Tällöin jokaisella toimistolla ei 
tarvitse olla omaa ruumisautoa.414 Ruumista noudettaessa pitää mukana olla aina 
kaksi työntekijää nostamisia varten, sillä useinkaan omaiset itse eivät halua olla 
auttamassa ruumiin nostamisissa ja siirroissa. Kuollut ruumis nähdään likaisena 
tai pelottavana. Se tulee saada ulos talosta niin pian kuin mahdollista.415

Ruumiin kuljettamisesta pian pois näkyvistä on tullut modernin yhteiskun-
nan rituaalinen tapa käsitellä sitä uhkaa, jonka vainajat muodostavat.416 Kuolleet 
pitää erottaa elävistä. Mellor417 väittää, että kuoleman poissaolo julkisista pai-
koista tekee sen läsnäolon yksityiskodeissa sitäkin pelottavammaksi. Ruotsa-
laisessa hautaustoimistoja koskevassa väitöskirjassa kerrotaan, miten vaikeaa 
hautaustoimistoihin soittavien oli hyväksyä sitä, että vainajia ei noudettu kotoa 
yöllä vaan vasta aamulla. Joidenkin mielestä oli suorastaan pelottavaa pitää vai-
najaa kotona.418 Tässä on tapahtunut melko lyhyessä ajassa suuri asennemuutos. 
Erään ruotsalaisen selvityksen mukaan vielä 1960-luvulla yli 25 %:ssa seura-
kuntia ihmisillä oli tapana pitää vainaja kotona, ja jo 1974 tämä tapa oli lähes 
tyystin kadonnut.419

Suurissa kaupungeissa ei enää ole tavallista, että vainaja vielä ennen hau-
taamista olisi arkussa nähtävänä ja hyvästeltävänä. Normaali käytäntö suurissa 
kaupungeissa on se, että omaiset kohtaavat vainajan seuraavan kerran vasta hau-
taustilaisuudessa ja sielläkin arkku on jo lopullisesti suljettuna. Suurelta osin 
ainakin Fiedlerin420 mukaan näyttäisi siltä, että perhe ja omaiset ovat siirtäneet 
ruumiin kanssa kosketuksiin tulemisen alan spesialisteille – hautaustoimiston 
ammattilaisille.

3.1.3. Hautausrituaalin aloittaminen

Siitä huolimatta, että sekularisoituminen ja individualisoituminen vaikuttavat 
myös kirkolliseen osallistumiseen, on kirkon tarjoama hautaan siunaaminen 
säilyttänyt paikkansa. Kaikista vainajista sai vuonna 2004 noin 98 prosenttia 
kirkollisen viimeisen palveluksen. Myös suuri osa kirkkoon kuulumattomista 
haudattiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistaman kaavan mukaisesti 
papin toimittaessa hautaan siunaamisen.

Lähimmät omaiset voi karkeasti jakaa kahteen ryhmään: ne, jotka ovat me-
nettäneet vanhempansa ja ne, jotka ovat menettäneet puolisonsa. Jälkimmäiseen

414 Davidsson Bremborg 2002, 82.
415 Howarth 1996, 96.
416 Åhren Snickare 2002, 232.
417 Mellor 1993, 21.
418 Davidsson Bremborg 2002, 81–82.
419 Bringeus 1987, 219.  Vanhoista ruotsalaisista hautaustavoista tutkimuksen tehnyt Louise Hag-
berg (1937, 134) kirjoittaa, että 1800-luvulla Ruotsissa vainaja mieluiten pidettiin kotona hautaus-
päivään saakka, vaikka se usein merkitsi sitä, että elävien piti jakaa huone vainajan kanssa.
420 Fiedler 2001, 133,
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ryhmään kuuluu enemmän naisia kuin miehiä, sillä naisten odotettavissa oleva 
elinikä on suurempi kuin miesten. Luonnollisesti on myös niitä, jotka joutuvat 
saattamaan oman lapsensa viimeiselle matkalle, mutta tämä omaisten ryhmä on 
paljon pienempi kuin edellä mainitut.

Lähes poikkeuksetta omaisten tehtävänä on kuoleman tapahduttua käynnis-
tää ne toimenpiteet, joilla kuollut saadaan kunniallisesti pois elävien keskel-
tä. Suomessa tämä lähes aina (98 %) tarkoittaa sen prosessin aloittamista, joka 
päättyy kirkolliseen hautaan siunaamiseen. Kuoleman ja hautaan siunaamisen 
välille mahtuu useita erilaisia rituaaleja, jotka kaikki yhdessä muodostavat ko-
konaisuuden, jota nimitän tutkimuksessani hautausrituaaliksi. Aikaisemmin 
omaisten osa näissä rituaaleissa oli aktiivisempi kuin nykyään. Hautauskulttuuri 
on muuttunut siten, että nykyään omaiset jättävät monet kuolemaan ja hautauk-
sen valmistamiseen liittyvät tehtävät näitä ammatikseen hoitavien henkilöiden 
huoleksi.  Kuitenkin kuolleen lähimmät ihmiset lähes poikkeuksetta ovat hauta-
usrituaalin käynnistäjiä. Kuolema vaikuttaa myös näistä ihmisistä käytettyihin 
nimityksiin: nyt perheenjäsenistä ja läheisistä tulee omaisia, vaimosta tai avio-
miehestä leski, lapsesta äiditön/isätön orpo ja kuolleesta vainaja. Erilaisten ritu-
aalien tehtävänä on myös vahvistaa uusien sosiaalisten statusten omaksumista.

Seuraavassa taulussa kuvataan sitä, ketkä omaisista olivat käynnistämässä 
hautausrituaalia niissä tapauksissa, joita omaan tutkimukseeni sisältyy.

Taulukko 7. 
Omaiset toimijoina ja heidän ensimmäiset yhteydenottonsa muihin 
toimijoihin.

Tapaus
Ketkä omaisista olivat 

yhteydessä toimijoihin?

Mihin toimijaan oli 

ensimmäinen kontakti

Mihin toimijaan oli 

seuraava kontakti

Srk:n

koko

  1 poika, veljenvaimo, vaimo ensiapu/poliisi srk   <3 500

  2 vaimo, yksi pojista hautaustoim. srk >150 000

  3 veljentytär poliisi hautaustoim. >150 000

  4 tytär srk hautaustoim. >150 000

  5 kaikilla lapsilla tehtäviä hautaustoim. srk  <25 000

  6 puoliso hautaustoim. srk  <25 000

  7 poika, veljenvaimo, vaimo srk hautaustoim.   <3 500

  8 tytär hautaustoim. srk  >30 000

  9 tytär ja poika yhdessä srk hautaustoim.   <2 000

 10 avopuoliso ja miniä poliisi hautaustoim.  >30 000

 11 tyttärentytär ja tytär hautaustoim. srk  >30 000

 12 puoliso hautaustoim. srk >150 000

 13 serkku poliisi hautaustoim. >150 000
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Tutkimusaineistoni kuolemantapauksista (N=13) kuudessa oli kysymys isän 
tai äidin kuolemasta, jossa lapset järjestivät hautausta, koska toinen vanhemmis-
ta oli kuollut jo aikaisemmin. Neljässä tapauksessa puoliso oli ottanut ensim-
mäiset kontaktit hautauskentällä ja laittanut hautausrituaalin alkuun. Kolmessa 
tapauksista käynnistäjänä oli joku muu kuin lapset tai puoliso. Yhdessä tapa-
uksessa (tapaus 3) henkilö oli jo eläessään laatinut yhdessä hautaustoimiston 
kanssa etukäteen sopimuksen (ns. hautaustestamentin) tietyn hautaustoimiston 
kanssa hautausjärjestelyistä. Hän oli perheettömänä ja lapsettomana jo etukäteen 
uskonut eräälle läheiselle sukulaiselle järjestelyvastuun. Yhdessä tutkimustapa-
uksessa (tapaus 10) hautausjärjestelyt aloitettiin yhdessä vainajan hyvän ystävän 
(”avopuoliso”) ja vainajan miniän kanssa. Viimeisessä tapauksessa (tapaus 13) 
kaukaisempi sukulainen antoi hautaustoimistolle toimeksiannon, eikä sen jäl-
keen enää ollut asiassa mukana, ei edes saattamassa vainajaa.

Jokaisessa tapauksessa hautausasiaa lähtivät hoitamaan läheisimmät mah-
dolliset perheenjäsenet; jos puoliso vielä oli elossa, niin hän yksin tai yhdessä 
lapsen/lasten kanssa. Asioita hoidettiin joko yksin tai 1-3 perheenjäsentä yhdes-
sä. Tapauksessa 1 ei lähin perheenjäsen pystynyt aluksi ottamaan lainkaan osaa 
hautausjärjestelyihin kuoleman aiheuttaman järkytyksen takia. Perhepiirissä 
voitiin myös jakaa tehtäviä, kuka ottaa yhteyden hautaustoimistoon, kuka tekee 
lehti-ilmoituksen ja kuka vastaa perunkirjoituksen tilaamisesta. Kuten taulukos-
ta 7 voi huomata, hautaustoimisto oli usein omaisten ensimmäinen yhteydenot-
topaikka, ja se toimi lenkkinä omaisten ja muiden tahojen välillä. 

Myös Ruotsissa asetelma oli samanlainen. Gustafssonin tutkimusten mu-
kaan ensimmäinen kontakti papin tai kirkkoherranvirastoon tapahtui 25 % ta-
pauksista suoraan omaisten taholta ja 69 % hautaustoimistoista käsin.421 Vastuu 
hautausjärjestelyistä näyttää siirtyneen vähitellen papeilta hautaustoimistoille. 
Vastaava kehitys on nähtävissä muissakin maissa.422

Anna Davidsson Bremborg toteaa ruotsalaiseen tutkimusaineistoonsa no-
jautuen seurattavan neljää periaatetta, kun päätetään hautausjärjestelyistä: 
kulttuurinormeja, perheen omia tapoja, yksilöllisyyttä sekä taloudellisia mah-
dollisuuksia.423 Omassa tutkimuksessani omaiset useimmiten halusivat hoitaa 
hautausjärjestelyt niin kuin yleensä on ollut tapana, mikäli vainaja ei ollut esit-
tänyt etukäteen omia toivomuksia. Kaikenlaista eri tavalla tekemistä haluttiin 
varoa. Tämä näkyi erityisen selvästi maalla tapahtuvissa hautauksissa, joissa 
mm. muistokukkien laskemista varottiin tekemästä toisin kuin oli paikkakun-
nalla tapana.424 Omaisen, tai oikeammin sanottuna hautauksen järjestäjän, pitää 

421 Gustafsson 2001, 66ss.
422 Doving 1995, 93 sekä Howarth 1996, 129 ja Vandendorpe 2000, 22.
423 Davidsson Bremborg 2002, 107.
424 Eräässä tapauksessa osa omaisista tuli minulta kysymään, onko mahdollista laskea kukat kir-
kossa heti hautaan siunaamisen alussa, kun heille oli sanottu nyt toimittavan tällä tavalla. He ei-
vät olleet koskaan osallistuneet hautaukseen, jossa muistokukat olisi laskettu toimituksen alussa. 
Myös arkun kantajien järjestys mietitytti omaisia usein. He miettivät sitä, onko jossakin määrätty, 
missä järjestyksessä kantajien tulee olla. 
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noudattaa vainajan toivomuksia niin pitkälle kuin mahdollista sekä toimia kai-
kessa arvokkaalla tavalla vainajaa kunnioittaen. Kuitenkaan ei läheskään aina 
ole tiedossa, miten vainaja olisi halunnut hautausjärjestelyt hoidettavan. Ja toisi-
naan omaisilla on myös ristiriitaisia odotuksia siitä, miten hautaus tulisi hoitaa.

Ensimmäinen kontakti joko hautaustoimistoon tai seurakuntaan tapahtui 
yleensä varsin pian, 1–3 vuorokauden kuluessa. Poikkeuksen muodostivat ne 
tapaukset, joissa poliisi otti yhteyden omaiseen. Tällöin kuolema oli tapahtunut 
kotona (tapaukset 1 ja 3) tai se oli onnettomuus (tapaus 10) tai se oli tapahtunut 
epäselvissä olosuhteissa (tapaus 13). Useimmat kuolemantapaukset omassa tut-
kimuksessani olivat tapahtuneet sairaalassa tai laitoksessa, kuten alla olevasta 
taulusta ilmenee.

Taulukko 8. 
Kuoleman tapahtumapaikka tutkimustapauksissa.

Tapaus Kuoleman tapahtumapaikka
1 oma koti
2 sairaala
3 oma koti
4 sairaala
5 sairaala
6 sairaala
7 sairaala
8 sairaala
9 vanhainkoti
10 ulkona
11 terveyskeskus
12 sairaala
13 epäselvä olosuhde

Tutkimusaineistoni kuvaa selvästi, että kuolema tämän päivän yhteiskunnassa 
tapahtuu lähes poikkeuksetta sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa.425 Koti-
kuolemat ovat hyvin harvinaisia. Osa kuolemista tapahtuu liikenteessä ja muis-

425 Tilastokeskuksen kuolemanpaikkatilastosta ilmenee, että vuonna 2003 kaikista kuolemista 
maassamme 70 % tapahtui terveydenhuollon toimintayksikössä (sairaalat, terveyskeskukset), ko-
dissa/asunnossa 17 % (tähän ryhmään kuuluu mikä tahansa yksityisasunto ja vanhustentalo, jossa 
ei ole ympärivuorokautista valvontaa, muu kuolinpaikka 12% (tarkoittaa vanhainkotia, katua, tie-
tä tai tuntematonta paikkaa) ja ulkomailla kuoli 1%. (Tutkijan saama kirjallinen tieto Tilastokes-
kuksesta 4.1.2005, tutkijan hallussa)
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sa onnettomuustilanteissa. Sairaaloissa on yleensä hyvät säilytystilat vainajia 
varten, eikä hautaustoimistoa tarvita muutamaan päivään hakemaan vainajaa. 
Mikäli tarvitaan ruumiinavaus, siirtyy vainajan hakeminen. Vanhainkodeissa 
ei ole yleensä omaa säilytystilaa vainajaa varten, joten siellä hautaustoimistoa 
tarvitaan usein jo samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Samoin kotikuo-
lemissa ruumis noudetaan lähes välittömästi kuoleman tapahduttua. Näissä kii-
reellisissä tapauksissa omaiset ottavat yhteyden hautaustoimistoon vielä samana 
päivänä kuin kuolema on tapahtunut. Kotikuolemassa on usein kutsuttava pai-
kalle myös poliisi.

Taulukosta 7  ilmeni, että neljässä tapauksessa omaisen ensimmäinen kon-
takti on ollut poliisi. Ensimmäisessä tapauksessa kuolemantapaus liittyi äkilli-
seen sairaskohtaukseen, joka tuli aivan odottamatta. Paikalle hälytettiin ensin 
ambulanssi. Ensiapuhenkilöstön todettua kuoleman tuli poliisi ja lähes saman-
aikaisesti ruumisauto. Kolmessa muussa (tapaukset 3, 10 ja 13) tapauksessa oli 
poliisi ottanut omaisiin ensimmäisen kontaktin. Tämä tapahtui yleensä melko 
välittömästi kuoleman toteamisen jälkeen. Kun kuolema oli tapahtunut sairaa-
lassa, vainaja oli siirretty sairaalan kylmiöön eikä yhteydenotolla muihin toimi-
joihin (hautaustoimisto) ollut välitöntä kiirettä.

Hautausrituaali muodostui useasta pienemmästä rituaalista, joita kuoleman 
jälkeen tapahtui. Kuolemaa seurasi tapahtumien sarja, ja hautausrituaalia voi 
sanoa kuolemaa seuraavaksi prosessiksi. Aikaa kuoleman ja ruumiin hautaan 
laskemisen välillä kului tavallisimmin kahdesta neljään viikkoon.

Tätä väliaikaa haastateltavat kuvasivat ajaksi, jolloin ei osannut tehdä oikeas-
taan mitään tavallisia askareita. Odotti vain, että hautajaispäivä tulisi. Siksi mo-
net halusivat, ettei kuoleman ja hautajaispäivän välissä olisi kovin paljon aikaa. 
Suomessa ei kuitenkaan ole määrätty tarkasti aikaa, jonka kuluessa hautaus on 
toimitettava. Norjassa hautajaiset järjestetään yleensä viimeistään kahdeksan-
tena päivänä kuolemasta.426 Kuoleman ja hautajaisten välisenä aikana omaisten 
tulee ilmoittaa kuolemasta sukulaisille ja ystäville, sopia hautausjärjestelyistä 
hautaustoimistossa, olla mahdollisesti mukana jäähyväishetkessä avoimen ar-
kun äärellä ennen kuin vainaja siirretään siunauskappelin ruumishuoneeseen, 
sopia hautapaikasta ja mahdollisesta tuhkauksesta. Useimmiten lähimmät omai-
set ovat ennen hautajaisia yhteydessä myös seurakuntaan ja tapaavat ainakin 
papin, joka toimittaa hautaan siunaamisen. Tätä keskustelua kutsutaan toimitus-
keskusteluksi. Useimmissa tähän tutkimukseen liittyvissä tapauksissa omaiset 
antoivat kaikki hautausjärjestelyt hautaustoimiston hoidettaviksi.

Norjalainen Lars Danbolt toteaa surevia koskevassa väitöstutkimuksessaan, 
että hautausrituaaliin sisältyvät eri vaiheet ovat psykologisesti tärkeitä, sillä 
ne tekevät kuolemasta todellisen ja stimuloivat suruprosessin. ”Kun omaiset 
osallistuvat näihin realistisiin toimituksiin, auttaa se heitä kokemaan kuolema

426 Norjalaisessa hautauskäytännössä käytetään tästä kahdeksan päivän ajasta nimitystä ”grav-
ferdsuke”.
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todelliseksi – tämä on todellakin tapahtunut meille. On tärkeää, että kuolemaa 
ei koeteta painaa näkymättömiin ikään kuin mitään poikkeavaa ei olisikaan ta-
pahtunut.”427

Danbolt osoitti väitöskirjassaan, miten omaisten aktiivisella osallistumisella 
mahdollisimman moneen hautausjärjestelyjen vaiheisiin oli myönteistä vaiku-
tusta omaisten surutyöhön. Danbolt valitsi tutkimukseensa neljä jäähyväista-
pahtumaa, joihin omaiset saattoivat osallistua. Näitä olivat kuolleen näkeminen, 
mukana olo arkkuun laitossa, saattohartaus ruumishuoneella ja muistotilaisuu-
den pitäminen. 

Omaisten omaa aktiivisuutta vähentäviksi tekijöiksi Danbolt oli tutkimukses-
saan määritellyt nämä kaksi: kuinka paljon apua oli pyydetty hautaustoimistosta 
ja se, missä määrin oli käytetty rauhoittavia lääkkeitä. Danbolt osoitti tutkimuk-
sessaan, että mitä aktiivisempia toimijoita omaiset olivat hautauskentällä olleet 
(osallistuneet aktiivisesti edellä mainittuihin toimintoihin) ja mitä vähemmän 
aktiivisuutta vähentäviä tekijöitä oli, niin sitä enemmän omaiset kokivat saa-
neensa itselleen hautaan siunaamisesta. Aktiivisesti hautausjärjestelyihin osal-
listuneilla omaisilla esiintyi myös vähemmän levottomuutta, eikä heillä ollut 
niin voimakkaita menetyksen kokemuksia kuin vähemmän aktiivisilla omaisilla. 
Näin oli tilanne sekä välittömästi hautauksen jälkeen että myös vuotta myöhem-
min. Heikko osallistuminen hautausjärjestelyihin korreloi voimakkaasti surun 
raskaaseen kokemiseen.428 Myös kokemus hautausjumalanpalveluksesta (beg-
ravelsesgudstjenesten) oli myönteisin niiden kohdalla, jotka olivat osallistuneet 
sitä edeltäneisiin jäähyväisrituaaleihin. Danbolt osoitti, että kaikkein syvimmin 
surun ja menetyksen kokeneet saivat myös kaikkein suurimman hyödyn – tukea 
ja toivoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta – hautajaisseremoniasta. 429

Kuoleman ja hautajaisten välinen aika sekä varsinainen hautaan siunaaminen 
ja maahan kätkeminen merkitsevät läheisille muutoksia tunnetasolla. Alussa tär-
keintä on suuri huolenpito kuolleesta. Arkkua valittaessa katsotaan, että se on 
kaunis ja sellainen, jossa oman läheisen on hyvä olla. Mutta vähitellen ajatukset 
siirtyvät myös jäähyväisten jättämiseen. Kaikkein syvimmin eron ikävän ko-
kivat jotkut haastattelemani omaiset jäähyväishetkessä avoimen arkun äärellä, 
jossa arkku lopuksi suljettiin. Eron ja kuoleman konkreettisuutta ilmensi erään 
hautaustoimiston virkailijan käytäntö jäähyväishetkessä. Hän pyysi omaisia 
nostamaan yhdessä kanssaan arkun kannen paikalleen. Sen jälkeen hän pyy-
si, että joku omaisista voisi omin käsin ruuvata arkkuruuvit kiinni. Viimeinen 
konkreettinen eron hetki oli se, jossa arkku tai uurna laskettiin maahan. Ennen 
oli tapana, että omaiset myös peittivät haudan. Nyt tämä tapa on hyvin harvinai-
nen. Sen sijaan uurnan maahan kätkemisen yhteydessä omassa tutkimuksessani 
omaiset peittivät lopuksi uurnahaudan.

427 Verdier ved livets slutt 2001.
428 Danbolt 1998.
429 Danbolt 1998.
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Danbolt toteaa, että samanaikaisesti näiden eron tunteiden kanssa rituaaleis-
sa toteutuu myös liittyminen uuteen. Kuollut saa vainajan statuksen, mutta sa-
malla hänet siirretään myös uudella tavalla omaisten ja ystävien ja työtovereiden 
yhteyteen. Vainaja elää nyt muistoissa ja häntä muistellaan. Hänestä kerrotaan 
muistotilaisuudessa ja muistellaan myöhemmin. Samalla kun häntä myöhem-
min muistellaan, vahvistuu myös se tosiasia, että hän todella on nyt poissa jou-
kosta ja kuollut. Muistellessa jälkeenjääneiden yhteys vahvistuu. Näin rituaalit 
auttavat myös sopeutumaan elämän jatkumiseen ilman tätä yhtä ihmistä.

3.2. Hautaustoimisto

3.2.1. Ammattimainen hautaustoiminta syntyy

Vainajista ja hautausjärjestelyistä huolehtiminen oli vielä pitkälle 1800-luvun 
puoliväliin asti perheen ja vainajan ystävien tehtävänä. Vasta vuosisadan vaih-
teessa esimerkiksi Saksassa hautaustoiminta kehittyi omaksi elinkeinokseen ja 
ammattimaiseksi toiminnaksi.430

Ammattimaista hautausalan yritystoimintaa edelsivät monet eri tavoin hau-
tauksista ja ruumiista huolehtineet henkilöryhmät, kuten naapurit, sukulaiset, 
ajurit, puusepät, kunnalliset ja kirkolliset viranomaiset sekä haudankaivajat. 
Toinen ammattimaisen toiminnan syntymistä edistänyt tekijä liittyy sosiaalisten 
tukiverkostojen murtumiseen, ensin kaupungeissa ja myöhemmin maaseudulla. 
Kun ei enää perheen ja suvun voimin ollut mahdollista huolehtia vainajasta, tur-
vauduttiin ammattiapuun. Näiden usein naispuolisten auttajien voidaan katsoa 
olevan hautaustoimistojen edeltäjiä. He pesivät ruumiin, pukivat sen ja huolehti-
vat, että kaikki tarpeellinen valmistelutyö hautausta varten suoritettiin. Auttajat 
saivat palkakseen ehkä aterian tai hyvin vaatimattoman palkkion. 

Ammattimaiselle hautausalan yritystoiminnalle ei voida osoittaa yhtä tarkkaa 
alkamisvuotta, sillä kehitys on vaihdellut kaupunkien ja maaseudun välillä. Esi-
merkiksi suurkaupungeissa kuten Berliinissä ja Hampurissa yritystoimintaa oli 
olemassa jo 1800-luvun puolivälissä, kun taas maaseudulla saattoi vielä 1950-
luvulla ruumiiden laittaminen (peseminen ja pukeminen ym.) olla diakonissojen 
tehtävänä. Myös hautauslainsäädäntö on vaihdellut yksittäisissä liittovaltioissa, 
ja vasta 1990-luvulla saatiin aikaan yhteinen laki. Silti yksityiskohdissa on pal-
jon paikallisia eroja yhä vielä.

Vaikkei hautaustoiminnan järjestämisestä voidakaan muodostaa yhtenäistä 
kuvaa monien paikallisten erojen vuoksi sen enempää Saksassa kuin Pohjois-
maissakaan, on silti yhteisiäkin piirteitä löydettävissä. Suunnilleen 1700-luvulta 
1900-luvun puoliväliin asti hautauksesta ja ruumiista huolehtiminen kuului ensi 
sijassa kuoleman koskettaman perheen lähipiirille, joskin joitakin kuolemaan 
ja hautaukseen liittyviä toimintoja oli usein uskottu tietyille ”ammattimaisil-
430 Sörries 2002, 42-43.
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Vuonna 1955 liike on investoinut ensimmäiseen hautausautoon ja yritys 
on muuttumassa ruumisarkkuliikkeestä hautaustoimistoksi. Uudessa-
kaupungissa on edelleen Siivosen hautaustoimisto. Hautaustoimistoille 
on yleensäkin tyypillistä, että ne siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Uudenkaupungin Sano-
missa olleista ilmoituksista 
näkyy hautaustoimistojen 
alkuhistoria. Ilmoituksessa 
vuodelta 1909 J. Siivosella 
on puusepänliike, joka 
mainostaa valmistavansa 
kaikenlaisia huonekaluja. 
Lisäksi ruumisarkkuja on 
aina varastossa.

Vuoden 1914 ilmoituksesta huonekalut ovat kadonneet, liike valmistaa 
nimenomaan ruumisarkkuja ja myös seppeleitä on aina monipuolinen 
varasto. 
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le” henkilöille, usein juuri naisille.431 Joka kylässä oli yleensä henkilöitä, jotka 
kutsuttiin apuun ja joihin luotettiin, kun kuolema oli vieraillut. Yleensä ainakin 
seuraavissa tehtävissä saatiin apua432:

– ruumiin pesu ja laittaminen kuntoon saattoi tuoda pientä ansiota yksinäi-
     sille äideille

– kuolinvaatteen ompelun otti yleensä kylässä joku naisista tehtäväkseen
– kyläpuuseppä valmisti arkun, yleensä arkkupuut olivat taloissa olemassa
– hautajaiskutsua lähti viemään talosta taloon siihen tehtävään kutsuttu; hän 

     sai yleensä palkakseen ryypyn joka talossa. 

Tällaisesta osin vapaaehtoisesta hautajaisavusta on kuitenkin vielä pitkä askel 
ammattimaiseen ja kokopäiväiseen hautaustoimintaan. Nykyisten hautaustoi-
mistojen edeltäjinä voidaan nähdä ruumisarkkuja valmistaneet puusepät ja vai-
najien kuljetuksista huolehtineet ajurit, jotka molemmat saivat elantonsa vain 
osittain hautauksista.

Ammattimainen hautaustoiminta Pohjoismaissa on kehittynyt vähitellen – 
ensimmäisenä kaupungeissa ja lopulta myös maaseudulla. Ruotsissa ei ainakaan 
maaseudulla ollut ammattimaisia hautaustoimistoja vielä 1900-luvun alussa.433

Kaupungeissa ammatillisen hautaustoiminnan kehitys oli nopeampaa kuin maa-
seudulla.434

Ei ole helppoa määritellä tarkasti, milloin varsinaiset hautaustoimistot ovat 
aloittaneet toimintansa Suomessa. Mitään tutkimusta hautaustoimistojen histo-
riasta ja kehittymisestä ei maassamme ole tehty. Joitakin viitteitä toiminnan syn-
tyhistoriasta saa kuitenkin Suomen Hautaustoimistojen Liiton 50-vuotishistorii-
kista.435 Hautaustoiminnan ammatillisuuden lähtökohtia Suomessa oli mm. se, 
että yksittäiset puusepät valmistivat arkkuja, jotkut toiset ajoivat hevosvaunuilla 
arkkuja hautausmaalle ja tietyt naiset toimivat ruumiinpesijöinä. 

431 Hänel 2003, 41. ”Die Frauen wurden Leichen- oder Totenfrauen genannt.”
432 Sanden 2001, 98–103.
433 Ruotsin vuosisadan (1800/1900) vaihteen hautaustavoista saa laajan ja perusteellisen kuvauk-
sen Louise Hagbergin (1937) teoksesta. Kirjoittaja kuvaa teoksessaan kuitenkin vain maaseutua, 
jossa ei vielä siihen aikaan ollut hautaustoimistoja. Kuitenkin tiedetään muusta kirjallisuudesta 
ammatillisen hautaustoiminnan alkaneen kaupungeissa jo 1800-luvulla.
434 Åhren-Snickare 2002, 136. Ruotsissa arvellaan ammattimaisen hautaustoiminnan alkaneen 
kaupungeissa 1920-luvulla.
435 Hautauskulttuuri Suomessa, 1992. Suomen Hautaustoimistojen Liiton 50-vuotisjuhlakirja. 
Ruotsissa Nordiska Museet teki yhteistyössä hautaustoimistojen keskusliiton (Sveriges Begrav-
ningsbyråers Förbund) kanssa 1950-luvulla tutkimuksen hautaustoimistoista. Tutkimuksessa ke-
rättiin tietoja mm. siitä, miten hautaustoimistoihin saatiin henkilökuntaa, miten yritys perustettiin 
ja millä tavalla hautausalan organisoitu toiminta kehittyi. Haastatelluista monet olivat olleet mu-
kana aivan hautaustoimistojen perustamisesta lähtien. (Nylen Anna-Maija 1958, Från grannkvin-
nor till serviceyrke.) 
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Ammattimainen hautaustoiminta kasvoi yhdessä kaupungistumisen kanssa. 
Alkava teollistuminen muutti rajusti yhteiskunnan sosio-kulttuurista rakennetta. 
Muuttoliike kaupunkeihin lisääntyi nopeasti. Tämä rakenteellinen muutos ai-
heutti seurauksia myös hautauskulttuuriin. Kun ihmisiä muutti yhä enemmän 
maalta kaupunkeihin, muuttuivat elämäntavat nopeasti. Kaupungeissa kehittyi 
erillinen sairaanhoito, jota varten perustettiin sairaaloita. Suurin osa kuolemista 
tapahtui sairaaloissa, ja näin kuolema erotettiin elävien maailmasta. Sairaaloita 
ja hoitolaitoksia perustettiin ja terveydenhoito tehostui uusien hygienia- ja ter-
veysmääräysten vuoksi. Ennen asutuksien keskellä sijainneet hautausmaat sai-
vat muuttaa kaupunkien laidoille.

Hautaustoimeen kiinnitettiin muutoinkin huomiota – esimerkiksi hautaus-
maiden epäterveellisyys oli yksi puheenaihe. Ja kunnallinen hallinto puuttui 
hautaustoimeen myös muulla tavoin: lääkärien tuli todeta kuolinsyy ja kirjoittaa 
hautauslupa. Osaltaan tähän vaikutti myös lisääntyvä polttohautauskäytäntö. Jo-
kaiseen kuntaan oli perustettava ruumishuone, johon vainajat tuli siirtää mah-
dollisimman nopeasti.436 Monillakaan kaupunkilaisilla ei ollut enää huoneistos-
saan tilaa säilyttää vainajaa, kuten maaseudulla yhä vielä oli tapana.

Tässä murroksessa agraariyhteiskunnasta kaupunkikulttuuriin näkee kult-
tuurihistorioitsija Philippe Ariès syvälle hautauskulttuuriin vaikuttavan ajattelu-
tavan muutoksen: kuolema haluttiin siirtää syrjään elämästä ja torjua.437 Ennen 
maaseudulla vallinnut hyvin läheinen elämänyhteys elävien ja kuolevien välillä 
särkyi. Uuteen tilanteeseen tarvittiin myös uusia siirtymäriittejä, jotka liittyivät 
kuolemaan ja hautaukseen.438

Anna Davidsson-Bremborg439 toteaa väitöskirjassaan, että tässä uudessa 
vaiheessa – kaupungistumisen mukanaan tuomassa muutostilanteessa – myös 
hautaustoimialan yrittäjät (begravningsentreprenörerna) saivat oman paikkansa 
erikoisammattien rinnalla. Hautaustoimistoista tuli osa nykyaikaista yhteiskun-
taa.440

Hautaustoimistot eivät ole syntyneet tyhjiössä. Ne ovat syntyneet yhteiskun-
nassa, jossa viimeisen sadan vuoden aikana ovat useimmat eri toiminnat amma-
tillistuneet ja siirtyneet pois perheen piiristä spesialisteille.441

436 Hänel 2003, 43: ”Die Infektionsgefahr durch Leichen ist bis heute das wichtigste Argument für 
die Verbringung der Toten in Leichenhallen und die Ablehnung der Hausaufbahrung.”
437 Ariès 1991, 50. ”Was bereits seit nahezu einem Jahrtausend vor sich ging, ohne irgendwelche 
Einwände hervorzurufen, wurde nicht länger geduldet und zum Gegenstand heftigster Kritik. Die 
Toten durften die Lebenden nicht länger vergiften.” Aries käyttää termiä ”Der verbotene Tod” 
kuvatessaan hautauskulttuurin ajattelutavan muutosta siirryttäessä teollistumisen aikakauteen.
438 Åhren Snickare 2002, 153.
439 Davidsson Bremborg 2002, 30.
440 Åhren Snickare 2002, 230: ”Att anlita professionella begravningsentreprenörer var antagligen 
inte heller ett uttryck för en vilja att skjuta dödens problem ifrån sig, utan kan ses som ett sätt 
att kosta på de döda något riktigt fi nt och ge dem en behandling som var passande för den nya 
tiden.”
441 Sanden 2001, 95.
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Hautaustoimistojen merkitys kasvoi nopeasti. Nordiska museet on Ruotsissa 
kerännyt tutkimusmateriaalia442, josta näkyy, että hautaustoimistot saivat hyvin 
pian keskeisen – kokoavan – roolin hautaukseen liittyvissä asioissa. Lähes kaik-
ki alalla pitkään olleet kertoivat, että vielä aluksi omaiset, jotka tulivat hautaus-
toimistoon, huolehtivat itse yhteydenotosta kirkkoherranvirastoon, huolehtivat 
haudan aukaisusta ja hautapaikan hankkimisesta, pyysivät arkunkantajat tehtä-
väänsä, varasivat kuljetuksen ja hankkivat itse kukkaset. 

1950-luvun lopulta löytyi kerätystä aineistosta mainintoja muutamista hau-
taustoimistoista, joista oli tullut ”täyden palvelun toimistoja” (fullservicebyrå). 
Nämä saattoivat maksusta huolehtia aivan kaikesta hautaukseen liittyvästä 
omaisten puolesta. Tämä ei kuitenkaan ollut vielä yleistä. 1970-luvulta alkaen 
alkoivat omaiset antaa yhä enemmän tehtäviä hautaustoimistojen hoidettaviksi. 
Yhä edelleenkin hautaustoimistot myivät arkkuja – josta kaikki oikeastaan oli 
alkanutkin – mutta hautaustoimistojen luonne oli pysyvästi muuttunut arkkujen 
toimittajasta monipuolisiksi palvelutoimistoiksi. Hautaustoimistojen rooliksi jäi 
toteuttaa hautajaisiin liittyen kaikki se, mitä asiakkaat halusivat. Toisaalta myös 
hautaustoimistojen oma rooli muuttui aktiivisemmaksi asiakkaisiin nähden. 

Hautausala alkoi saada vakiintuneita liiketoiminnan muotoja Suomessa 
1800-luvun lopulla. Suomen ensimmäinen hautaustoimisto perustettiin vuon-
na 1880 Joensuuhun. Hautausalan liikkeet olivat aluksi ruumisarkkuliikkeitä ja 
omistajat puusepäntaidot omaavia.443 Leimallista suomalaiselle hautaustoimis-
toyrittämiselle on ollut sen pysyminen saman suvun käsissä sukupolvelta toisel-
le. Hautausalalle kasvettiin useimmiten perheen ja työn kautta.444

Hautausala on kuitenkin paljon muuttunut vuosikymmenten aikana. Entinen 
käsityökulttuuri on saanut väistyä teollisen valmistuksen tieltä, ja hautaustoi-
mistot tilaavatkin nykyään arkkunsa suoraan niiden valmistamiseen erikoistu-
neelta tukkuliikkeeltä.445 Hautaustoimiston palvelutehtävä alkoi Suomessa ko-
rostua 1960-luvulla, ja tämän päivän hautaustoimisto onkin palveluyritys, jolle 
monipuolinen palvelu ja laaja-alaisuus ovat ominaista. 

Muutos toimintatavassa näkyi mm. nimistön muuttamisesta. Haluttiin eroon 
ruumis-sanastosta. Ei haluttu puhua enää ruumisautosta eikä ruumisarkkuliik-
keestä. Hautaustoimisto, hautauspalvelu ja hautausauto olivat uuden yrityskuvan 
mukaisia termejä. Nimien ohella alettiin 60-luvulla kiinnittää huomiota myös 
liikkeitten ulkoiseen kuvaan. Näyteikkunoita uusittiin ja liiketiloja nykyaikais-
tettiin vastaamaan uutta palvelupainotteista toimintaa.446

442 Nordiska museet 1958, 166.
443 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 36.
444 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 41–42.
445 Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeet perustivat oman tukkuliikkeen, ja Suomen 
Hautaustoimistojen Tukkukauppa Oy:n aloitti toimintansa 1.4.1955.  Tukkukaupan toimenkuvaan 
kuului laajan arkku- ja uurnavalikoiman valmistaminen ja jäsenliikkeiden palveleminen. (Hauta-
uskulttuuri Suomessa 1992, 72;108) 
446 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 77–78.
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Myös hautaustoimistojen sisustus on vuosikymmenten aikana muuttunut. 
Ennen asiakasta palveltiin arkkujen keskellä. Myynti tapahtui pienen pöydän 
äärellä. Nykyliikkeissä arkuille ja uurnille on usein erillinen huone. Asiakkaiden 
kanssa keskustellaan neuvottelulle erikseen sisustetussa huoneessa tai erillises-
sä, viihtyisässä syvennyksessä. Liikkeiden yleisilme on valoisa. Jotkut haastat-
telemistani hautausalan yrittäjistä kertoivat pitkään miettineensä, uskaltavatko 
he laittaa arkkuja esille ja näkyviin heti liikkeen sisäänkäynnin yhteyteen. Poik-
keuksetta on nyt jo luovuttu vuosikymmenen takaisesta, tietyn hautaustoimis-
toketjun markkinoimasta tavasta pitää esillä vain arkkujen pienoismalleja. Ne 
toivat asiakkaiden mieleen liikaa vauvojen arkut. Kaikissa niissä hautaustoi-
mistoissa, joissa kävin tutkimushaastattelujeni vuoksi, oli myös arkkuvarasto 
– useimmiten eri huoneessa kuin se, mihin liikkeeseen tullessa astutaan. Tär-
keänä pidettiin, että asiakkailla on mahdollisuus vertailla erilaisia arkkumalleja. 
Yhdenkään hautaustoimiston näyteikkunassa ei kuitenkaan ollut arkkuja, eikä 
näyteikkunoista myöskään nähnyt suoraan sisälle liikkeeseen.

3.2.2. Toimintakenttä laajenee

Hautaustoimistojen tehtävä on alusta alkaen ollut kaksijakoinen. Toisaalta ne 
ovat vaalineet pitkää ja perinteikästä hautauskulttuuria maassamme. Toisaalta 
niiden perusedellytyksenä on alusta alkaen ollut kaupallinen menestyminen. 
Alalla on tapahtunut selkeitä muutoksia.  Kasvava yksilöllisyyden vaatimus on 
leimannut hautausalaa 1990-luvulta lähtien. Hautajaiset halutaan järjestää vai-
najan näköisesti.447

Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja Virpi Siivonen kuvaili 
1990-luvun lopun tuomaa lisääntyvää yksilöllisyyden vaatimusta liiton jäsen-
lehdessä seuraavasti: ”Hautaustoimistotyön lähtökohdat ovat intiimit, yksilölli-
set, sen erikoisuuden, henkilökohtaisesti sopivan ”tuotteen” suoranaista luomis-
ta paikan päällä, mikä on juuri sopivin ja tarkoituksenmukaisin kunkin yksilön 
kohdalla, joka palvelua tulee hakemaan. …Hautaustoimiston tulee voida vastata 
syviin, usein hyvinkin erikoisiin yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Hautaustoi-
misto ei luo näitä tarpeita kuten markkinatalous, kulloinenkin muoti, vaan sen 
tehtävä on pyrkiä vastaamaan jo olemassa oleviin pyyteisiin. …Hautaustoimis-
ton haasteena on luoda juuri se yksilöllinen omahenkinen palvelu, mitä tullaan 
hakemaan ja mitä ei kenelläkään toisella ole, mikä on ainutkertainen ja vain 
juuri tälle palvelun hakijalle tarkoitettu.”448

”Me hautausalalla työskentelevät emme tahdo ehdoin tahdoin lähteä sitä (hau-
tauskulttuuria) muuttamaan, mutta asiakkaiden toiveet ovat viimeisen vuosi-
kymmenen aikana kuitenkin monipuolistuneet.  Asioita ei haluta tehdä samalla

447 ”Privatisering och individualisering av allt som hör samman med död och begravning är troli-
gen den viktigaste förändringen som skett under det sena 1900-talet.” (Aggedal 2004, 133.)
448 Siivonen 1997, 10.  Tiimalasi 2/1997.
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tavalla kuin muut. Hautajaiset räätälöidäänkin jokaiselle lähes mittatilaus-
työnä.”449

Jo varsin pian hautaustoiminnan ammattimaisen toiminnan alettua syntyi 
myös ajatus yhteisestä katto-organisaatiosta. Idean isänä voidaan pitää varatuo-
mari Hannes Keravuorta, joka oli tutustunut hautausalaan asiakkaansa, helsin-
kiläisen hautaustoimiston omistajan Mikko Monosen kautta.  Monosen kautta 
Keravuorelle oli välittynyt kuva keskenään hyvin irrallaan toimivista ja toisiaan 
kadehtivista toimistoista.450  Tukholmassa varatuomari Keravuori oli tutustunut 
myös sikäläisiin hautaustoimistoihin. Ruotsissa hautaustoimistot olivat jo vuon-
na 1922 perustaneet yhteisen hautaustoimistojen liiton.451

Keravuoren aloitteesta saatiin vuonna 1942 aikaan Helsingissä sikäläisten 
hautaustoimistojen edustajien yhteinen neuvottelu hautaustoimistoja yhdistävän 
liiton perustamisesta.  Päätettiin perustaa Suomen Hautaustoimistojen omistaji-
en yhdistys ry.452 Oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi jäsenre-
kisteriin tammikuussa 1943.453  Hyvin pian alettiin muualle Suomeen perustaa 
alueyhdistyksiä. Jäsenyrittäjältä vaadittiin aluksi kolmen vuoden kokemusta 
alalla. Myöhemmin (1953) jäsenpykälä muutettiin muotoon ”jolla on riittäväksi 
katsottava kokemus ja edellytykset hautaustoimisto- tai arkkuliikkeen harjoitta-
miseen.”

Yhdeksi syyksi yhdistyksen perustamiselle mainitaan hautaustoimistojen 
omistajien keskinäinen riitaisuus ja kierojakin muotoja saanut kilpailu.454 Tämä 
aiheutti kielteistä julkisuuskuvaa, jota haluttiin korjata myönteiseksi. Myös hau-

449 Ranssi-Matikainen 2003, 10–11.
450 Monosen sanoin ”kaikki toimistojen omistajat ovat niin riitaisia keskenään kuin kissat ja koi-
rat”. Vastaavanlaista kielteistä suhtautumista hautaustoimistojen yhteisen liiton suhteen esiintyi 
myös Ruotsissa. Eräs alan yrittäjistä, joka oli perustamassa liittoa, sanoi toimistojen olleen siihen 
aikaan (1920-luvulla) ” itseriittoisia …pikkusieluisuus ja kilpailuajattelu lamaannutti toiminta-
tarmoa…”  ja 50-luvulta on erään toimistonsa myyneen katkeroituneen hautaustoimistoyrittäjän 
maininta: ”Eri toimistot olivat silloin  (liiton perustamisen aikana) kuin koira ja kissa, eivätkä 
olosuhteet ole kovin paljon muuttuneet nytkään. Tällä alalla on aina vallinnut kova kilpailu.” On 
mielenkiintoinen yksityiskohta, että helsinkiläisen hautaustoimiston johtaja Mikko Mononen 
käytti aivan samaa vertausta kissasta ja koirasta kuvaillessaan suomalaisia hautaustoimistoyrit-
täjiä 40-luvun Suomessa: ”On sanottu, että kissa ja koira eivät sovi samalle kupille.  Vaikkakin 
ammattikuntamme on hyvin eripuraista joukkoa, toivon tältä perustettavalta yhdistykseltä paljon. 
Toivon, että se lähentäisi meitä toisiimme ja että me yhdessä keskustelemalla löydämme asioille 
oikean ratkaisun.” (Mikko Mononen marraskuussa 1942. Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 47)
451 Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund, joka vuodesta 1995 on toiminut nimellä Sveri-
ges Begravningsbyråers Förbund. (Davidsson Bremborg 2002, 32;  Memento 2/72:18)
452 Neuvottelukokous pidettiin 18.12.1942 Rakennusmestarien talolla Helsingissä.
453 Suomen Hautaustoimistojen yhdistys ry:n ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat Mikko Mono-
nen (puheenjohtaja), Juho Autio, Pauli Rousti ja varajäsenenä Elis Kukkonen. (Hautauskulttuuri 
Suomessa, 48)
454 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 44. Haluttiin päästä eroon mm. sairaaloissa harjoitetusta 
lahjonnasta, jolla pyrittiin ohjaamaan omaisia oman hautaustoimiston asiakkaaksi.   Räikeimpänä 
esimerkkinä mainitaan tapaus, jossa kilpailija otti ruumiin toisen hautaustoimiston arkusta ja lait-
toi sen tuomaansa oman toimistonsa arkkuun. Emt. 82.
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tausalan mainontaan haluttiin yhdenmukaista käytäntöä. Mainonnassa oli esiin-
tynyt ylilyöntejä, ja toisaalta se kulutti liikkeen varoja. Yhdistykseltä toivottiin 
myös jäsenille suunnattua koulutustoimintaa, sillä mitään muuta hautausalan 
koulutusta ei Suomessa ollut olemassa.

Vuonna 1950 yhdistys alkoi julkaista omaa jäsenlehteä nimellä Arkkuviesti, 
mutta jo seuraavana vuonna lehden nimeksi valittiin nykyisin käytössä oleva 
Tiimalasi.  Lehden perustamisen kanssa samanaikaisesti hyväksyttiin myös yh-
distykselle oma merkki.  Tässä logossa on kuvattuna tyhjiin valunut tiimalasi, 
josta nousee sielua symboloiva kyyhkynen lentoon.455 Vain Suomen Hautaustoi-
mistojen Liittoon kuuluvat jäsenliikkeet saivat oikeuden käyttää liiton tunnus-
merkkiä.  Sen ajateltiin lisäävän toimiston arvostusta asiakkaiden mielessä.

Jäsenlehden – Tiimalasin – vuosikertoja lukiessa muodostui käsitys siitä, 
mihin asioihin kiinnitettiin huomiota.  Liiton tavoite näytti olleen alusta alkaen 
kahdenlainen. Toisaalta haluttiin valvoa hautausalan toimijoiden ammatillista 
tasoa ja puuttua kumppaneita haittaaviin ylilyönteihin ja toimia täten tavallaan 
asiakkaiden edunvalvojanakin. Toisaalta Tiimalasin sivuilla ajettiin jäsenliikkei-
den etua suhteessa valtiovaltaan, näin. mm. verotusasioissa ja toimintaan liitty-
vissä lakiasioissa.

Ruotsin malliin456 on lehteä muutettu tietoisesti myös yleisempää kiinnostus-
ta sisältäväksi.  Suruun, kuolemaan ja hautajaisjärjestelyihin liittyviä kiinnos-
tavia aiheita pidetään esillä.  Suoraan jäsenliikkeille suunnattua informaatiota 
sisältävä aineisto koottiin liitteeksi varsinaiseen lehteen.457

Maamme hautaustoimialayrittäjistä ei ole olemassa hyvää ja luotettavaa sel-
vitystä. Läheskään kaikki hautaustoimistot eivät ole vuonna 1942 perustetun 
Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrityksiä ja sitä kautta tavoitettavis-
sa. Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulussa tehtiin Hautaustoimistojen Liiton 
toimeksiannosta vuonna 1995 liittoon kuuluvien hautaustoimialayrittäjien toi-
miala-analyysi.458 Tarkoituksena oli selvittää, ”millainen on keskiverto hauta-
ustoimialan yritys ja yrittäjä”. Tutkimusta varten lähetettiin kaikille Suomen 
Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrityksille459 kyselylomake, jonka kuitenkin pa-
lautti vain runsas viidennes yrittäjistä. Tutkimuksessa piirtyy kuitenkin jonkin-
lainen henkilökuvaus suomalaisesta hautausyrittäjästä.460

455 Yhdistyksen logon on suunnitellut rakennusmestari Arvo Rissanen, ja tämä yli puoli vuosisa-
taa sitten suunniteltu merkki on yhä käytössä.
456 Ruotsin hautaustoimistojen liiton lehti Memento ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen levikki 
on päälle 9000.  Jäsenliikkeitä liitolla on noin 400.  Monet hautaustoimistot tilaavatkin lehteä 
lahjatilauksena alueensa seurakuntiin ja sairaaloihin.
457 SHT-Tukku Oy esittelee lehden välissä ajankohtaisia arkku- ja uurnatuotantoon liittyviä uuti-
sia ja erikoistarjouksia Tiimalasin välissä ilmestyvässä liitteessä.
458 Jaakkila-Tenhunen  1995. 
459 Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenrekisterissä oli vuonna 1995 yhteensä 303 alan jäsen-
yritystä. Kaikkiaan hautaustoimistoja oli noin 500 Suomessa.
460 Liiton jäsenlehdessä Tiimalasissa on tutkimuksesta referaatti, jossa tutkimuksen ei arvioida 
antavan paljonkaan lisätietoa jo ennalta tuttuihin tietoihin. (Tiimalasi 1/1996, 17–20)
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Suomalainen hautausalan yrittäjä on toimialatutkimuksen mukaan keski-iäl-
tään noin 43-vuotias.461 Hautausalalla toteutetaan sukupolvenvaihdos maamme 
keskimääräistä tasoa aikaisemmin, sillä uusi sukupolvi tarttuu peräsimeen pian 
30 vuotta täytettyään. Hautausala on myös varsin käytännönläheistä, sillä suu-
rin osa yrittäjistä on hankkinut ammattitaitonsa käytännön työssä ja kehittänyt 
itseään käymällä kursseja. Alan kokemus on hankittu pääasiassa joko perheyri-
tyksessä tai hautaustoimistossa toisen palveluksessa.

Runsas puolet vastanneista ryhtyi alalle jatkamaan  perheyritystä. Kymmenen 
prosenttia oli tullut hautausalalle perustamalla hautaustoimiston kukkakaupan 
yhteyteen tai laajentamalla pitopalveluyritystään. Tutkimukseen vastanneista 
vain 10 % hoiti pelkkää hautaustoimistoa. Suosituin yhdistelmä oli hautaustoi-
misto-kukkakauppa ja toiseksi suosituin edellinen vahvistettuna pitopalvelulla.  
Lähes poikkeuksetta hautaustoimistossa työskenteli ainakin yksi omistajaper-
heen jäsen. Useat hautaustoimistot (n. 75 %) olivatkin tyypillisiä pienyrityksiä, 
joissa työntekijöitä oli korkeintaan kolme. Uhkia ja mahdollisuuksia kysyttäessä 
noin puolet vastaajista näki pahimpana tulevaisuudenuhkana kilpailun. Palve-
lun laatu arvioitiin tulevaisuudessa hintojakin tärkeämmäksi kilpailutekijäksi. 
Vastaajat katsoivat menestyksen alalla perustuvan paljolti yrittäjän omaan per-
soonaan, sillä hautaustoimistoyrittäjän koettiin henkilöityneen tekemänsä työn 
edustajaksi myös työajan ulkopuolella. Ammattitaidon katsottiin perustuvan pit-
kälti sosiaalisen kanssakäymisen taitoihin, kuten myötäelämiseen mahdollistaen 
luottamuksellisen asiakassuhteen syntymisen.

461 Tutkimuksen tekijät tosin arvelivat, että ikärakenne todellisuudessa voisi olla vähän korke-
ampikin, mikäli vanhemmat yrittäjät olivat jättäneet vastaamatta kyselyyn. (Jaakkila-Tenhunen 
1995, 3)
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Taulukko 9.
Hautaustapauksiin liittyvien hautaustoimistojen tunnuslukuja ja 
hautaustoimistoissa haastateltujen henkilöiden koulutustausta ja asema 
yrityksessä.

Tapaus Toi-
minta
alkanut

Hau-
tauksia
vuodessa

Toimis-
tojen
lkm

Työn-
tekijöitä

Haastateltavan
aiempi tehtävä

Haastatelt.
asema

Haastatelt.
sukupuoli

 1 1906 150 1 5 pankin
konttorinhoitaja

omistaja nainen

2 1993 300 1 5,5 metsänhoitaja omistaja nainen

 3 1994 150 1 1,5 mainoshoitaja
työtön

omistaja nainen

4 sama toimisto ja haastateltava kuin tapauksessa kaksi

5 1968 100 1 2 mielisairaanhoit. omistaja mies

 6 1939 280 2 4 diplomi-ins. omistaja mies

 7 2001  30 1 1 sairaanhoitaja omistaja nainen

 8 1965 150 1 2 rakennusmest.
työtön

virkailija mies

9 1982 115 1 1 sairaanhoitaja omistaja nainen

10 1995 150 1 1,5 rautakauppias
työtön

omistaja nainen

11 1994 130 2 2 hovimestari
työtön

virkailija mies

12 1932 450 2 5,5 sairaanhoitaja omistaja nainen

13 1982 350 2 5 siivooja virkailija nainen

Taulukossa 9 mainittujen hautaustoimistojen päätoimisten työntekijöiden 
lisäksi useimmilla toimistoilla oli palkkiotoimisesti työskenteleviä auton-
kuljettajia, jotka hoitivat myös vainajien pukemisia, arkkuun laittamisia ja 
saatto(hartaus)hetkiä. Tapauksessa 1 työntekijöiden lukumäärään vaikutti se, 
että hautaustoimiston yhteydessä oli myös saman omistajan kukkakauppa. Tapa-
uksien 2 ja 3 yrittäjät toimivat kiinteässä yhteistyössä. Suurempaan liikkeeseen 
oli keskitetty toimistopalveluja ja kukkapalvelu ja lisäksi yrittäjillä oli käytös-
sään yhteinen kuljetuskalusto. Tapauksien 6 ja 11 toimistoilla oli maaseudulla 
sivutoimipiste, joka työllisti yhden työntekijän. Tapauksessa 7 yrittäjän pääasi-
allinen liiketoiminta muodostui kukkakaupasta, jonka yhteydessä oli lahjatava-
raliike sekä asiamiesposti ja myös hautauspalvelut. Yrittäjä toimi yhteistyössä 
lähiseudun hautausalayrittäjän kanssa, joka hoiti vainajien arkuttamiset ja siir-
tokuljetukset.
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Omassa tutkimuksessani haastateltujen hautaustoimistovirkailijoiden keski-
ikä oli vähän päälle 50 vuotta.462 Haastateltavistani yhdeksän oli töissä omista-
massaan yrityksessä, ja vain kolme työskenteli ei-omistajana. Kolmessa yrityk-
sessä oli tapahtunut sukupolvenvaihdos, ja nyt oli jo kolmannen tai neljännen 
sukupolven vetovuoro. Kokonaan uusia (joissa oli vasta ensimmäinen omista-
jasukupolvi vuorossa) yrityksiä oli kuusi kolmestatoista. Kuusi yritystä jatkoi 
uudella omistuspohjalla jo aikaisemmin toimineen hautaustoimiston paikalla.  
Tutkimuksessani mukana olevista 13 hautaustoimistosta 6:lla oli hautaustoimis-
toon yhdistettynä myös kukkienmyyntiä, yhdellä lahjatavaramyyntiä, yhdellä 
oma pitopalvelu, kahdella yrittäjällä oli lisäksi käytössä oma kokoontumistila 
muistotilaisuuksia varten.

Kuten edellä olevasta taulusta näkyy, omaan tutkimukseeni liittyvien hau-
taustoimistoalan yrittäjien/virkailijoiden koulutus- ja ammattitausta oli varsin 
laaja. Kahdella mukana olevista yrittäjistä oli korkeakoulutausta. Neljä oli tul-
lut hautausalalle työttömänä ollessaan. Heistä kaksi oli työllistänyt itsensä pe-
rustamalla oman hautaustoimiston. Hautaustoimialalle ei Suomessa ole mitään 
valmistavaa koulutusta.463 Hautaustoimiston voi perustaa kuka tahansa maassa 
voimassa olevan yrityslainsäädännön perusteella. Hautaustoimialaa määrittävät 
normaalit liike-elämää säätelevät lait sekä kaikki se lainsäädäntö, joka liittyy 
hygieniaan ja terveydenhuoltoon. Kuka tahansa kansalainen voisi periaatteessa 
perustaa hautaustoimiston ja alkaa tarjota palveluksiaan.

Eurooppalaisen standardin mukaan hautaustoimistoyrittäjä on ”pätevöitynyt 
henkilö, joka vastaa hautauspalveluiden toteuttamisesta”. Hautauspalveluhenki-
löstöä ovat ”hautaustoimistoissa työskentelevät henkilöt, jotka ovat tarvittavalla 
tavalla harjaantuneet täyttämään ammattitaitoisesti tehtävään liittyvät yleiset ja 
erityiset vaatimukset”. Varsinaisia tutkintovaatimuksia eurooppalainen standar-
di edellyttää ainoastaan balsamointi- ja thanatopraktiikkaa (ruumiin nesteiden 
vaihto kuoleman jälkeen vainajan säilyvyyden lisäämiseksi) harjoittavilta. Suo-
messa tämä tekniikka ei ainakaan vielä ole hautaustoimistojen käytössä. Muu-
toin ”liikkeenjohdon tulee varmistaa, että hautauspalveluhenkilöstö saa sään-
nöllistä koulutusta. Hautauspalveluhenkilöstö tulee kouluttaa asianmukaisella 
tavalla, ja sen tulee koostua tehtävään soveltuvista henkilöistä.” Palveluiden laa-
dun valvomiseksi suositellaan luotavaksi valvontajärjestelmä. Liikkeenjohdon 
ja/tai ammatillisen järjestön tulee määrittää menettelytavat asiakasvalitusten 
käsittelylle.464

462 Strategiaraportin (1999, 16) mukaan Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenkunnan ikära-
kenne syntymäajan mukaan jaotellen on: 70-luvulla syntyneitä 2 %, 60-luvulla syntyneitä 10 %, 
50-luvulla syntyneitä 48 %, 40-luvulla syntyneitä 34 % ja 30-luvulla syntyneitä 6 %. Oman tut-
kimukseni hautaustoimistoissa haastateltujen ikärakenne vastaa siis hyvin jäsenkunnan ikäraken-
netta.
463 Saksassa on vuonna 2003 aloitettu kolmivuotinen hautausalan ammattikoulu.
464 Hautauspalvelut. Vaatimukset 2006, 6–8.
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Hautaustoimistokentällä hautaustoimistot voidaan jaotella kolmeen eri tyyp-
piryhmään. Suoritettu tyypitys perustuu pääosin kahteen tekijään: (1) hautaus-
toimistojen toimintaympäristöjen erilaisuuteen ja (2) sen perusteella muodostu-
van asiakaspotentiaalin synnyttämiin liiketoimintamahdollisuuksiin.465

Suurten kaupunkien toimistot
– toimeksiantopotentiaali yli 500 kpl/vuosi
– toimeksiantoja yli 150 kpl/v
– pelkkä hautaustoimisto, mahdollisesti omaa kukkasidontaa

Maakuntakeskusten toimistot
– toimeksiantopotentiaali 150–500 kpl/v
– toimeksiantoja 100–200 kpl/v
– hautaustoimiston lisäksi usein kukkakauppa ja mahdollisesti muita palveluja
– merkittävä työllistäjä,  perheyritys

Maaseutuhautaustoimistot
– toimeksiantopotentiaali alle 150 kpl/v
– hautaustoimiston lisäksi kukkakauppa, oma pitopalvelu ja muita tukitoimia
– perheyritys

Omassa aineistossani hautaustoimistot asettuivat yllä olevan luokituksen mu-
kaan seuraavasti: suurten kaupunkien toimistoja kuusi, maakuntakeskusten toi-
mistoja viisi ja maaseutuhautaustoimistoja yksi. 

Suomen Hautaustoimistojen Liiton strategiatyöryhmän laatimassa tulevai-
suusvisiossa466 vuodelta 1999 pohdittiin myös hautausalan määrällistä kehitys-
tä.  Tilastokeskuksen arvioiden mukaan vainajien määrä kasvaa vuodesta 2000 
vuoteen 2020 nykyisestä noin 50 000 hieman yli 55 000. Näin pieni kasvu ei 
työryhmän mukaan luo alan yrityksille kasvumahdollisuuksia eikä uusia työ-
paikkoja. 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että Liiton jäsenlehdessä Tiimalasissa 
varotettiin alan vanhoja yrittäjiä neuvomasta liian auliisti alalle aikovia.467 Mitä 
enemmän hautausalan yrittäjiä tulee jakamaan lähes samankokoisena pysyttele-
vää vainajavolyymiä, sitä pienemmäksi jää yhden yrittäjän osuus. Ja koska hau-
taustoimistot eivät pysty lisäämään vainajien määrää, pystyvät ne kasvattamaan 
tulosta vain lisäämällä hautaukseen liittyvien palvelujen määrää.

465 Parhaat käytännöt 2002, 12.
466 Strategiaraportti 1999. Ensi vuosituhannen hautaustoimisto – SHL strategiapäivä Salossa 
23.9.1999.
467 Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja kirjoitti jo vuonna 1988 jäsenlehdessä: 
”Liittokokouksissa ja jäsentilaisuuksissa vaaditaan jatkuvasti Liitolta toimenpiteitä alalle ryhty-
misen vaikeuttamiseksi…Mielestäni liittojäsenen tulee omalla toiminnallaan olla tukemassa Lii-
ton pyrkimyksiä kynnyksen nostamisessa hautausalalle ryhtyville eikä laskemassa niitä entises-
tään.”  (Tiimalasi 3–4/1988, 3)
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Muina mahdollisina hautausalan kehitystä uhkaavina tekijöinä tulevaisuus-
ryhmä näki suomalaisten elinajanodotteen muuttumisen vuodesta 1965 näihin 
päiviin.  Tilastot osoittavat, että suomalaisten keskimääräinen elinikä on noussut 
reilussa kolmessakymmenessä vuodessa noin viisi vuotta.468

”Kun arvioidaan eliniän merkitystä hautaustapahtuman kannalta, on sillä 
merkitystä ainakin muistotilaisuutta ajatellen. Mitä iäkkäämpiä vainajat ovat, 
sitä todennäköisemmin omat ikätoverit ja ystävät ovat jo vanhainkodeissa tai 
sairaaloissa, eivätkä läheskään aina pysty osallistumaan tilaisuuksiin.  Usein 
myös vainaja itse on ollut jo pitkään hoidossa, ja tällöin myös yhteydet sukulai-
sin jäävät monesti vähäisiksi.  Kun lisäksi sukulaiset asuvat hajallaan eri puolilla 
maata, ei hautajaisiin osallistuminen ole enää itsestään selvyys. Tämä kehitys 
on johtanut siihen, että muistotilaisuuksien koko ja luonne ovat muuttuneet. Ti-
laisuuksien vierasmäärä on laskenut, ja entisen runsaan pitopöydän korvaa kau-
pungeissa usein kevyempi kahvitus.”469

Myös tuhkausten määrän nopea lisääntyminen merkitsi työryhmän mukaan 
hautaustoimistoille riskiä, sillä ”tuhkausarkku mielletään yleisesti ns. välttämät-
tömäksi pahaksi ja halutaan mahdollisimman halpa arkku, kun se kerran polte-
taan. Toisaalta tuhkaukseen liittyy uurna, joka osaltaan tuo lisämahdollisuuksia 
myyntiin. Myös hautausmuistomerkkimyynnin osalta tuhkausten yleistyminen 
voi laskea hautaustoimiston toimeksiannon kokoa – etenkin kun uurnalehdoissa 
saattaa olla jo valmiit muistokivet tai ne on korvattu esim. metallilevykkeillä.”470

Tutkimukseni teoriamallissa lähdin liikkeelle Pierre Bourdieun toimintakent-
tämallista, jossa hänelle keskeinen oli kysymys vallasta.  Bourdieun yhteiskunta 
muodostuu erilaisista kentistä, joiden hallinasta ja voimavaroista kamppaillaan. 
Hautauskentän toimijoista ainakin hautaustoimistojen tavoitteena näytti käytet-
tävissä olevan materiaalin perusteella olevan selkeästi toimiminen kentän johta-
vana toimijana suhteessa seurakuntiin. 

”Hautaustoimistojen tulevaisuuden toimintamallia määriteltäessä olennainen 
asia on, kuka on ns. leading partner eli kuka johtaa toimintaa…Hautaustoimis-
tojen tulee arvioida oma toimintansa ja yhteistyökumppaninsa tarkasti ja miet-
tiä, mitkä ovat muiden toimijoiden roolit ja arvo oman yrityksen kannalta.”471

Toisaalta hautaustoimistojen oma toiminta-alue on myös eräänlainen peli-
kenttä, jossa kamppaillaan valta-asemista, resursseista ja pääsystä niihin. Uusia 
pelaajia ei kentälle mielellään haluta ottaa eikä jo saavutettua valtaa ja resursseja 
jakaa. Hautausalalla puhutaankin usein arvostaen perinteikkäistä toimistoista, 
joilla on sukupolvien jatkuvuus.  Uusia tulijoita ainakin alussa vierastetaan. 

Bourdieu toteaa, että kulttuuriperintö eli distinktioarvoja sisältävä peritty 
statuspääoma on habituksen kannalta kaikkein arvokkainta pääomaa. Perintönä 
saatu hautaustoimisto näyttäytyy hautauskentällä ikään kuin arvokkaammalta

468 Miesten elinikä on kasvanut 76 vuodesta noin 79 vuoteen ja naisten 79 vuodesta 84 vuoteen.
469 Strategiaraportti 1999, 3–4.
470 Emt. s. 4
471 Emt. s.20
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kuin vasta toimintaansa aloitteleva. Koulutuksen antama asema täydentää kult-
tuuripääomaa, mutta näin saavutetun pääoman arvo mitätöityy helpommin kuin 
perinnöksi saadun. Valta ilmenee säännöissä, joiden tuntemista kulttuurisella 
kentällä edellytetään. Sääntöjä tietämätön jää ulkopuolelle. Olennaista on, että 
kentän rakenne on pysyvä.

Hautauskenttään liittyy myös Bourdieun käyttämä termi habitus, jolla hän 
tarkoitti kentän lukkoon lyötyjen struktuurien ruumiillistumaa. Habitus on sosi-
aalistunut subjektiviteetti. Habitus on meidän sisäistetty sosiaalinen olemisem-
me ja ympäristön muovaama tapamme kohdata ympäröivä maailmamme.  Hau-
taustoimistot rakentavat toimintaansa perinteestä nousevan hautauskulttuurin 
pohjalle, joka toteutuu erilaisin kuolemaan liittyvin rituaalein.  Viime kädessä 
kuitenkin omaiset – asiakkaat – ratkaisevat hautaustoimistojen toiminta-asteen. 

Toisaalta yhteiskunnan nopea muuttuminen saattaa muuttaa myös hautaus-
kentän habitusta ja asettaa hautaustoimistot toimijoina uuteen tilanteeseen. Hau-
taustoimistot esimerkiksi Saksassa, Englannissa ja Amerikassa ovat joutuneet 
mukauttamaan toimintansa muuttuneeseen kulttuuriympäristöön ja löytämään 
rituaaleja sekularisoituneessa ja privatisoituneessa hautauskulttuurissa.472 Suo-
malainen hautauskulttuuri on kuitenkin vielä varsin perinteellistä.

Nykyiseen hautauskulttuuriin kuuluu monessa maassa vainajien erityinen 
valmistelu näyttämistä varten. Vainajien sisältämä neste vaihdetaan formalii-
niliuokseen, joka hidastaa hajoamisprosessin alkamista ja säilyttää vainajan 
useita viikkoja ulkonaisesti muuttumattomana. Vainajien valmisteluun saattaa 
kuulua ihon ehostamista lähes elävältä näyttävään kuntoon, samoin kaikkien 
mahdollisten onnettomuusruhjeiden kunnostaminen.  Tämä thanatopraksikseksi 
nimetty vainajien kunnostaminen on tullut erityisen suosituksi USA:ssa, Eng-
lannissa, Ranskassa ja Kanadassa.473 Myös Saksassa ovat nämä toimeksiannot 
lisääntyneet parin viime vuosikymmenen aikana.474 Suomessa vainajia ei aina-
kaan toistaiseksi ehosteta. Peseminen, hiusten kampaaminen ja mahdollisesti 
parran ajaminen kuitenkin kuuluvat normaaliin käytäntöön. Hautaustoimistojen

472 Rauner, Max 2001. Die Zeit -lehden artikkelissa yli 40 vuotta alalla ollut, merkittävän saksa-
laisen hautaustoimiston johtaja totesi ”Enää pitkään aikaan eivät hautausalan yrittäjien tulonläh-
teenä ole olleet vain arkut ja hautamuistomerkit. Nyt ovat monenlaiset erikoispalvelut kysyttyjä. 
Buddhalaisiin hautajaisiin kysytään elefantinmuotoisia kukkalaitteita, valkovenäläisiin perintei-
siin kuuluu laittaa vainaja tuliterässä puvussa arkkuun. Onpa eräisiin hautajaisin toimitettu pe-
räti 60 valkoista kirjekyyhkyä, jotka päästettiin taivaalle, kun arkkua laskettiin hautaan. Joskus 
on pitänyt järjestää hautajaisten live -nauhoitus ja samanaikainen lähetys kaukaisille sukulaisille 
Amerikkaan. Vainaja on Kuningas, ja hautausurakoitsija yhä enemmän juhlatapahtumien järjes-
telijä (Eventmanager). Sillä hautausurakoitsija on se, joka järjestää tilauksesta melkein millaiset 
surujuhlat tahansa.” (Rauner 2001, 87.“Der Tote ist König.“)
473 Pine 1975: Caretaker of the Dead;  Marette 1993:Die Thanatopraxie in Frankreich;  Koch 
1997: Rosig schimmert der Tod.
474 Vuonna 1993 perustettiin Düsseldorfi in ”das Deutsche Institut für Thanatopraxie”. Hauta-
usalan ammattilaiset käyttävät termejä thanotologia ja thanatopraksis kuvaamaan samaa asiaa. 
Muissa yhteyksissä thanatologialla tarkoitetaan myös kuolemaa tutkivaa tieteenalaa. 
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työntekijät kertoivat haastatteluissa arvioivansa itse, voidaanko vainajaa näyttää 
omaisille.

Vainajien ehostamista perustellaan Saksassa mm. vetoamalla suruprosessiin. 
Hautaustoimistot sanovat, että omaisten olisi näin helpompaa jättää avoimen ar-
kun äärellä jäähyväiset. Tätä saksalainen tutkija Nölle ei kuitenkaan usko todel-
liseksi syyksi475, vaan arvelee hautaustoimistojen tosiasiallisesti vain haluavan 
laajentaa tarjoamiensa palvelujen määrää.  Thanatopraksis on niille merkittävä 
lisäansio.  Uusimpana palvelujen lisäyksenä tarjoavat saksalaiset hautaustoimis-
tot omaisille hautauksen jälkeistä suruterapiaa, ”Trauerbegleitung”.476

Hautaustoimistojen professionaalinen asema hautauskentällä vahvistui vä-
hitellen yhteiskunnallisen muutoksen myötä.  Ammatillinen erikoistuminen ja 
kaupungistuminen synnyttivät myös hautaustoimintaan erikoistuneen ammat-
tilaisten ryhmän. Mitä enemmän elämä ja kuolema etääntyivät toisistaan, sitä 
vankemman jalansijan saivat myös hautauksen ja kuoleman ammattilaiset. Vain 
hyvin harva enää osaisi itse valmistaa arkun, ja harvalla kaupunkilaisella siihen 
olisi edes mahdollisuuksia.  Tosin viime vuosina on joidenkin kansalaisopisto-
jen ohjelmaan otettu arkunteon tai uurnanvalmistamisen kurssi. Kovin harvoin 
tosin kuolemakaan enää tapahtuu oman kodin ympäristössä.  Hautaustoimisto-
jen ammatillisuutta ei käytännön hautauskentälle tuokaan mikään lainsäädäntö 
– poikkeuksena ehkä ruumiin kuljettaminen – vaan sen tilaavat omaiset, jot-
ka eivät itse enää selviytyisi vainajan aiheuttamasta ongelmasta. Viime kädes-
sä omaiset määrittelevät hautauskentän professionaalisuutta. Hautaustoimistot 
ovat vastanneet uudessa tilanteessa syntyneeseen kysyntään. Tuote, tuottaja ja 
kuluttaja ovat kohdanneet toisensa.  Omaiset kokevat olevansa turvallisissa kä-
sissä turvautuessaan hautaustoimistojen apuun.

Norjalainen Sanden477 toteaa, että aina 1980-luvulle asti hautaustoimistot 
ovat toimineet yhteiskunnassa, jossa kuolema on useimmille ollut kielletty aihe, 
tabu.  Tätä taustaa vasten on hänen mukaansa ymmärrettävää, että hautaustoi-
mistot mainostivat itseään lauseella ”Me järjestämme kaiken”. Vielä vuonna 
1987 lanseerasi norjalainen hautaustoimistojen keskusliitto mainoslausetta ”La 
oss ta ansvaret” (”Anna meidän ottaa vastuu”). Tämä herätti Norjassa arvostelua 
hautaustoimistoja kohtaan siitä, että ne esittelivät omaisille liian valmiita hau-
tauspaketteja, joissa omaisille jäi vain hyvin vähän omia tehtäviä.

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa oli Sandenin mukaan nähtävissä vähit-
täistä muutosta hautauskulttuurissa. Yhä useammat tahot niin terveydenhuollon 
piirissä kuin kirkossakin ovat alkaneet suhtautua avoimemmin kuolemiseen ja

475 Nölle 1997, 48: ”Mag die Einbalsamierung auch tatsächlich im wirtschaftlichen Interesse der 
Bestatterinnen liegen und zur dauerhaften Legitimation ihrer Existenz beitragen, so ist erheblich 
fraglicher, ob sie der Trauerbewältigung dienlich ist, oder ob sie diese nicht vielmehr durch die 
verhinderte Konfrontation der Angehörigen mit dem/der Toten, der/die als solcher erkennbar ist, 
erschwert.”
476 Hänel 2003, 49.
477 Sanden 2001, 133–134.
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hautaukseen liittyviin asioihin. Tämä muutos näkyy hänen mukaansa myös hau-
taustoimistojen toiminnassa. Kun toimistot aiemmin mielellään hoitivat asioi-
ta itsenäisesti, halutaan nyt järjestää hautajaiset yhteistyössä omaisten kanssa. 
Tämä näkyi mm. Oslon johtavan hautaustoimiston mainoslauseen vaihtumises-
sa. Kun se ennen mainosti ”Me järjestämme kaiken”, kuuluu mainos nyt ”Me 
olemme lähellä, kun tarvitset meitä”.478

478 Sanden 2001, 134. ”Vi ordner alt” muuttui muotoon ”Vi er i naerheten når du trenger oss”. 

Suomen Hautaustoimistojen Liiton liittopäivillä Naantalissa 2006 oli myös hautausalan 
näyttely. Hautaustoimistoväki tutustui monenlaisiin uusiin arkku- ja uurnamalleihin. Kuvas-
sa etualalla arkku kalleimmasta päästä, lakattua jalopuuta oleva tumma arkku, josta kannen 
voi avata puoliksi vainajan näyttämistä varten. Sen takana ajankohtainen uutuus: ekoarkku, 
jonka kaikki materiaalit ovat täysin myrkyttömiä ja ekologisia. Salvotut nurkat ja tasainen 
kansi saivat toiset näyttelyvieraat ihastumaan, toiset puhuivat ”kenkälaatikosta”. Taustalla 
perinteisempiä puisia ja kangasverhottuja arkkuja. Näyttely oli tarkoitettu vain hautausalan 
ammattilaisille. Tavalliselle kansalaiselle ei tulisi edes mieleen käydä moisessa näyttelyssä 
valitsemassa oman ruumisarkkunsa mallia, vaikka 100 % varmuudella jokainen tulee kerran 
sellaista tarvitsemaan.
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3.2.3. Yhteistyötä vai kilpailua?

Suomen Hautaustoimistojen Liitto on julkaissut materiaalia, jota jäsenliikkeet 
voivat jakaa asiakkailleen. Hautaustoimistojen aktiivisesta roolista asiakkaisiin 
nähden kertoo mm. vihkonen Avuksi hautausta järjestävälle, joka yleensä anne-
taan toimistossa asioimaan tulevalle. Se sisältää nimensä mukaisesti käytännön 
ohjeita hautausta järjestävälle. Vihkosen alussa todetaan, että ”ensimmäisiä teh-
täviä on ottaa yhteys hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntemuksel-
la ryhtyy hoitamaan kaikkia hautaukseen liittyviä asioita. Toimisto ottaa myös, 
omaisten niin toivoessa, yhteyden seurakuntaan ja varaa siunaustilaisuutta var-
ten kappelin tai kirkon, sopii papin kanssa siunausajan, varaa hautapaikan sekä 
sopii muut hautaamiseen ja hautajaisiin liittyvät yksityiskohdat. Myös muistoti-
laisuuden järjestelyn voi antaa hautaustoimiston tehtäväksi.” 479

Hautaustoimistojen Liiton jäsenlehdessä Tiimalasissa480 oli usein toistuvana 
aiheena pääkirjoitus- ja puheenvuorosivuilla seurakunnan kanssa tehtävä yhteis-
työ tai yhteistyön puuttuminen. Lehti antoi palstatilaa myös pappien kriittisil-
lekin kirjoituksille. Yhtenä erityiskysymyksenä oli se, voivatko omaiset hoitaa 
kaikki hautaukseen liittyvät varaukset hautaustoimistoista käsin.

”Joissakin seurakunnissa on omaksuttu käytäntö ja jopa virallistettu käy-
täntö, jonka mukaan omaisten on aina henkilökohtaisesti käytävä sopimassa 
hautauksen järjestelyistä kirkkoherranviraston ja siunaamisen toimittavan pa-
pin kanssa. Hautaustoimisto ei siis voi omaisten toimeksiannosta esim. varata 
kappelia tai muistotilaisuuspaikkaa eikä tehdä muitakaan alustavia sopimuksia 
hautausjärjestelyjen suhteen. Em. käytäntöä perustellaan sillä, että kirkosta vie-
raantunut seurakuntalainen tällä tavoin saadaan taas lähestymään seurakunta-
elämää….On turhaa kärhämöidä siitä, kenellä on keskeisempi rooli hautajais-
järjestelyissä.” 481

Tämä lehden kannanotto herätti myös kirkon papit osallistumaan keskus-
teluun jäsenlehden palstoilla. Esimerkiksi Alppilan kirkkoherra Pentti Toiva-
nen toivoi hautaustoimistoista otettavan yhteyttä suoraan seurakuntaan ennen
kappelin tai siunausajan varaamista.482 Aihetta omaisten ensimmäisestä kon-

479 Hautaustoimistoille suunnatussa sisäisessä koulutusmateriaalissa visioidaan tulevaisuudessa 
toimittavan niin, että ”paikallisesti auktorisoidulla hautaustoimistolla on käytettävissään sähköi-
nen yhteys seurakuntayhtymien avainrekistereihin. Tämän yhteyden avulla hautaustoimistolla 
olisi mahdollisuus hoitaa varaukset samanaikaisesti asiakaspalvelun kanssa.” (Parhaat käytännöt 
2002, 46)
480 Tutkimusta varten kävin läpi Tiimalasin vuosikerrat 1980–2005.
481 Tiimalasi 1/1988, 18.
482 Toivanen, Pentti 1990, 22–23. Tiimalasi 1990.
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taktista – ensin hautaustoimistoon vai seurakuntaan – käsiteltiin Tiimalasin si-
vuilla vuonna 2000 useampaankin otteeseen.483

Hautaan siunaamisesta todettiin hautaustoimistojen asiakkaille laaditussa 
oppaassa, että ”hautaustoimisto neuvoo ja ohjaa tässäkin asiassa”. Asiakkaille 
luvattiin, että ”omaiset voivat yleensä esittää toivomuksensa siunaamisen toimit-
tajasta” ja että ”hautaustoimisto voi hoitaa alustavan yhteydenoton siunaamisen 
toimittavaan pappiin ja kanttoriin”. Oppaassa mainittiin kuitenkin, että ”on toi-
vottavaa, että omaiset ja pappi ovat keskenään yhteydessä ennen siunauspäivää. 
Tällöin sovitaan yksityiskohdista.” Hautaan siunaaminen esiteltiin opasvihkoses-
sa otsikon Siunaustilaisuuden ohjelma alla. Siinä luvattiin, että ”myös siunausti-
laisuuden ohjelman järjestämisen voi jättää hautaustoimiston huoleksi”.484

Opasvihkosen näkökulma hautaan siunaamiseen vaikutti ainakin osittain 
toisenlaiselta kuin seurakunnan, vaikka pääosin opasvihkosen laadinnassa oli 
kuitenkin ajateltu kirkollista hautausta.485 Kirkollisten toimitusten lähtökohtana 
seurakunnissa on jumalanpalvelus, sillä kirkolliset toimitukset nähdään lähtö-
kohdaltaan jumalanpalveluksena.486 Hautaustoimistojen opasvihkosessa paino-
piste oli enemmän käytännöllinen ja ohjelmallinen, perhejuhlanomainen. Par-
haimmillaan tästä ei aiheudu mitään ristiriitaa, mutta myös väärinkäsitykseen on 
mahdollisuus. Jos hautaustoimistojen opasvihkosesta saa käsityksen, että hau-
taan siunaaminen on omaisten vapaasti suunniteltavissa oleva tapahtuma, johon 
hautaustoimisto voi tilauksesta järjestää omaisten toivomaa ohjelmaa – mm.

483 Kauppinen Juha 2000. Tiimalasi 2/2000. Seuraavassa Tiimalasin numerossa pastori Martti Toi-
vanen (3/2000, 22) vastasi kirkkoherra Juha Kauppisen kirjoitukseen: ”Kauppinen toteaa, että on 
samantekevää, ottavatko omaiset ensiksi yhteyden hautaustoimistoon vai seurakuntaan, kunhan 
vain yhteys toiseen hoituu luontevasti. Seurakuntapapin näkökulmasta katsottuna asia näyttää 
toisenlaiselta. Usein nimittäin hautaustoimistossa sovitaan kaikki asiat valmiiksi ja viimeiseksi 
soitetaan seurakuntaan, jossa ei hautaukseen varattuun aikaan ole sen enempää yhtään pappia 
kuin kanttoriakaan paikalla…Siksi suosittelen, että omaiset ottavat ensiksi yhteyden oman seura-
kuntansa päivystävään pappiin. Hänen kanssaan käydään surutyötä ja kun pahin suru on purettu, 
siirrytään käytännön järjestelyihin…Keskustelu päätetään usein kirkkokäsikirjan mukaisesti Ru-
koushetkeen surussa…Kaiken päätteeksi annan paikalla oleville omaisille laatimani kaavakkeen, 
johon olen merkinnyt kaikki keskustelussa sovitut asiat yhteystietoineen. Tämän kaavakkeen 
kanssa omaiset menevät hautaustoimistoon, jossa he varaavat vain arkun, pukemisen ja kuljetuk-
sen.” (Toivanen Martti: Hautaamisen järjestelyistä.)
484 Avuksi hautausta järjestävälle, 6.
485 Lähtöoletuksena kirkolliset hautajaiset on aivan oikea, sillä vuonna 2004 siunattiin maassam-
me kaikista vainajista 98 prosenttia kirkollisesti, vaikka kirkkoon kuului vain 84 prosenttia väes-
töstä.
486 Käsikirjakomitean välimietinnössä ”Jumalan kansan juhla” todetaan, että kirkollisten toimi-
tusten uudistustyön tulee vahvistaa toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. Virren asemaa tulee 
vahvistaa, samoin toimitusten musiikin jumalanpalvelusluonnetta. (Välimietintö 1992, 99 ja 124–
125) Toisaalta korostetaan myös toimitusten kontekstuaalista luonnetta. (Perustelut 1997, 51–52 
sekä Perustelut 2001, 8)
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musiikkiesityksiä – voikin pettymys olla suuri, jos kanttori tai pappi kieltäytyy 
toteuttamasta toivomuksia.487 Hautaustoimistovirkailijoiden koulutuskäyttöön
tarkoitetussa kansiossa annettiin ohjeeksi, että vähänkin epävarmassa musiikin 
valinnassa omaisia tuleekin ohjata kääntymään kirkkomuusikkojen puoleen.488

Kirkolliset toimitukset – erityisesti hautaan siunaaminen – koskettavat niin 
laajasti suomalaisia, että monen toimitusta tarvitsevan kohdalla osallistuminen 
muuhun seurakunnan jumalanpalveluselämään on jäänyt mahdollisesti hyvin 
ohueksi. Hautaustoimistossa asioivat omaiset ovat mitä suurimmassa määrin 
hautaustoimistojen opastuksen varassa. Siksi kaikki omaisten hautaustoimistos-
ta saama – suullinen tai kirjallinen – opastus hautauksen toteuttamiseksi voi 
ohjata hyvin ratkaisevasti heidän käsitystään siitä, millainen on kirkollinen toi-
mitus ja miten hautajaiset rakennetaan. 

Suomen Hautaustoimistojen Liiton strategiatyöryhmä on laatinut raportin 
näkemyksestään hautausalan nykytilanteesta ja Liiton roolista aseman ja pai-
noarvon nostamiseksi.489 Työryhmän analyysin ja ehdotusten pohjalta aloitettiin 
mm. vuonna 2002 Liiton ja Helsingin Kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttama 
jäsenkoulutus ”Hautaustoimen parhaat käytännöt”, jonka ensimmäiset diplomit 
jaettiin Liittokokouksessa 2004 joulukuussa Helsingissä. 

Tulevaisuustyöryhmä määritellessään hautaustoimistojen tulevaisuuden toi-
mintamallia totesi olennaiseksi asiaksi sen, kuka on ns. leading partner eli kuka 
johtaa toimintaa.490 ”Johtavana osapuolena oleminen edellyttää erityistä huo-
miota, koska monet muista hautaamisessa mukana olevista osapuolista, kuten 
seurakunnat, sairaalat, kunnat ja poliisi ovat suuren painoarvon omaavia institu-
tionaalisia toimijoita.”491 Työryhmän mukaan paras tulos saavutetaan, jos asia-
kas kääntyy ensimmäisenä hautaustoimiston puoleen. Omaisen kohtaaminen ja 
siitä lähtevä asiakashallinta on hautaustoimiston liiketoiminnan keskeisin ydin.

487 Hautaustoimistojen Liiton julkaisemassa toimistojen käyttöön tarkoitetussa käsikirjassa tode-
taan musiikista: ”Musiikin arvostus hautauskulttuurissa ei aina ole näin ylevällä ja ihanteellisella 
tasolla. Hautajaisissa esitettävän musiikin laajan kirjon seurauksena herää kysymys siitä, mikä on 
oikeaa hautajaismusiikkia. Kuitenkaan tämä pohdinta ei koske kaikkia uskontokuntia, esimerkiksi 
ortodoksisessa kirkossa musiikki on kanonisoitu, ja siksi hautajaismusiikista ei siellä voi syntyä 
tyylillisiä kiistoja. Sen sijaan luterilaisessa kirkossa tilanne ei ole näin selkeä. Omaiset saattavat 
esittää kristillisestä musiikkiperinteestä poikkeavia toiveita, joiden torjuminen voi toisinaan olla 
vaikeaa.” (Parhaat käytännöt 2002, 59) 
488 ”Jos omaiset valitsevat hautajaisissa esitettäväksi musiikiksi muuta kuin virsiä, on ensim-
mäinen hautajaismusiikkineuvottelu käytävä kirkkomusiikin asiantuntijan kanssa, sillä hän on 
virkansa perusteella päävastuussa kirkollisissa toimituksissa esitettävästä musiikista.” (Parhaat 
käytännöt 2002, 59)
489 Ensi vuosituhannen hautaustoimisto – SHL strategiapäivä Salossa 23.9.1999. Hautaustoimis-
tojen Liiton puheenjohtajan Virpi Siivosen kutsumana Salossa olivat koolla alan yrittäjistä Pirjo 
Aaltonen Helsingistä, Matti Mikkonen Oulusta, Ilkka Ollonen Imatralta sekä SHT-Tukku Oy:stä 
Hannu Lehtonen.
490 Strategiaraportti 1999, 20.
491 Emt. 9.
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Hautaustoimiston hallinta-asteen nostamiseksi seurakuntien suuntaan esitettiin 
idea siitä, että hautaustoimistoilla tulisi olla suora pääsy seurakuntien tietojär-
jestelmään, jolloin voitaisiin tarkastaa tilojen ja seurakunnan toimihenkilöiden 
varauksia reaaliajassa. Näin pystyttäisiin tarjoamaan omaisille tehokkaampaa 
palvelua riippumatta seurakunnan virastojen aukioloajoista.492

Merkittävimmäksi kysymykseksi hautaustoimen tulevan kehityksen kannalta 
nähtiin strategiatyöryhmän visiossa seurakuntien ja hautaustoimistojen välinen 
yhteistyö ja työnjako. ”Nykyinen vastakkainasettelu ei luo lähtökohtia kunnon 
kehitykselle. Hautaustoimistoilla on omaisten kohtaamiseen ja hautausjärjeste-
lyihin liittyvä ammattitaito ja tarvittava kalusto. Seurakunnilla taas puolestaan 
on omat ammattilaisensa hautausmaiden pitoon ja papisto hengelliseen työ-
hön…rakentamaan sen avulla yhteistyötä seurakuntiin päin sekä muokkaamaan 
seurakunnan työntekijöiden asenteita positiivisiksi yhteistyölle.”493

Työryhmä mietti raportissaan myös seurakuntien hautaustointa ja sitä, millä 
tavalla kirkko on tulevaisuudessa mukana hautauskentän toimijana. ”Hautaus-
maiden pito ja kristillinen hautaan siunaus ovat osa seurakunnan tehtävää jo 
alkukristillisiltä ajoilta. Kuinka laaja intressi kirkolla ja seurakunnilla on muu-
hun hautaamiseen liittyvään toimintaan?”494 Jo aikaisemmin oli Liiton jäsen-
lehdessä Tiimalasissa ollut ainakin kaksi suoraan seurakuntien hautaustoimeen 
liittyvää kriittistä kannanottoa. Lasse H. Laurén arvosteli495 joidenkin seurakun-
tien aloittamaa tapaa käyttää arkkupeitettä arkun päällä siunaustilaisuudessa. 
Puheenvuorossa pelättiin omaisten valitsevan edullisempia arkkuja, koska ark-
kupeite peittäisi kuitenkin arkun. Toinen esillä ollut asia oli uutinen, jossa ker-
rottiin erään hautaustoimiyrittäjän Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille 
tekemästä tutkintapyynnöstä uurnahautauksen suosimisesta ja hautaustoimeen 
liittyvän liiketoiminnan suunnittelusta Raision seurakunnassa.496

Arkkipiispa Jukka Paarma käsitteli puheessaan seurakuntien ja hautaustoi-
mistojen välistä yhteistyötä Suomen Hautaustoimistojen Liiton liittokokouspäi-
villä Naantalissa syksyllä 2006. ”Yhteistyömme on luontevaa ja tärkeää siksi, 
että niin hautaustoimistot kuin kirkkokin palvelevat samoja ihmisiä, asiakkai-
ta…Meiltä molemmilta vaaditaan erityisen hyvää ammattitaitoa. Yhteistyön

492 Emt. 10.
493 Strategiaraportti 1999, 19.
494 Emt. s. 14.
495 Laurén 1993, 4. ”Ollaanko menossa sitä kohti, että seurakunnat suosittelevat omaisille pahvi-
laatikkoa, joka sitten peitetään arkkupeitteellä?” kysyi kirjoittaja, joka johti arkkuja valmistavaa 
SHT-Tukkua. Tämän tutkimuksen tekijä tietää arkkupeitettä käytettävän ainakin Raision seura-
kunnassa.
496 Harri Huhdan tutkimuspyyntö Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille 1993. Tutkimus-
pyynnössä asetettiin kyseenalaiseksi Raision seurakunnan tarjoamat huomattavan edulliset uur-
nahautaukset arkkuhautaukseen verrattuna. Tuomiokapituli katsoi asian johdosta tekemässään 
päätöksessä, että Raision seurakunta on uutta uurnahautausmaata perustaessaan toiminut seura-
kuntalaisten edun mukaisesti.
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sujuminen kitkatta on hautaustoimistojen ja seurakuntien yhteinen tahto. Toi-
vonkin, että kullakin paikkakunnalla on löydetty yhteistyölle toimivat muodot. 
Missä niin ei ole tapahtunut, toivon että yhteisesti käytäisiin neuvottelupöytään 
ja sovitaan menettelytavoista. Avautuvathan kuitenkin seurakunnan, hautaus-
maan henkilökunnan, pappien ja kanttoreiden näkökulmat ja usein käsitykset-
kin siitä, miten hautaustoimituksen ja sitä edeltävien ja seuraavien toimien tulisi 
tapahtua, toisesta näkökulmasta kuin hautaustoimistojen.” Arkkipiispa käsitteli 
puheessaan myös kysymystä siitä, missä järjestyksessä asioita hoidetaan. ”Toi-
mituskeskustelussa on tarkoitus selvitellä siunauksen teologiaa ja sisältöä, mutta 
myös käydä läpi siunaamisen ja muistotilaisuuden ohjelmaa. Tiedän, että tässä 
suhteessa joskus yhteistyö hautaustoimistojen kanssa on takkuillut, kun osapuo-
lilla on erilaisia näkemyksiä siitä, missä järjestyksessä näitä ennakoivia toimia 
hoidetaan.”497

3.2.4. Hautaustoimiston tehtävät

Hautaustoimiston tärkein tehtävä on huolehtia ruumiin kunniallisesta siirtämi-
sestä pois elävien keskeltä. Se tarjoaa omaisille erilaisia asiantuntijapalveluksia 
ja tuotteita, jotka kaikki liittyvät hautaamiseen. Antamalla toimeksiannon hau-
taustoimistolle omaiset samalla jättävät vainajasta huolehtimisen ammatti-ih-
misten käsiin, heidän, joille nyky-yhteiskunnassa on uskottu kuolleiden kanssa 
toimiminen. Hautaustoimistojen kautta kuollut ihminen saa uuden statuksen: 
vainajan statuksen. 

Jokainen kuolemantapaus on aina ainutlaatuinen. Silti on mahdollista löytää 
malli, jota useimmissa kuolemantapauksissa noudatetaan, ikään kuin työskente-
lyjärjestys. Systematisoinnissa voidaan käyttää apuna Erving Goffmanin ”sosi-
aalisen teatterin” mallia.498

Saksalainen tutkija Hänel luokittelee Goffmanin mallia soveltaen hautaustoi-
miston tehtävät kuuteen vaiheeseen:

1) kuolemantapaus ja ensimmäinen yhteydenotto omaisten ja hautaustoi-
miston välillä,

2) ruumiin noutaminen, 
3) neuvottelu hautaustoimistossa, 
4) hautausjärjestelyjen tekeminen, 
5) vainajan esille tuominen jäähyväisiä varten ja lopuksi 
6) varsinainen hautaaminen.   

Kaikki nämä vaiheet voidaan lisäksi luokitella sen mukaan, kuinka julkisia ja 
avoimia ne ovat. Niinpä osa vaiheista tapahtuu julkisesti näyttämöllä (Vorder-
bühne) ja osa takaosassa, piilossa katseilta (Hinterbühne). Takaosa on sellainen 

497 Paarma 2006. Arkkipiispa Jukka Paarman puhe Suomen Hautaustoimistojen Liiton päivillä 
Naantalissa 23.9.2006. Puhekonsepti on tutkimuksen tekijän hallussa.
498 Goffman 2001:Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. 
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alue, mihin on yleisöltä pääsy kielletty. Siellä säilytetään kaikkea esityksessä 
tarvittavaa rekvisiittaa ja se on myös paikka, jossa näyttelijä voi luopua roolis-
taan. Varsinainen näytelmä tapahtuu kuitenkin etuosassa.499

Hautaustoimistoon liittyvä toiminta tapahtuu sekä asiakkaille näkyvässä 
etuosassa että heiltä kielletyllä takanäyttämöllä. Suurissa hautaustoimistoissa 
on kumpaakin näyttämöä varten omat ammatilliset toimijansa. Etunäyttämöl-
lä käydään asiakkaiden kanssa neuvotteluja ja sovitaan toimeksiannosta sekä 
myydään arkkuja ja muita tarvikkeita, kun taas takanäyttämön ammattimaisille 
toimijoille jää varsinainen ruumiiseen liittyvä, käsin tehtävä työ, kuten ruumiin 
laittaminen kuntoon ja arkuttaminen, ruumiiden ja arkkujen kantaminen ja au-
ton ajo ym. Pienissä hautaustoimistoissa kuitenkin toimiston virkailija osallis-
tuu useimmiten kummallakin näyttämöllä tapahtuvaan toimintaan.500 Takanäyt-
tämö on myös ruumiille kuuluva näkymätön sijoituspaikka, kunnes se tuodaan 
valmisteltuna julkisesti etunäyttämölle katsottavaksi.

Hänel on soveltanut Goffmanin sosiaalisen teatterin mallia omassa hautaus-
toimistoja koskevassa tutkimuksessaan.501 Koska tämä malli suurimmaksi osaksi 
on sovellettavissa myös omaan tutkimukseeni, esitän alla olevin kuvin hautaus-
toimiston kuusivaiheisen työskentelymallin. Kuvat ovat Hänelin tutkimuksesta, 
tekstin ja hänen käyttämänsä termit olen suomentanut.

Kuvio 2. 
Ensimmäinen kontakti hautaustoimistoon. Omainen kertoo virkailijalle kuole-
mantapauksesta ja valtuuttaa hänet hoitamaan asian

499 Goffman 2001, 106: ”Wenn die Hinterbliebenen die Illusion haben sollen, der Tote läge in 
Wirklichkeit in tiefem, ruhigem Schlummer, dann muss der Leichenbestatter die Hinterbliebenen 
von dem Arbeitsraum fernhalten, wo die Leichen gesäubert, ausstaffi ert und für ihre letzte Vor-
stellung geschmückt werden.”
500 Nölle 1997, 29.
501 Hänel 2003, 50–52.
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Kuvio 3.
Ruumis noudetaan

Kuvio 4.
Omainen ja hau-
taustoimiston virkai-
lija suunnittelevat
hautausjärjestelyt

Kuvio 5.
Hautaustoimisto
ottaa yhteyttä eri ta-
hoihin ja valmistelee 
ruumiin näyttämistä 
varten.
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Hautaustoimisto saa tehtävän, kun omaiset ottavat yhteyttä. Erityisiä tapauksia 
ovat ns. viranomaisajot (esim. poliisiajot), joissa viranomainen tilaa ruumisau-
ton paikalle. Tällaisia tilanteita ovat mm. onnettomuustilanteet, väkivaltaiset tai 
tapaturmaiset kuolemat, joissa on tehtävä oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn 
selvitys. Hyvään käytäntöön kuuluu, että ao. viranomainen kilpailuttaa ajot ja 
pyytää tarjoukset useammalta hautaustoimistolta. Viranomaisajot saanut toimis-
to sitoutuu ympärivuorokautiseen päivystykseen ja välittömään lähtövalmiuteen. 
Tällaisen viranomaisen tilaaman ruumiin kuljetuksen suorittanut hautaustoimis-
to ei kuitenkaan saa mainostaa itseään ja tarjota omaisille myös jatkopalveluja 
vaan omaisten tulee voida vapaasti suorittaa omat valintansa.

Hänelin mallissa omaisten ensimmäinen yhteydenotto hautaustoimistoon ta-
pahtuu puhelimitse. 

Omassa tutkimuksessani tämä ensimmäinen yhteydenotto tapahtui aina 
omaisten käydessä hautaustoimistossa. Omaiset eivät ilmoittaneet tulostaan 
etukäteen, eivätkä varanneet aikaa tapaamiseen vaan menivät hautaustoimis-

Kuvio 6. 
Valmisteltu ruumis 
on julkisesti esillä 
omaisia varten

Kuvio 7. 
Ruumis erotetaan 
lopullisesti elävien 
maailmasta (hau-
taaminen).
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toon kuin olisivat menneet johonkin liikkeeseen. Sopiessani hautaustoimistojen 
kanssa haastattelusta ja varatessani aikaa, tehtiin varaus aina sillä ehdolla, ettei 
ketään omaisia satu juuri silloin tulemaan hautaustoimistoon. Hautaustoimistos-
sa suurin osa ajasta oli asiakkaiden odottamista – joskin samalla työntekijät teki-
vät paperitöitä ja viimeistelivät arkkuja ja tekivät muuta valmistelevaa työtä.

Hänel toteaa, että puhelimen käyttöön sisältyy myös jotain muutakin kuin 
vain sen käyttämistä tiedon välittämiseen. Puhelinkontaktin kautta omaisten on 
mahdollista  vähitellen lähestyä sitä aluetta, jolle ruumis kuuluu, hautaustoimis-
ton omaa näyttämöä. Puhelimen käyttö siirtää myös sitä hetkeä, jolloin omaisten 
on reaalisesti astuttava hautaustoimiston alueelle.502

Hautauskentän tehtävistä hautaustoimistojen ensimmäisiä tehtäviä on ruu-
miin noutaminen sieltä, missä kuolema on tapahtunut. Tämä tehtävä tapahtuu 
Goffmanin sosiaalisen teatterin termejä käyttäen ”näyttämön takana” (Hinter-
bühne), johon yleisöllä ei ole pääsyä. Hautaustoimisto noutaa ruumiin elävien 
vaikutusalueelta hautaustoimiston vaikutusalueelle. Samalla tapahtuu myös sta-
tuksen vaihto, sillä ruumis muuttuu vainajaksi. Hänelin mukaan on kolme pää-
asiallista aluetta, josta hautaustoimisto ruumiin noutaa: kodin piiri, julkiset pai-
kat (joissa on tapahtunut esimerkiksi onnettomuus) ja erilaiset virallisluontoiset 
laitokset (kuten sairaalat, vanhainkodit, hoitokodit ym.). Ruumis siirretään jul-
kisuudesta ”takahuoneen” puolelle, ruumishuoneeseen tai muuhun osoitettuun 
säilytystilaan. 

Hautaustoimistosta on ruumista siirtämässä yleensä kaksi henkilöä, kuljet-
taja ja apumies. Useimmissa toimistoissa tähän tehtävään on palkattu ”keik-
katyöntekijöitä”. Omassa tutkimusaineistossani nämä henkilöt olivat usein sel-
laisia, jotka jo oman päätyönsä takia ovat olleet tekemisissä ruumiiden kanssa: 
eläkkeellä olevia siunauskappelien vahtimestareita, poliiseja, sairaanhoitajia 
tai vastaavia.503 Nämä apuhenkilöt eivät yleensä olleet työssä hautaustoimiston 
myyntipuolella. Tutkimukseni hautaustoimistoissa oli eroja siinä, olivatko myös 
liikkeen puolella työskentelevät (usein liikkeen omistaja) itse mukana nouta-
massa ruumista. Joillekin liikkeenharjoittajille tämä mukanaolo oli ehdottoman 
tärkeää.

Arkuttaminen (ruumiin kunnostaminen ja laittaminen arkkuun) tapahtuu 
myös takanäyttämön puolella, jonne ei katsojilla ole asiaa. Omaiset voivat kui-
tenkin osallistua tähän, mikäli haluavat. Hautaustoimisto ei heitä kuitenkaan ak-
tiivisesti rohkaise vaan suorittaa mieluummin tämän vaiheen itse. Väitöskirjani 
aineistossa eivät omaiset yhdessäkään tapauksessa olleet mukana, kun ruumista 
valmisteltiin ja laitettiin arkkuun. Ruumis katoaa hautaustoimiston huostaan 
pois elävien kentältä, kunnes se tuodaan valmisteltuna hetkeksi esille, mikäli 
omaiset näin haluavat, jäähyväishetkeen.

502 Hänel 2003, 54.
503 Myös Hänel toteaa, että nämä ns. kantajat ovat usein osa-aikaisia, joille maksetaan tehtävien 
mukaan. Useimmiten nämä apulaiset ovat miehiä. (Hänel 2003, 55)
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Omassa tutkimuksessani hautaustoimistojen työntekijät kertoivat, että he 
joutuvat usein myös puhdistamaan vainajan, vaikka se työvaihe periaatteessa 
kuuluukin sairaalalle. Kokemukset eri sairaaloista vaihtelivat. Joissakin vaina-
ja oli jo kauniisti siistitty, mutta joissakin sairaaloissa vainajan säilytyspaarien 
kouruissa oli kymmeniä litroja verta. Myös erilaisia hoitovälineitä oli voinut 
jäädä ruumiiseen: virtsakatetreja, kipupumppuja, sydämentahdistajia ym. Vai-
najilla saattoi olla vaippa, jossa oli ulostetta. (Vatsa tyhjenee vielä jonkun aikaa 
kuoleman jälkeen.) On ymmärrettävää, että hautaustoimiston työntekijät eivät 
kovin mielellään kutsu omaisia mukaan pukemaan vainajaa. Myös sairaaloiden 
tilat vainajien laittamiseen sijaitsevat useimmiten sairaalan kellarissa takapihan 
puolella.

”Aika harvoin omaiset haluavat tulla laittamaan vainajaa. Jos joku pyytää, ei 
me kielletäkään. On kyllä paljon helpompaa laittaa ihan keskenään.” (Tapaukset 
9 ja 10)

Hänelin kaaviossa kolmanneksi vaiheeksi on kuvattu omaisten ja hautaustoi-
miston virkailijoiden käymä neuvottelu hautausjärjestelyistä.504 Omassa väi-
töskirjaan liittyvässä tutkimusaineistossani tämä keskustelu käytiin hautaustoi-
mistossa yleensä jo ensimmäisellä käyntikerralla, muilla mahdollisilla kerroilla 
vain täsmennettiin yksityiskohtia. Tutkimusaineistossani mallikuvien 1, 3 ja 4 
toiminta – ilmoitus kuolemasta, hautausjärjestelyjen suunnittelu sekä hautaus-
toimiston yhteydenotot eri viranomaistahoihin ja toimijoihin – tapahtuivat lähes 
kokonaan jo ensimmäisellä käyntikerralla hautaustoimistossa, joskin eri yhtey-
denottoja hautaustoimistossa jatkettiin vielä omaisten poistuttuakin. 

Hautauskeskustelua505 käydään harvoin muualla kuin hautaustoimistossa. 
Kaikki omaan aineistooni liittyvät keskustelut käytiin hautaustoimistoissa.506

Myös saksalaisen Hänelin kokoamassa aineistossa vain ani harvoin keskustelu 
käytiin esim. omaisen kotona. Yleensä keskustelu toimistoissa käytiin erillisessä 
tilassa, esimerkiksi hautaustoimiston sohvanurkkauksessa.

Omaisen ja hautaustoimiston virkailijan välisessä keskustelussa asiantuntijan 
rooli on hautaustoimiston virkailijalla. Keskustelussa selvitetään luonnollisesti 
kaikki tarpeelliset asiatiedot. Keskustelutilanne on kuitenkin hyvin erikoinen,

504 Yleensä hautaustoimistossa käyvät aivan lähimmät perheenjäsenet neuvottelemassa hautauk-
sesta. Kuvaan tätä tarkemmin luvussa 3.2., jossa esittelen omaiset toimijoina. Nölle (1997, 20) 
toteaa saksalaiseen materiaaliin liittyen, että omaisista hautaustoimistossa käyvät melkein aina 
aviopuoliso ja aivan lähimmät sukulaiset, hyvin harvoin tuttavat ja ystävät eikä yleensä koskaan 
ole pieniä lapsia mukana.
505 Nölle 1997, 20: ”Asiakaskeskustelua ei kutsuta hautaustoimistossa myyntineuvotteluksi vaan 
auttavaksi keskusteluksi (Beratungsgespräch) ja virkailijat kutsuvat itseään neuvojiksi (BeraterIn) 
eivätkä myyjiksi.”
506 Yhdessä hautaustoimistossa minulle kerrottiin, että tarvittaessa he menevät myös kotiin, esi-
merkiksi omaisen vaikean liikuntakyvyn takia.
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sillä omaiset ovat usein hyvin surullisia ja epävarmoja. Virkailijan tulee osata 
myös tukea omaisia.

Hautaustoimistoissa käytyjä asiakaskeskusteluja toimistot itse kutsuvat neu-
votteluiksi (saksalaisessa kirjallisuudessa Beratungsgespräche), jossa asiakasta 
neuvotaan ja autetaan siinä kriisissä, jonka kuolema on aiheuttanut. Hautausalan 
yrittäjille suunnatussa saksalaisessa oppaassa todettiin neuvotteluja koskevassa 
luvussa kuitenkin suoraan, että ”jokainen hautausalan yrittäjä on samalla myös 
myyjä. Ja vaikka tätä ei suoraan sanottaisikaan, niin henkilökohtainen myyntityö 
on äärimmäisen tärkeää. Siitä nimittäin riippuu yrityksenne olemassaolo.”507

”Myyntikeskustelussa (Verkaufsgespräch) tulee Teidän tunnistaa asiakkaan-
ne todelliset tarpeet ja suunnata palvelujenne tarjoaminen vastaavasti niihin. 
Tärkeää on, että osaatte myydä asiakkaallenne oikeat tuotteet sopivaan hintaan. 
Asiakkaanne haluaa, että hänen toiveensa, hänen yksilölliset tarpeensa täyte-
tään. Teidän tulee kyetä joka hetki johtamaan keskustelua.”

Saksalaisen opaskirjan tekijä Martiné toteaa, että hautaustoimistossa käytävä 
keskustelu on hyvin erityislaatuinen, sillä myyjää vastapäätä istuvat henkilöt 
ovat juuri kokeneet suuren menetyksen ja tarvitsevat sen tähden tilaa ja aikaa 
pystyäkseen tekemään päätöksiä. Myyjän tehtävä on kuitenkin saada keskustelu 
hyvään päätökseen ja liikkeen kannalta suotuisiin lopputuloksiin. Martiné jaot-
telee tällaisen asiakaskeskustelun vaiheet neljään eri kohtaan: avausvaihe, luot-
tamuksen rakentamisen vaihe, asia- eli argumentaatiovaihe ja päätösvaihe.508

1. Avausvaihe
Avausvaiheessa myyjän tärkein tehtävä on luoda miellyttävä ja positiivinen il-
mapiiri keskustelulle. Asiakasta tulee tervehtiä – jos mahdollista – hänen omalla 
nimellään (huom. saksalaisessa käytännössä tätä avausvaihetta tavallisesti edel-
tää jo puhelinkontakti ja asiakas tulee sovittuna ajankohtana toimistoon; suoma-
laisessa käytännössä asiakkaat eivät yleensä soita etukäteen puhelimella ja varaa 
aikaa vaan tulevat yllättäen hautaustoimistoon.). On luotava sellainen ilmapiiri, 
että asiakas ei koe itseään kohdeltavan ostajana vaan pikemminkin kuin lähim-
mäisenä toisen lähimmäisen kanssa. Tavoitteena tulee olla se, että ”asiakkaalle 
välittyy sellainen tunne, että Te olette hänen tukenaan ja autatte häntä löytämään 
hänelle parhaan ratkaisun”.

2. Luottamuksen rakentaminen
Luottamusta rakentava vaihe on seuraava. Siinä hautaustoimiston virkailijan 
tehtävänä on saada selville asiakkaan surun tilanne ja samalla kertoa jotain su-
run vaiheisiin liittyvää ja voittaa asiakkaan luottamus. Hyvillä kysymyksillä ja 
aktiivisella kuuntelulla myyjä tuo esiin asiakkaansa toiveet ja tarpeet. ”Antakaa 
asiakkaan kokea, että tässä pyritään nyt yhdessä löytämään yksilöllinen ratkai-

507 Martiné 2002, 90.
508 Martiné 2002, 92.
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su asiakkaan ongelmaan.” ”Kuunnelkaa tarkasti ja välittäkää kehon kielellänne, 
että te olette kiinnostunut ja tunnette myötätuntoa. Mutta varoituksen sana: Te
ette ole ilmainen sielunhoitaja! Siksi teidän on tärkeää koko ajan muistaa alku-
peräinen tavoitteenne.”

3. Asia- ja argumentaatiovaihe
Asia- ja argumentaatiovaiheessa saattaa kirjoittajan mukaan tulla epämukavuut-
ta, kun puhutaan hinnoista. Siksi on tärkeää, että myyjä voi perustella asiantun-
tevasti kaikki maksut. Asiakas tulee saada vakuuttumaan, että juuri näin tuotteet 
tuleekin hinnoitella, jotta kaikki voitaisiin hoitaa huolella.

4. Päätösvaihe
Päätösvaiheessa tulee keskustelu saada päättymään ostopäätökseen. Hautaustoi-
miston myyjän tulee tarkkailla asiakkaansa ruumiinkieltä ja hänen kysymyksi-
ään, joilla asiakas kertoo tarpeistaan ja toiveistaan. Tässä vaiheessa tulee myyjän 
välttää turhia kysymyksiä, jotka saattaisivat vain saada asiakkaan epäröimään 
tekemäänsä valintaa. Asiakkaan tulee voida kokea, ettei häntä jätetä yksin ja että 
häntä on kuunneltu.

Hautausneuvottelun asetelma ”asiantunteva virkailija-avuton asiakas” on aina-
kin ajoittain antanut mediassa aiheen myös sellaisille kirjoituksille, joissa on 
arvosteltu hautaustoimistoja siitä, että ne rahastavat ihmisen hädällä ja kuole-
malla. On myös kysytty, miten raha ja kuolema oikein sopivat yhteen. Totta on-
kin, että hautaustoimiston virkailijan asema on erikoinen: toisaalta hänen teh-
tävänään on kuunnella kuolemansurua, mutta toisaalta hänen tulee juuri tähän 
surulliseen tilanteeseen myös myydä arkkuja ja erilaisia palveluksia. Suomen 
Hautaustoimistojen Liiton jäsenlehdissä onkin toistuvasti esillä kysymys, miten 
hautaustoimistojen negatiivinen julkisuuskuva (mielikuva) saataisiin muutettua 
asialliseksi ja myönteiseksi.509

Hautaustoimistojen henkilökunta – tutkimushaastatteluja tehdessäni – otti 
usein oma-aloitteisesti puheeksi hinnoittelun ja hautaustoimiston laskun. He
perustelivat minulle laskun loppusumman suuruutta sillä, että he joutuvat laskut-

509 Tiimalasi 3/1994 referoi kuluttajaviraston teettämää tutkimusta kuluttajien käsityksistä palve-
lujen laadusta, hinnasta ja saatavuudesta. Mukana tutkimuksessa oli kaikkiaan 32 eri palvelualaa, 
joista yhtenä hautaustoimistot. ”Hautaustoimistojen yleisarvosanaa pudottaa yksi ainoa palvelun 
osatekijä: yleisön mielikuva hinnoista. Ovatko hinnat todellisuudessa korkeita vai pitäisikö hinta-
taso perustella asiakkaalle paremmin? Tarvitaanko mielikuvaa kohentavaa julkisuutta lisää? En-
siksikin hautausalan pitäisi pystyä perustelemaan hinnoittelunsa asiakkailleen. Alan palvelu eroaa 
kuitenkin muusta palvelusta siinä, että asiakas tarvitsee sitä, mutta ei välttämättä toivo tai halua. 
Hautaus on toisaalta haluttu palvelu, mutta ei-toivottu menoerä. Palvelua tarvitaan lisäksi tilan-
teessa, joka kaiken kaikkiaan on epätoivottu…Asiakkaalla saattaa hautaustoimistoon mennessään 
olla ajatus, että joudun nyt ostamaan koko joukon asioita, joita en halua. Pahinta mainosta alalle 
olisi, jos asiakkaalla liikkeestä lähdettyäänkin olisi sama ajatus…On myös annettava selkeää ja 
täsmällistä hintatietoa kentälle ja asiakastilanteissa.” (s.10)
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tamaan myös niistä palveluista, joista heille itselleen ei jää paljonkaan katetta 
(kuten tarjoilukustannukset, kukkaset, lehti-ilmoitukset ym.). Laskutuksessa pyri-
täänkin nykyään siihen, että kukin toimija laskuttaa erikseen omista tehtävistään. 
Näin hautaustoimiston laskun loppusumma näyttää paljon siedettävämmältä. 

Hautaustoimistot olivat laatineet neuvottelutilanteita varten lomakkeen, jota 
virkailijat käyttivät. Siihen merkittiin henkilötietoja, tieto kirkkoon kuulumi-
sesta, seurakunnasta, mahdollisesta hautapaikasta kuten myös kaikki sovitut 
päivämäärät ja kellonajat, arkku ja muut siihen kuuluvat tarvikkeet, vainajan 
noutaminen, papin ja kanttorin nimi ym. Suomen Hautaustoimistojen Liitto 
on laatinut mallilomakkeen toimistojen käyttöön, mutta eräät hautaustoimistot 
käyttivät omia laatimiaan lomakkeita. Keskimääräiseksi keskustelun ajaksi en-
simmäisellä käyntikerralla hautaustoimistot arvelivat 1,5–2 tuntia.

Virkailijat kertoivat hautauskeskustelujen alkavan yleensä aivan käytännölli-
sillä henkilötiedoilla. Vasta vähitellen siirrytään arkun valintaan ja varsinaiseen 
hautaukseen. Useimmiten arkut sijaitsivat eri huoneessa kuin missä neuvottelut 
käytiin.

Hautausneuvottelun merkittävän osan muodostaa hautauksen ja muistoti-
laisuuden suunnittelu, toteaa Hänel.510 Siihen liittyy ajan ja paikan varaaminen 
hautaukselle sekä papin ja kanttorin varaaminen. Samoin hautapaikan selvittä-
minen ja mahdollisesti uuden hankkiminen tapahtuvat usein hautaustoimistosta 
käsin. Omassa tutkimusaineistossani useimmat omaiset menivät ensimmäisek-
si hautaustoimistoon, ja sieltä käsin otettiin yhteyksiä eri viranomaistahoihin. 
Useimmiten aika ja paikka ja jopa pappi ja kanttorikin varattiin jo hautausneu-
vottelun aikana. Suuremmissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä oli erityi-
siä hautatoimistoja, jotka hoitivat keskitetysti lähes kaiken varaamiseen liittyvän 
erilaisten ajan- ja henkilönvaraustietokoneohjelmin.511

Myös kuolinilmoitusten laatimisessa hautaustoimistot auttoivat tarvittaessa. 
Heillä oli käytössään lehtitalojen mallikansiot kuolinilmoituksista hintoineen ja 
erilaisine symboleineen. Normaalin kuolinilmoituksen hinta Helsingin Sanomis-
sa oli likimain samaa luokkaa kuin hyvän arkun hinta. Hautaustoimistoilla oli 
myös tarjottavana musiikki- ja ohjelmapalveluja siunaus- ja muistotilaisuuksiin. 

Neuvottelujen ja erilaisten kontaktien ja järjestelyjen jälkeen seurasi vaihe, 
jolloin ruumis valmisteltiin arkkuun mahdollista näyttämistä varten. Ruumiista 
siivottiin pois kaikki pahat jäljet ja mahdollisen ruumiinavauksen merkit. Ruh-
joutunut ruumis koetettiin kunnostaa mahdollisimman eheäksi. Hänel toteaa, 
että näiden valmistavien toimenpiteiden tarkoituksena on valmistella ruumis 
sellaiseen olotilaan, että se näyttäisi olevan kuin nukahtanut rauhalliseen uneen. 
Arkun tyyny, pehmeä patja ja peitto kuuluivat tähän rekvisiittaan, samoin sil-
mien sulkeminen ja ruumiin asento arkussa visualisoivat idealisoitua nukkumis-
ta. Ruumis on nyt kuljetettu pois elävien alueelta takanäyttämölle (kylmiöön). 

510 Hänel 2003, 60.
511 Seurakuntien hautatoimistoissa nähdään tietokone-ohjelman avulla vapaat paikat ja ajat, sa-
moin toimitusvuorossa olevat papit ja kanttorit.
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Vanhastaan maalaiskulttuurissa ruumis jäi kotiin ja se asetettiin siellä esille, 
kunnes se kuljetettiin hautausmaalle hautausta varten. Nykyajan modernissa ja 
hygienisoituneessa yhteiskunnassa kuolema ei tällä tavalla enää ole esillä.512

Vainajan laittaminen avoimessa arkussa esille tarjosi omaisille jäähyväishet-
ken. Tämä merkitsi omaisille samalla myös kuoleman visuaalista realisoimis-
ta. Vielä 1800-luvun lopulle saakka oli yleistä, että vainaja pidettiin esillä jopa 
useampia päiviä omassa kodissaan. Enää tämä esille paneminen ei ole itsestään 
selvää. Kaikki haastattelemani hautaustoimiston edustajat kertoivat tarjoavansa 
omaisille vainajan katsomiseen mahdollisuutta ja jäähyväishetkeä avoimen ar-
kun äärellä. Useimmat toimistot ehdottivat omaisille samalla myös pientä har-
taushetkeä, johon liittyi virrenveisuuta, Raamatun sanaa ja rukousta. Useimmil-
la hautaustoimistoilla oli myös valmius johtaa tämä rukoushetki.

”Hautaustoimiston työnhakuilmoituksessa etsittiin henkilöä, jolla on ajokortti ja 
lauluääni.” (Hautausauton kuljettaja, tapaus 8)

Tavallisin paikka, jossa avoin arkku vainajineen pantiin esille, oli omassa tut-
kimuksessani sairaalan kappeli. Joskus myös siunauskappelin yhteydessä oli 
näyttötilana toimiva pieni sisustettu sakraalitila. Haastattelujen mukaan kodeis-
sa ei enää vainajia pidetä esillä. Lähes poikkeuksetta näyttämistä seurasi saatto-
kuljetus hautausmaan yhteydessä olevan siunauskappelin säilytystilaan. Usein 
omaiset seurasivat ruumisautoa siunauskappeliin saakka.

Lähes kaikki saksalaiset hautaustoimistot kertoivat Hänelin mukaan suosit-
televansa omaisille vainajan hyvästelyä avoimen arkun äärellä.513 Tämä tapa on 
kuitenkin Saksassa paljon vähentynyt. Nölle514 kertoo, että esimerkiksi Frank-
furtissa jätetään noin 70 prosentissa vainaja katsomatta ja hyvästelemättä avoi-
men arkun äärellä. Hautaustoimistot ovat Saksassa halunneet pitää tapaa esillä, 
ja useat toimistot ovat hankkineet jopa omat tilat vainajan näyttämistä varten. 
He ovat halunnet luoda tilaisuudesta rauhallisemman ja yksilöllisemmän kuin, 
mikä olisi ollut mahdollista kunnan omistamissa hautausmaan tiloissa. Hauta-
ustoimistoilla oli tilat myös pientä surukahvitusta varten. Jo pitkään ovat hau-
tausyrittäjät USA:ssa tarjonneet mahdollisuutta jäähyväisten viettämiseen ”kuin 
kotona”.515 Amerikkalaiset alan yrittäjät pyrkivät sisustamaan tilan vainajan 
esille panemiseen ikään kuin se olisi yksityiskodin viihtyisä ja kaunis huone.516

512 Hänel 2003, 64: ”Die Abgeschlossenheit und Nicht-Öffentlichkeit als Charakteristika der 
”Hinterbühne” hängen zusammen mit dem Tabu der Leiche. Die Leiche als Manifestierung des 
Todes muss dem Blick der Öffentlichkeit entzogen bleiben. Erst nach der Inszenierung des Toten 
nach dem Bild des Lebenden wird er der Öffentlichkeit wieder zugeführt.”
513 Hänel 2003, 66.
514 Nölle 1997, 32.
515 Amerikassa hautaustoimistot käyttävät itsestään nykyisin usein nimitystä ”Funeral Home”.
516 Pine 1975, 57. ”Careful attentation is given to creating the appearance of a casually decorated 
well kept private home.”
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Yhdelläkään omassa tutkimuksessani mukana olevista hautaustoimistoista ei 
ollut omia tiloja vainajan näyttämistä varten, joskin kyllä oli omia tiloja muis-
totilaisuuksia varten. 

Hänel toteaa, että vainajan pitäminen kodissa esillä merkitsee kuoleman tuo-
mista sille annetusta suojatusta ja rajatusta alueesta (hautaustoimisto, ruumis-
huoneet, kylmiöt) jälleen takaisin omaisten elämänalueelle. Kun ennen vanhaan 
tätä rajanylitystä suojasivat monet sitä varten syntyneet rituaalit, ovat nuo rituaa-
lit muuttuneet nykyisessä modernissa yhteiskunnassa toimimattomiksi suurten 
sosiaali-kulttuuristen muutosten vuoksi. Individualismin ja sekularisoitumisen 
aiheuttama muutos on merkinnyt Eliaden mukaan517 myös selvää rajanvetoa jul-
kisen ja privaatin, sakraalin ja profaanin välille. 

Hänelin kuvissa hautaaminen on viimeisenä. Hänelin aineistossa kirkollinen 
hautaus oli ylivoimaisesti suosituin. Paikkana voi olla kirkko, hautausmaan kap-
peli tai myös hautaustoimiston oma tila. Hautaustoimiston tehtävänä oli tuoda 
arkku paikalle, huolehtia koristelusta (kukista ja kynttilöistä), huolehtia kanta-
jista ja kukkien mahdollisesta siirtämisestä hautapaikalle, suruadresseista ja olla 
ylipäätään paikalla omaisten mahdollisesti tarvitessa apua. 

Saksalaiseen käytäntöön verrattuna suomalaiset hautaustoimistot eivät enää 
juurikaan hautaustilanteessa ole järjestäjinä vaan vastuu on siirtynyt jo seura-
kunnalle ja omaisille. Tosin – jos hautaus tapahtuu kirkossa, missä ei ole vai-
najien säilytystiloja – hautaustoimistolla oli joissakin tapauksissa vastuu arkun 
siirtämisestä kirkkoon ja sieltä pois.

Hänel toteaa, että hautaustoimisto jää varsinaisessa hautaustoimituksessa jo 
taka-alalle.518 Silloin on jo siirrytty kirkollisten toimijoitten kentälle.519 Saksa-
laisessa hautauskäytännössä hautaustoimiston edustaja oli mukana koko ajan

517 Eliade 2003, 126–134.
518 Hänel 2003, 69. ”Während der abschließenden Bestattungsfeier bleibt der Bestatter überwie-
gend im Hintergrund.”
519 Siivonen 1997, 10–11. Tiimalasi 2/1997. Hautaustoimistojen Liiton jäsenlehdessä Tiimalasissa 
Liiton silloinen puheenjohtaja Virpi Siivonen veti puheenjohtajan palstallaan selvän rajan hauta-
ustoimistojen ja seurakuntien toiminta-alueille hautauskentällä. Puheenvuoro perustui Siivosen 
Raisiossa pitämään seminaariesitelmään. Puheenvuoron taustalla oli kuultavissa myös kritiikkiä 
Raision seurakunnan toteuttamaa aktiivista tuhkahautausten markkinointia kohtaan. ”Hautaustoi-
misto ei ole hengellinen laitos hengellistä apua varten. Hautaustoimisto on konkreettista palvelua 
henkiset tekijät huomioiden. Kirkko on hengellisyyden edustaja ja tyyssija. Sieltä ihminen hakee 
ja odottaa saavansa hengellisen avun etenkin surussaan. Haluan tuoda esille tämän yksinkertai-
sen ja selkeän rajanvedon seurakunnan ja hautaustoimistojen työnjakoa ja siten myös yhteistyön 
merkitystä kuvaamaan ja selkeyttämään. Hautaustoimistossa palvelun ostaminen on luonnollista. 
Kaupankäynti hengellisyyden nimissä herättää ihmisissä ahdistusta, vastarintaa ja suorastaan kiu-
kun ja loukkauksen tuntemuksia. Vaikka kulttuurimme tänä päivänä korostaa markkinataloutta 
ja markkina-arvoja, ihmisen sisään rakennettuja arvoja on kahdenlaisia: hengellisiä ja maallisia. 
Ihmisen psyyke erottaa ne toisistaan. Tämän vuoksi kirkko ja seurakunta on mahdollisimman 
huono areena kaupallisten palvelujen myyjänä, kaupallisena areenana…Hautaustoimistot jättä-
vätkin luonnollisesti hengellisiin tarpeisiin vastaamisen ja hengellisyyden kehittämisen kirkolle, 
seurakunnille, mutta näkevät yhteistyön hautauskulttuurin toteuttamisessa ja vaalimisessa tärkeä-
nä ja välttämättömänä.” 
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ja ohjasi mm. kantajia ja järjesti kukkien kuljetusta ym. seremoniaalista pal-
jon enemmän kuin Suomessa tehdään. Omassa tutkimusaineistossani hautaus-
toimiston virkailija oli mukana loppuun asti hautauksessa vain kolmessa tapa-
uksessa kolmestatoista. Näissäkin kahdessa oli syynä se, että arkku kannettiin 
välittömästi hautaan siunaamisen jälkeen ulkona odottavaan ruumisautoon. Mi-
tään varsinaisia seremoniaalisia tehtäviä hautaustoimistoilla ei hautauskentällä 
ollut sen jälkeen, kun oli siirrytty hautausvaiheeseen.

Kun saksalaisessa aineistossa hautaustoimistot järjestivät arkunkantajat, niin 
suomalaisessa käytännössä vastuun arkun kantamisesta ottivat yleensä omai-
set.  Kaikissa tutkimustapauksissa omaiset itse olivat valinneet arkunkantajat. 
He miettivät tarkkaan, keitä siihen tehtävään pyysivät. Myös kantajien järjestys 
oli tärkeä. Vainajan pääpuolessa olivat kaikkein läheisimmät kantajat. Tapana ei 
kuitenkaan ollut, että esimerkiksi miespuolinen leski olisi itse ollut kantamas-
sa arkkua. Pojat sen sijaan kyllä olivat kantamassa. Yhdestäkään kirjallisesta 
lähteestä en löytänyt selitystä sille, miksi arkunkantajat ovat aina miespuolisia. 
Kun hautaan siunaaminen tapahtui krematorion siunauskappelissa, arkun siir-
rosta huolehti krematorion henkilökunta.

3.3. Kirkko

3.3.1. Kasuaalitoimitusten teologista pohdintaa kirkossa

Kirkollisilla toimituksilla on yhä vahva asema maassamme, kuten monista tilas-
toista voi helposti nähdä. Samanaikaisesti kuitenkin muu kirkollinen osallistu-
minen näyttää heikentyneen. Myös ihmisten asennoituminen moniin perinteisiin 
kristillisiin käsityksiin (mm. usko kuoleman jälkeiseen elämään) on muuttunut. 
Vahvan kirkollisiin toimituksiin osallistumisen ja yhä lisääntyvän maallistumi-
sen välillä on kirkon taholla nähty myös ristiriitaa. 

Hautauksen toimittamisessa kristillinen kirkko on alusta alkaen tuonut ilmi 
sen, millä tavalla se on kohdannut elämänkulun peruuttamattomuuden. Toisin 
kuin säännöllinen jumalanpalveluselämä, määräytyy hautaan siunaaminen aina 
yksilöllisestä tapauksesta – kaasuksesta –  käsin. Monin erilaisin tavoin kirkko 
osoittaa hautaan siunaamisen toteutuksessa kaavassa sen, miten ihmisen ajal-
linen matka siunataan. Hautauksessa otetaan huomioon ihmisen epävarmuus 
ja avuttomuus elämän katoavaisuuden edessä. Hautauksen tehtävänä on myös 
toimia kokoavana elementtinä kuoleman aiheuttamien monien epävarmuuksien 
keskellä. Hautaus antaa eletylle elämälle merkityksen – ei sitä ylistämällä ja 
ihannoimalla – vaan asettamalla eletyn elämän Kristuksen eteen. Kokemus on 
osoittanut, että kristillinen sanoma kohtaa tässä tilanteessa aina myös perheus-
konnolle520 tyypilliset odotukset.

520 Ulrich Schwab (1995): Familienreligiösität.
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Piispa Yrjö Sariola pohti roomalaiskatolisen teologin Josef Bommerin521 aja-
tuksiin liittyen kasuaalitoimituksen käsitettä ja totesi, että ”kun puhutaan kasuaa-
lioista, painopiste on antropologisessa lähtökohdassa. Kun painopiste on ihmisen 
elämänkaaren ”kaasuksessa”, tämä voi johtaa toimituksen sisällölliseen ohenemi-
seen ja pahimmillaan kristillisen kasuaalijumalanpalveluksen muuttumiseen kan-
salaisuskonnolle ominaiseksi uskonnollisia palveluja jakavan laitoksen riitiksi.”
Kasuaalitoimitusten sijaan nämä jumalanpalvelukset olisi myös omassa kirkos-
samme miellettävä ennen muuta sakramentteina, sakramentaalioina ja liturgiana 
roomalaiskatolisen kirkon tapaan. Samalla olisi hylättävä kokonaan käytöstä sana 
toimitus. Sakramentaalis-liturginen peruslähtökohta merkitsee, että kasuaaliju-
malanpalvelukset nähdään ekklesiologisessa kontekstissa.” 522

Ainakin 1900-luvun alusta lähtien on käytännöllisessä teologiassa keskustel-
tu kirkollisten ja ”perheuskontoon” liittyvien odotusten suhteesta kirkollisissa 
toimituksissa. Friedrich Niebergall valitti 1905 ilmestyneessä kasuaalipuhei-
ta käsittelevässä kirjassaan523 pastoraalisen toiminnan dekoratiivisuutta, josta 
useimmille on yhtä vähän merkitystä kuin ”palmunruukusta siunauskappelissa.” 
Niebergall näki kirkollisissa toimituksissa kirkolla kuitenkin olevan missionaa-
risen tilaisuuden (”die missionarische Gelegenheit”) toimitusten suuren kansan-
suosion takia. Voimakkaan kriittinen vastapuheenvuoro ilmestyi 1960-luvulla, 
jolloin Rudolf Bohren524 julkaisi poleemisen ja rajusti kärjistävän kirjasensa. 
Hän näki silloisen kasuaalikäytännön vaarantavan kirkon oman julistuksen. Yh-
teistä molemmille teologeille – Niebergallille ja Bohrenille – oli kasuaalipuhei-
siin keskittyvä näkökulma kirkollisissa toimituksissa. Vaikka heillä teologinen 
eklesiologinen tulkinta olikin varsin erilainen, näkivät molemmat kasuaalitoi-
mituksia uhkaavan toimitusten käsittämisen maagisesti. Siten, että toimituksen 
suorittaminen sinänsä jo on vaikuttava teko.525

Bohren asetti kokonaan kyseenalaiseksi kirkon harjoittaman kasuaalikäytän-
nön. Kun toisaalta oli esitetty, että kirkolla juuri kasuaalitilanteissa (erityisesti 
hautaan siunaamisen yhteydessä) oli hyvä tilaisuus tavoittaa kirkosta vieraantu-
neet jäsenensä526, oli Bohren aivan eri mieltä.527 Hänen mukaansa kirkko suun-
tautui kasuaalioissaan aivan liikaa inhimillisten ja yhteiskunnallisten odotusten 

521 Bommer 1977.
522 Sariola 1993. Puheenvuoro Kirkon koulutuskeskuksen järjestämässä kasuaaliteologisessa se-
minaarissa Järvenpäässä 1993. Esitelmä tutkimuksen tekijän hallussa.
523 Niebergall 1905.
524 Rudolf Bohren, Unsere Kasualpraxis – eine missionarische Gelegenheit? München 1960.
525 Niebergall käytti tässä yhteydessä ilmausta ”pappisihme” (Priesterzauber).  Niebergall 1905, 
19. Bohren puolestaan kirjoitti: ”Der Ritus macht den Christen. Indem er sich dem Vollzug der 
Amtshandlungen unterzieht, ist er ex opere operato Christ.” Bohren 1960, 25.
526 ”die Kasualrede als Gelegenheit”
527 Bohren 1960, 21. ”Die Kasualpraxis ist für den Pfarrer unmenschlich geworden. Der Massen-
betrieb sorgt dafür, dass er in den Amtshandlungen zum Amtsträger degradiert wird. Dabei wird er 
entweder zum routinierten Zeremonienmeister oder zum seufzenden Schwerarbeiter. Die Unfroh-
heit des Pfarrerstandes wird damit zur Gefahr für die Verkündigung der frohen Botschaft.” 
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mukaan. Niinpä Bohren päätyi provokatorisesti nimittämään kirkollista kasuaa-
lipraksista – ei suinkaan ”missionaariseksi tilaisuudeksi” – vaan epätilaisuudek-
si, ”eine missonarische Ungelegenheit”. 

Bohrenin mielestä kirkko lakkasi olemasta todellinen kirkko pappien suorit-
taessa pyydettyjä toimituksia. Hänen ehdotuksensa olikin, että pappien tuli laka-
ta toimittamasta kasteita, hautauksia ja vihkimisiä, koska ne tehtävät kuuluivat 
maallikoille. Pappien tuli toimia ikään kuin ”dosentteina opettaessaan aikuisia 
ottamaan paikkansa perheenpäänä ja perheuskonnon rituaalien toimittajina.”528

Bohren ilmaisi kirkon alennustilan kirjoittaessaan, että ”der kirchliche Unter-
richt hat dazu geführt, dass die ”Hausväter” geistlich kastriert worden sind”. Jos 
pappi toimitti kirkollisen hautauksen tai minkä tahansa muun elämänkaareen 
liittyvän toimituksen, vain koska tapa niin vaati ja omaiset pyysivät, oli Bohre-
nin mukaan silloin kyse – ei jumalanpalveluksesta – vaan epäjumalanpalveluk-
sesta.529

Christian Möllerin530 mukaan Bohrenin ehdottama pappien toimituslakko 
ei toteutunut missään, mutta sen sijaan alettiin kirkossa suhtautua kirkollisiin 
toimituksiin välttämättömänä virkatyönä (die Amtshandlungen), eikä niiden 
valmisteluihin varattu aikaa riittävästi. Seurakuntalaiset saatettiin jakaa kahteen 
leiriin: tosikristittyihin ja nimikristittyihin. Tämänmukaisesti toimitukset näh-
tiin joko velvollisuutena tai mahdollisuutena evankeliointiin. Sen sijaan toimi-
tusta tarvitsevien seurakuntalaisten omat toivomukset ja heidän usein ulospäin 
näkymätön uskonsa eivät merkinneet paljonkaan. Möller sanoi, että kirkon tulisi 
olla herkkä kuulemaan ihmisten syvimpiä tarpeita. Tämä ei kuitenkaan saanut 
merkitä sitä, että kirkko olisi jonkinlainen ”Service-Kirche”, joka pyrkii rituaa-
lipalveluillaan olemaan jokaiselle mieliksi.

Reaktiona Bohrenin voimakkaalle kasuaalipuheiden kritiikille tapahtui Sak-
sassa Klien mukaan ”empiirinen käänne” kasuaaliteologisessa tutkimuksessa ja 
keskustelussa, joka on jatkunut nykypäiviin asti.531 Tämä empiirinen käänne nä-
kyi Klien mukaan kahdella tavalla painotuksissa: toimituksissa alettiin painot-
taa rituaaliteorioihin liittyviä näkökulmia532 ja toisaalta sielunhoidolliset paino-
tukset saivat entistä suuremman merkityksen. Sielunhoidollisesti suuntautuneet 
teologit puolestaan painottivat riittiteorioiden statuksen muutoksiin sisältyvien
elämänkysymyksien käsittelemisen merkitystä sielunhoidollisissa keskusteluis-

528 Bohren 1960, 30. ”Das Pfarramt muss aus der Gefangenschaft der Kasualien befreit werden, 
die Gemeinde muss zu den Kasualien bevollmächtigt werden, damit in Freude und Leid Koinonia 
geschehe.”
529 Bohren käytti tässä yhteydessä termiä ”Baalisierung”.
530 Möller 1991, 313.
531 Klie 2004, 217. 
532 Elämän käännekohtia alettiin tulkita siirtymäriittiteorioiden valossa. Esim. Werner Jetter, Der 
Kasus und das Ritual 1976. Erittäin merkittävä käänne oli Arnold van Gennepin siirtymäriittejä 
käsittelevän – jo vuosisadan alussa ranskaksi ilmestyneen – kirjan kääntäminen saksaksi. (Les 
rites de passage, Paris 1909. Übergangsriten, Frankfurt/Main 1986.)
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sa. Hautauksia edeltävät keskustelut (ja myös toimituksen jälkeen tapahtuva
keskustelu) tulivat tärkeiksi. Näille ”toimituskeskusteluille” ja toimituksiin liit-
tyville kasuaalipuheille oli leimallista terapeuttinen diskurssi.533

Uusimpana keskustelun avauksena kasuaalitoimituksiin Klie näkee systeemi-
teorian, jota edustavat mm. Volker Drehsen534 ja Wilhelm Gräb.535 Kasuaalitoimi-
tusten pyytäminen nähdään kriisitilanteeseen joutuneiden ihmisten haluna löytää 
uskonnollinen tulkinta uuteen elämäntilanteeseensa. Kasuaalioiden hyöty on siinä, 
että niiden kautta rakennetaan ”itsetietoisempaa ja elämään kykenevämpää subjek-
tia”. Ja vaikka tässäkin kasuaalipuheella on tärkeä sijansa, niin systeemiteoriassa 
ei haluta erotella toimitusta eri osiin, vaan se nähdään kokonaisuutena.536

Professori Jouko Sihvo huomauttaa, että kirkon opetus toimituksista ja niiden 
käyttäjien käsitykset toimituksista poikkeavat toisistaan. Kirkon opetuksessa 
korostuu uskon ja hengellisen elämän, käyttäjien käsityksissä ajallisen elämän 
näkökulma. Sihvon mukaan pappien toimituskäytännössä painopiste on juma-
lasuhteessa ja pelastukseen tähtäävässä sananjulistamisessa ja sakramenttien 
jakamisessa. Monet seurakuntalaiset taas pitävät toimituksia tärkeinä siksi, että 
ne auttavat selviytymään ja tuovat turvallisuutta tilanteissa, joissa muutokset, 
tulevaisuuden epävarmuus ja riskit perheessä hämmentävät ja jopa järkyttävät 
elämän tasapainoa. Vaikka painopisteet ja odotukset menevät näin ristiin, toimi-
tusten suosio näyttää jatkuvan, sillä kirkko saa käyttää niissä armonvälineitä ja 
seurakuntalaiset saavat niistä kaipaamaansa tukea ja turvaa elämänsä käänne- ja 
kriisivaiheisiin.537

Sihvo nostaa esille kolme näkökulmaa kirkollisiin toimituksiin:

1 Näkökulma luotuisuudesta käsin
Kirkko voi perustella kasualioita ihmisen luotuisuudesta käsin. Tällöin toimi-
tusten teologiassa painopistettä siirretään pelastusopillisesta tulkinnasta elämän 
tulkintaan. Toimituksia perustellaan ensisijaisesti Vanhan testamentin luomis-
teologisilla näkökohdilla.538

533 Lindner 1984, 123. ”Die Aufgabe des Pastors ist eine seelsorgerlich-therapeutische. Dafür 
sind psychologische Kenntnisse unabdingbar. Denn auch die Trauerpredigt kann und soll eine 
therapeutische Funktion erfüllen.”  
534 Drehsen 1994, 190.
535 Gräb 1997 ja 1987.
536 Klie 2004, 218.
537 Sihvo 2003, 280. ”Kirkolliset toimitukset elämänkaaririitteinä.” 
538 Varsin mielenkiintoisen, poikkitieteellisen näkökulman kasualioihin avaa Vanhan testamen-
tin eksegetiikan tutkija, saksalainen Ferdinand Ahuis (1985) teoksellaan Der Kasualgottesdienst. 
Hänen lähtökohtansa on luomisteologiaan pohjautuva. Toinen Vanhan testamentin eksegeetikko 
Rainer Albertz (1978) on teoksellaan ”Persönliche Frömmigkeit und offi zielle Religion” avannut 
poikkitieteellisiä näkökulmia raamatuntutkimukseen. Albertzin mainittu teos edustaa raamatutki-
muksen sosiologista näkökulmaa. Hän pohtii teoksessaan israelilaisten uskontoa, jonka ääripäis-
sä ovat yksityisen ihmisen henkilökohtainen hurskaudenharjoitus ja ”valtionkirkon” virallinen 
uskonto pappeineen, teologeineen ja temppeleineen. Kummankin tutkijan teokset ovat ilmesty-
neet Calwer Theologische Monographien julkaisusarjassa, joka osaltaan kertonee myös teologien 
omasta viiteryhmästä. 
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Kaikkia neljää kasualiaa (kaste, konfi rmaatio, avioliittoon vihkiminen ja 
hautaan siunaaminen) voidaan tarkastella myös teologisen antropologian nä-
kökulmasta. Ihmiselämän käännekohdat ymmärretään ihmisen luotuisuuteen 
kuuluviksi ja kasualiat kirkon vastauksena Jumalan luomistyölle ja elämää yllä-
pitävälle toiminnalle.539

Myös Simo Peura540 on lähestynyt kasuaalioita luomisteologian näkökulmas-
ta. Hän kirjoittaa, että ”ainakin ulkoisesti tarkastellen kasuaalioiden ja ihmis-
elämän siirtymävaiheiden välillä on olemassa tietty luontainen tai luonnonmu-
kainen yhteys. Kasuaalioiden teologia edellyttää kuitenkin niiden asettamista 
pelastushistorian vaiheita – luomista, syntiinlankeemusta, lunastusta ja ruumiin
siunaamisen osalta myös tulevaa elämää – vasten. Kasuaaliat kuuluvat armon 
piiriin.”  ”Luomisteologiasta käsin tarkasteltuna kasuaalioissa on kysymys siitä, 
että Jumalan armo pyrkii palauttamaan ihmisen alkuperäisen, luomiseen perus-
tuvan tilan ennalleen.” Lutheriin liittyen keskeistä on ajatus kuolleen ja Kris-
tuksen yhdistymisestä. ”Kasteessa syntynyt Kristus-unio tarkoittaakin vain sitä, 
että kastehetken jälkeen kuolemisen ja ylösnousemisen prosessi jatkuu keskey-
tyksettä ihmisen elämän ajan, ellei kristitty luovu uskosta.” Kuoleman unessa 
Jumala kuljettaa uskovaisen Kristuksessa ja Kristuksen kanssa sinne, missä Hän 
on, luokseen.

   Suomalainen eksegetiikan professori Raija Sollamo (1988, artikkeli Kotimaa-lehdessä 
24.11.1988 Kunnianosoitus henkilökohtaiselle hurskaudelle) kommentoi Albertzin teosta sovel-
taen näkökulmaa suomalaiseen kirkolliseen toimituskäytäntöön ja kasualioiden teologiaan. Sol-
lamo kirjoittaa, että ihmisten ”uskonelämän aitous ja syvyys jää usein meiltä (=kirkon papeilta ja 
teologeilta, tutkijan selvennys) huomaamatta siksi, että me olemme tottuneet arvioimaan ihmis-
ten uskonnollisuutta kirkollisista lähtökohdista käsin. Me mittaamme sitä jumalanpalvelukseen 
ja ehtoolliselle osallistumisella, toimimalla seurakunnan piireissä jne… meiltä jää huomaamatta 
yksityisen ihmisen henkilökohtaisen hurskauden todellinen syvyys ja laajuus. Tämä traaginen 
virhearviointi lyö vastaan kirkollisissa toimituksissa.”
   ”Otetaan esimerkiksi hautajaiset. Lähiomaiset kokevat olevansa tilaisuuden järjestäjiä. He 
pyytävät papin paikalle edustamaan itseään Jumalan edessä. He haluaisivat kiittää Jumalaa siitä 
ihmisestä, joka nyt on saanut iäisyyskutsun, he haluaisivat rukoilla Jumalaa hänen puolestaan sekä 
koko perheen puolesta. He haluaisivat ripittäytyä ja pyytää anteeksi niitä pahoja asioita, joita tuli 
vainajalle sanottua, ja niitä hyviä asioita, jotka jäivät sanomatta. He odottavat myös, että pappi toi-
misi Jumalan edustajana heihin päin ja välittäisi heille synninpäästön ja Jumalan siunausta. Usein 
nämä odotukset eivät täyty. Pappi tulee paikalle kirkon edustajana ja pitää jumalanpalveluksen 
kokoontuneelle seurakunnalle. Hän julistaa sille evankeliumia, niin kuin hän aina ja kaikkialla 
julistaa, olivat nämä kuulijat sitten itkeviä tai nauravia, miehiä tai naisia, lapsia tai aikuisia. Evan-
keliumi on aina sama. Hän saattaa myös muistuttaa läsnä olevia siitä, että heidänkin on kuoltava… 
Jos pappi suhtautuu näihin ihmisiin vaivautuneesti kuin puolipakanoihin, hän aliarvioi heidän 
henkilökohtaisen uskonsa.”
539 Sihvo 2003, 280.
540 Peura 1993. Esitelmä Järvenpäässä kasuaaliteologisessa seminaarissa 1993.
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2 Näkökulma siunaamisesta käsin
Kirkolliset toimitukset voidaan nähdä myös siunaamisen näkökulmasta.541 Siu-
naamiseen ja siunaukseen kätkeytyy ajatus, ettei elämä muodostu vain siitä, 
mikä näkyvänä on nyt käsillä ka mitä ihminen itse saa aikaan. Siunaamisessa 
ihmisen ajatus suunnataan pois itsestä ja omista kyvyistä siihen, että perimmäl-
tään koko elämä on vastaanotettua lahjaa. Ihmiselämään sisältyy paljon selit-
tämätöntä, joka käy yli ymmärryksen. Toimituksiin kuuluva siunaus havain-
nollistaa ihmisen riippuvuutta elämän antajasta ja ylläpitäjästä. Näin ajateltuna 
kasualiat on mahdollista ymmärtää kirkon ihmiselämää siunaavaksi toiminnak-
si.542

3. Näkökulma yhteisöstä käsin
Kolmas näkökulma kirkollisiin toimituksiin avautuu Sihvon mukaan 
rauhan käsitteestä. Vanhassa testamentissa yhteisön jäsenten välis-
tä toimivaa vuorovaikutusta kuvataan sanalla shalom, jonka keskeinen 
merkitys on rauha. Kun siunausta korostavan tulkinnan painopiste on 
yhteisön yksityisissä jäsenissä, kuvaa shalom nimenomaan yhteisön 
hyvinvointia. Kirkollisten toimitusten eheyttävä vaikutus voidaan tul-
kita rauhan palautumisena perheeseen, jonka sisäistä vuorovaikutusta 
ja tasapainoa elämän käännekohta on sekoittanut. Kirkollisessa toimi-
tuksessa on kyse perhejuhlasta, jossa yksi perheenjäsen on muita kes-
keisemmässä asemassa. Oikein toteutettuna perhekeskeinen toimitus

541 Ulrike Wagner-Rau (2000) kehittelee kasuaalitoimitusten teologiaa erityisesti siunauksen 
näkökulmasta kirjassaan ”Segensraum. Kasualpraxis in der modernen Gesellschaft”. Kirjoittaja 
määrittelee, että ”Kasualien sind Segenshandlungen, und vom Segen her lässt sich ihre Bedeutun-
gentfalten” (sivu 156).  Käsitteellä ”Segensraum” kirjoittaja ei tarkoita mitään erityistä fyysistä 
tilaa vaan lähinnä pastoraalipsykologista merkitystä ja ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. ”Nicht 
gemeint ist mit dem Segensraum ein besonderer Raum, in dem der Segen seinen Ort hat. Der 
Segen hat in der biblischen und in der christlichen Tradition immer viele Orte gehabt. Er wird im 
Gottesdienst ebenso gesprochen wie in den alltäglichen Begegnungen. Er gilt vielen oder auch 
speziellen einzelnen. Er ist öffentliches oder auch ganz intimes Geschehen. Segensraum entsteht 
durch das und in dem Beziehungsgeschehen, das den Segen kennzeichnet. ”Raum” ist dabei kein 
mathematisch-physikalisch berechenbarer Behälter, sondern eine Metapher für eine Beziehungs-
qualität…Im Segen wird eine Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch dargestellt. Zwi-
schen Mensch und Gott entsteht der Raum, in dem Leben mit und trotz aller ihm anhaftenden 
Destruktivität und Unvollkommenheit Akzeptanz und Sicherheit fi ndet und zugleich freigesetzt 
wird dazu, die eigene Geschichte in die Zukunft hinein immer neu zu entwerfen”(Wagner-Rau 
2000, 9–11).  Kirjoittaja toteaa myös, että vaikka jokaisessa jumalanpalveluksessa siunataan, ja 
kasuaalitoimituksissa siunaus on aivan erityisasemassa, on silti siunausta koskeva tutkimus ollut 
hyvin vähäistä. Kirjoittaja viittaa kuitenkin yhteen merkittävään teokseen (M.Frettlöh, Theologie 
des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen. Gütersloh 1998), joka on avannut nä-
kökulmia myös uusimpaan käytännöllisen teologian tutkimukseen. Varsin perusteellinen esitys 
siunauksen ja kirkollisten toimitusten suhteista sisältyy myös teokseen Christian Eyselein (1993), 
Segnet Gott, was Menschen schaffen? Kircliche Einweihungshandlungen im Bereich des öffent-
lichen Lebens. 
542 Sihvo 2003, 281.
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tukee perheen eheyttä ja vahvistaa sen ja lähisuvun jäsenten keskinäistä 
yhteyttä.543 544

Ruotsalaista uskonnollisuutta tutkinut Gustafsson puhuu ihmisten tarpeesta 
juhlallisten kehysten luomiseen elämän tärkeissä käännekohdissa. Kirkolliset 
toimitukset vastaavat hänen mukaansa tähän tarpeeseen.545 Norjalainen Tang-
gaard puolestaan toteaa, että hautajaisista on tullut yksityisluonteisia seremoni-
oita. Uskonto nähdään viimeisenä turvapaikkana kuolemaa vastaan.546

Suomalaisten mielikuvaa kuoleman jälkeisestä elämästä on mitattu usein ja 
monella tavalla. Kirkon tutkimuskeskus, MTV ja Suomen Gallup tekivät yhtei-
sen haastattelututkimuksen vuonna 1989. Tämän haastattelututkimuksen valos-
sa näytti siltä, että vain vähemmistö suomalaisista yhtyi perinteiseen kristilli-
seen näkemykseen kuolemanjälkeisestä elämästä. Selvänä enemmistönä tämä 
usko oli vain niiden keskuudessa, jotka osallistuivat aktiivisesti (kävivät kirkos-
sa vähintään kerran kuukaudessa) kirkolliseen elämään. Tähän ryhmään kuu-
lui kuitenkin vain noin 10 % suomalaisista. Niistä, jotka eivät koskaan käyneet 
kirkossa (jumalanpalveluksessa), puolet (51 %) oli sitä mieltä, että kaikki elämä 
loppuu kuolemaan. Jälleensyntymiseen heistä uskoi kuitenkin 16 %. Kirkossa-
käyntiaktiivisuus siis näytti olevan yhteydessä siihen, uskoiko elämän jatkuvan 
kuoleman jälkeen. Kirkossa kerran viikossa käyvistä vain noin puolet (53 %) 
uskoi helvetin olemassaoloon, taivaan olemassaoloon uskoi 91 %.547

Tilanne oli siis muuttunut huomattavasti vuodesta 1951, jolloin tehtiin ensim-
mäinen ”kansan gallup” suomalaisten uskonnollisuudesta. Vuonna 1951 yli puolet 
(54 %) kaikista haastatelluista uskoi siihen, että kaikki ihmiset herätetään kuol-
leista. Neljä vuosikymmentä myöhemmin näin uskoi enää noin 10 % suomalai-
sista. Perinteinen kristillinen käsitys oli 40 vuodessa menettänyt suuressa määrin
uskottavuuttaan suomalaisten keskuudessa. Ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä
ei ole enää itsestäänselvyys edes huomattavalle osalle kirkkokansaa.548

Lapuan hiippakunnan synodaalikirjassa549 vuonna 1981 pohdittiin myös kir-
kollisten toimitusten asemaa ja papin merkitystä niissä. Todettiin, että ihmisten 
odotukset ovat suuret kirkkoa kohtaan juuri toimituksissa. Kirjassa käytetään 
kirkollisista toimituksista termiä ”siirtymäriitti” tässä yhteydessä. Pappia kuva-
taan ehkä vähän ”Siirtymäriittien hoito nähdään kirkon tärkeimpänä tehtävänä
ja pappi niiden keskeisenä seremoniamestarina. Ihmisillä näyttää pyhien toimi-
tusten yhteydessä olevan tärkeintä niiden juhlava tunnelma, liittyminen vanhaan

543 Sihvo 2003, 281–282.
544 Sollamo 1988, Ajan merkkejä. ”Eikö olisi jo korkea aika ymmärtää perhe kirkollisten toimi-
tusten subjektiksi? Se merkitsisi yksityisten kirkon jäsenten henkilökohtaisen hurskauden todesta 
ottamista ja heidän odotustensa kohtaamista. Samalla se olisi kunnianosoitus heidän henkilökoh-
taiselle hurskaudelleen.”
545 Gustafsson 1981, 104–105.
546 Tanggaard 1977, 272–275.
547 Heino 1991, 128–132.
548 Heino 1991, 133.
549 Pappina kirkossa 1981.
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perinteeseen ja sosiaalisen yhteyden kokeminen, joskaan toimitusten uskonnol-
lista sisältöä ei kiistetä.”550

Pulkkanen kyselee pohtiessaan kirkon mahdollisuuksia, ”koskettaako kristil-
linen usko näissä toimituksissa sittenkään ihmisten elämäntodellisuutta? Ovatko 
ne latistuneet maallistuneessa yhteiskunnassa pelkiksi rituaaleiksi ilman uskosta 
avautuvaa tulkintaa kyseiseen elämäntilanteeseen?”551

Pulkkanen päätyi toteamaan, että pappien ja seurakuntalaisten odotusten vä-
lillä vallitsee ristiriita552, joka on johtanut papit identiteettikriisiin kirkollisten
550 Pulkkanen 1981, 84.
551 Pulkkanen 1981, 84. Kirjoittaja käsitti rituaalin hyvin negatiivisella tavalla, myös muita tulkin-
toja voidaan löytää rituaalille, kuten omassa tutkimuksessani osoitan. Pulkkasen äänessä kuului-
vat Bohrenin 1960-luvulla esittämän kritiikin äänenpainot.
552 Kymmenen vuotta myöhemmin Kari Salonen (1992) löysi ristiriidan seurakuntalaisten ja pa-
pin käsityksissä papin työtehtävien tärkeysjärjestyksestä tutkittuaan laajaan empiiriseen aineis-
toon nojautuen papin roolia, jossa yhtenä tutkimustehtävän oli selvittää ja vertailla pappien ja 
seurakuntalaisten arvioita seurakuntapapin työn seitsemän osa-alueen osalta. Salonen oli jakanut 
seurakuntapapin työn seuraaviin osa-alueisiin: pelastussanoman julistaminen, jumalanpalveluk-
sien toimittaminen, sielunhoidolliset tehtävät, kristillisen uskon sisällön opettaminen, kasuaali-
toimitusten suorittaminen, kotikäynnit ja seurakuntalaisiin tutustuminen sekä seurakunnan hal-
linnollisiin tehtäviin osallistuminen. Kun pappien arvioita oman työnsä osa-alueiden tärkeydestä 
verrattiin seurakuntalaisten arviointiin, tuloksissa kiinnitti huomiota erityisesti kaksi osa-aluetta: 
pelastussanoman julistaminen ja kasuaalitoimitusten suorittaminen. Seurakuntalaiset pitivät papin 
työn tärkeimpänä osa-alueena kasuaalitoimituksia, kun taas pappien arvioinnissa ne olivat vasta 
viidennellä sijalla – kuitenkin varsin korkealla keskiarvolla. Kasuaalitoimitukset olivat ainoa osa-
alue, jota seurakuntalaiset pitivät tärkeämpänä kuin papit! Papit pitivät pelastussanoman julista-
mista tärkeimpänä työnsä osa-alueena, kun taas seurakuntalaisille se oli toiseksi viimeinen valinta 
tärkeysjärjestyksessä. Tässä oli selvä ero seurakuntalaisten ja pappien arvostuksissa. Papit kokivat 
pelastussanoman julistuksen tärkeimmäksi tehtäväkseen, mutta seurakuntalaisten kannalta tär-
keintä oli, että pappi hoiti toimitukset, koska kukaan muu kuin pappi ei voinut niitä hoitaa. Salo-
nen itse totesi, että kasuaalitoimitusten tärkeänä pitämistä selittää ilmeisesti se, että niiden osalta 
papilla oli monopoliasema. Kristillistä kasuaalitoimitusta ei kirkossa voi suorittaa kukaan muu 
kuin pappi (hätäkaste poikkeuksena). Sen sijaan moni muu henkilö voi julistaa pelastussanomaa 
tai toimia sielunhoitajana. Kasuaalitoimitukset ovat myös niitä elämäntilanteita, joissa muutkin 
kuin aktiiviset seurakuntalaiset kohtaavat papin. (Salonen 1992, 51–60) Salosen tutkimusta voi to-
sin arvostella siitä, että kaikki papin työ ei sisälly osa-alueisiin ja toisaalta osa-alueet menevät osin 
sisäkkäinkin. Voihan kasuaalitoimitus samalla olla myös pelastussanoman julistusta ja sielunhoi-
toa. Ja nykyisen kasuaalikäsityksen mukaan toimitus on samalla myös jumalanpalvelus. Salosen 
tutkimusta voi arvostella siitäkin, kuinka hyvä reliabiliteetti sillä on. Vastasivatko seurakuntalaiset 
ja papit todellakin samoihin kysymyksiin? – Papin tehtäviä tutkinut Harri Palmu on todennut, että 
1980-luvulla pappien kasuaalitoimituksiin käyttämä aika on kasvanut, mikä on ilmeisesti seura-
usta toimitusten kasvaneesta arvostuksesta. (Palmu 1988, 8–9) Myös Nuorala on tutkinut pappien 
oman työnsä arvostuksia. Hänen mukaansa papeista 82 % piti hyvin tai erittäin tärkeänä kasuaali-
toimitusten suorittamista. Silti kasuaalitoimitukset jäivät käytetystä kuudesta osa-alueesta toiseksi 
viimeiseksi. Viimeisenä pappien arvostuksessa olivat hallinnolliset tehtävät. (Nuorala 1981, 8–9) 
– Moilanen on tutkinut seurakuntalaisten ja pappien käsitystä kirkon tehtävistä vuonna 1973. Hän 
oli jakanut kirkon tehtävät 24 toimintamuotoon, joista vastaajien piti muodostaa tärkeysjärjestys. 
Seurakuntalaiset arvostivat korkeimmalle kirkon turvaa tuovat toimintamuodot (ensimmäisenä 
ruumiin siunaaminen). Papeilla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä oli pelastussanoman julis-
taminen. Moilanen totesi seurakuntalaisten antaman tärkeysjärjestyksen vastaavan hyvin sosio-
logien antamaa kuvaa siitä, mikä merkitys uskonnolla yhteisössä on: uskonto tyydyttää ihmisten 
syvimpiä turvallisuuden tarpeita. Ja täydellistä turvattomuutta ihminen kokee kuoleman kohda-
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toimitusten yhteydessä. ”Häntä (=pappia) vaivaa jonkinlainen epäilys, suorit-
taako hän varsinaista tehtäväänsä vai onko hän vain juhlan koristeellinen lisä 
ja seremoniamestari.” Hän sanoo, että sananjulistus ja sielunhoito onnistuvat 
huonosti tilanteissa, joissa pappi ei tunne toimituksissa mukana olevia ihmi-
siä. ”Ihmiset kyllä saattavat käyttäytyä hyvinkin hurskaan tuntuisesti – onhan 
uskonnollisen elämänsektorin roolisuoritusten aika – vaikkei itse toimituksen 
uskonnollisella sisällöllä heille olekaan merkitystä.”553

Kaikista kirkollisista toimituksista hautaan siunaaminen kuitenkin on Pulk-
kasen mukaan säilyttänyt parhaiten uskonnollisen sisältönsä. ”Parhaiten kris-
tillinen uskonnollinen sisältö lienee säilynyt hautaan siunaamisen yhteydessä. 
Ihmiset kokevat kristillisen hautaustoimituksen vahvistavan heidän uskoaan ian-
kaikkiseen elämään ja toivoaan jälleennäkemisestä.”554 Pulkkanen päätyy La-
puan synodaalikirjassa siihen johtopäätelmään, että pappisvirka on nykyisessä 
kulttuuritilanteessa palveluvirka. ”Maallistuneitten ihmisten parissa toimituksia 
suoritettaessa on ilmeisesti korostettava papin työn palveluluonnetta.”555

Manfred Seitz puolestaan liitti kirkollisten toimitusten näkökulman juma-
lanpalveluksen yhteyteen. Toimitusten ongelmaksi hän ei nähnyt niitä pyytävi-
en ihmisten odotuksia vaan pikemminkin kirkon kyvyttömyyttä löytää sanoja 
ihmisten epävarmaan uskoon ja elämäntilanteeseen. Kirkon alennustilaa kuva-
si Seitzin mukaan se, jos papeista tuli haudoilla ”Goethe-puhujia” eikä heitä 
enää erottanut muista rituaalipuhujista. Kirkon tuli hänen mukaansa asettua ih-
misten asioiden kanssa Jumalan eteen ja löytää ihmisille rukouksen sanat hei-
dän elämäntilanteissaan ja toisaalta tuoda ihmisten elämäntilanteisiin Jumalan 
evankeliumi. Seitz totesi, että ei ollut kysymys siitä, että kasualiat olisivat joko 
terapeuttis-rituaalisia toimituksia tai keerygmaattista julistusta vaan kyse oli
kaksoistehtävästä. Toimitukset tuli ymmärtää sekä ”integraalisesti että proses-
suaalisesti”556 jumalanpalveluksen kontekstissa. ”Nähe zum sonntäglichen Got-
tesdienste brauchen die Kasualien, damit ihr Ritual eindeutig ist und nicht belie-
big austauschbar wird.” Toimitusten prosessuaalinen luonne muistutti siitä, että 
toimitusta edeltävä keskustelu ja hautaan siunaaminen olivat vasta alkua pitkälle
suruprosessille, jonka tuli voida jatkua seurakunnan yhteydessä. Suruprosessi 
voi sitten aikanaan edetä vaiheeseen, jolloin sureva pystyy turvallisin mielin 
jättämään niin itsensä kuin menettämänsä läheisen Jumalan käsiin.

tessa. Siinä tarvitaan uskontoa. Seurakuntalaisten ryhmä kokonaisuutena arvosti ns. siirtymäriitit 
tärkeimmiksi. Tämä ryhmä muodosti Moilasen mukaan ns. hiljaisen, kirkkoa tukevien joukon ja 
”näyttää selvältä, että niin kauan kuin kirkko voi tyydyttävästikin tarjota `seremonioita´ ihmisen 
heikkoihin hetkiin, se tulee säilymään keskeisessä asemassa…Kirkon jäsenyys on kuitenkin ehkä 
noin 50–60 prosentilla pelkästään siirtymäriittien varassa.” (Moilanen 1973b, 7–10)
553 Pulkkanen 1981, 85.
554 Emt. 85.
555 Emt. 86.
556 Seitz 1978, 108. ”Die Kasualien sind – integral und prosessual verstanden – gottesdienstliche 
Gelegenheiten, durch die das Leben des Herrn in den Diensten der Gemeinde gerade auch zu 
zögernden Gemeindegliedern kommt, sie Glieder der Gemeinde sein lässt, sie als solche bestätigt 
und sich auf ihre Seite stellt.” 
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Wilhelm Gräbin mukaan kirkollisten toimitusten läheinen yhteys elämän 
käännekohtiin merkitsi samalla sitä, että yhteiskunnallisen sosio-kulttuurin 
muutokset heijastuivat myös niihin. Koska kasualiat on perinteisesti yhdistetty 
kirkolliseen instituutioon, merkitsi muuttunut suhde instituutioihin myös uuden-
laista tilannetta suhteessa kirkollisiin toimituksiin.  Kirkon ennen lähes ehdo-
ton mukaan ottaminen perheen juhlahetkiin (syntymä, nuoren aikuistuminen, 
kahden ihmisen yhteisen elämän alkaminen ja kuolema) muuttuu, jos kirkon 
institutionaalisesti organisoitu asema yhteiskunnassa muuttuu – näin tapahtui 
mm. entisessä DDR:ssä. Kirkon mukana olo ei ole myöskään itsestään selvää, 
kun moderni tai postmoderni yhteiskunta eivät enää sitoudu kirkon antamiin 
elämänohjeisiin. Yhteiskunnan rakennemuutos, individualisoituminen ja se-
kularisoituminen, ovat Gräbin mukaan merkinneet sitä, että nyt ihmiset aina 
erikseen ratkaisevat, kuinka he haluavat perhejuhliaan viettää – vai haluavatko 
ollenkaan. Gräb käyttää tässä yhteydessä termejä ”Normalbiographien” ja ”Bas-
telbiographien” kuvaamaan muuttunutta yhteiskunnallista tilannetta. Entisaiko-
jen itsestään selvyyksien aika on hänen mukaansa auttamattomasti ohi myös 
kirkollisella foorumilla.557

Suomalaisessa keskustelussa kirkkososiologian professori Eila Helander on 
todennut, että maallistumisen myötä ihmiset ovat menettäneet kosketuksensa us-
konnollisten symbolien ja riittien opilliseen sisältöön. Tämä ei hänen mukaansa 
kuitenkaan merkitse sitä, ettei niillä olisi ihmisille merkitystä. ”Elämänkaaren 
eri vaiheisiin liittyvät kirkolliset toimitukset koetaan tärkeiksi, koska ne koo-
tessaan perheen ja suvun yhteen ovat pohjimmiltaan perheen juhlia. Niillä on 
edelleen vahva merkitys suomalaisten enemmistön tärkeinä pitämien perhekes-
keisten arvojen ylläpitäjinä.”558

Professori Heikki Kotilan mukaan maallistumisen asettamat haasteet kirkol-
le liittyvät suomalaisessa tilanteessa lähinnä yksinomaan tämän puoleisuutta 
korostaviin katsomuksiin ja uskonnon yksityistymiseen. Kirkosta ja uskosta on 
tullut eräänlainen vapaasti valittava kulutusartikkeli, jonka elementtejä yksilö 
voi poimia kuin supermarketissa ja luoda oman uskon. Kotila pohtii liturgian
oppikirjassaan sitä, mitä merkitsee kirkolle tässä yhteydessä jumalanpalveluk-
sen – jollainen hautaan siunaaminenkin on – kontekstualisoiminen.

557 Gräb, Wilhelm 1997, 222. ”Die an den Lebenszyklen orientierte ‘Normalbiographie’ ist so 
normal nicht mehr. Stattdessen spricht man von ‘Bastelbiographien’. Diese brauchen die Refl e-
xion, die Diskussion, die Entscheidung, einmal ob die normalerweise vorgesehenen Situationen 
im Lebenszyklus überhaupt alle absolviert werden sollen, sodann ob sie im Kreis der Familie 
gefeiert werden können und wollen, schließlich ob auch ein kirchlicher Gottesdienst sein soll. 
Der Lebenszyklus steht zur individuellen Disposition, seine Stationen und die Art ihrer Begehung 
sind zu einer Frage des Wählens und Entscheidens geworden. Auch angesichts der faktischen 
Unverfügbarkeit seines Endes gilt, dass für die hinterbliebenen Angehörigen vieles keineswegs 
selbstverständlich ist, auch nicht der kirchliche Ritus der Beerdigung.”
558 Helander 1999, 75. 
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”Vaikka kontekstualisoiminen onkin äärimmäisen tärkeää, kirkon tulee myös 
kyetä säilyttämään kriittinen etäisyys kulloiseenkin kulttuuriin. Kirkon vaara-
na saattaa olla eristäytyminen tästä maailmasta. Mutta vaarana voi olla myös 
ongelmaton mukautuminen. Kirkon tehtävä ei voi perustua sille asetettuihin 
odotuksiin. Inkarnaatiosta nouseva kontekstuaalisuuden vaatimus on alisteinen 
kirkolle annetulle vaatimukselle olla uskollinen saamalleen tehtävälle.”559

Wilhelm Gräb toteaa tiivistäen, että kasuaaliteorioita on aivan liian pitkään 
leimannut vastakkainasettelu keerygman ja rituaalin, tekstin ja kaasuksen, evan-
keliumin ja uskonnon välillä. Tämä asetelma on jopa vaarantanut elämänlähei-
sen kirkollisen kasuaalikäytännön ja luonut näennäisiä vastakkainasetteluja. 
Sen sijaan että kirkko olisi ottanut vakavasti ihmisten tarpeen löytää jokaiselle 
uudelle elämäntilanteelleen merkitys ja syvempi tarkoitus, sen aika on kulunut 
kirkon omiin sisäisiin kiistelyihin.560

Vaikka Suomessa kirkolliset toimitukset vielä ovatkin lähes ainoa rituaali-
vaihtoehto lapsen syntyessä ja ihmisen kuollessa, niin itsestään selvää monopolia 
kirkolla ei enää erilaisten rituaalien suorittajana nykyajan sekularisoituneessa ja 
modernissa yhteiskunnassa ole.561 Esimerkiksi Saksassa yhä enenevässä määrin 
ihmiset valitsevat ei-kirkollisen hautauksen, jossa hautaustoimisto ja maallinen 
rituaalipuhuja järjestävät tilaisuuden. Hyvin keskeinen merkitys tällaisessa se-
kulaareissa toimituksessa on ns. vapaalla puhujalla (BestattungsrednerIn), jonka 
lähtökohta on ihmisten toiveiden kuuleminen ja asianomaisten suuri arvosta-
minen. Gräb toteaa, että kirkon tulee tarkkailla, millaisia symbolis-rituaalisia, 
ei-kirkollisia, ihmisten elämänvaiheisiin liittyviä vaihtoehtoja on olemassa ja 
millainen sisältö niissä on. 562

559 Kotila 1994, 44–45.
560 Gräb 1997, 230–231: ”Die Identität eines abstrakten biblisch-kirchlichen Glaubens war wich-
tiger als der durch die Glaubensgehalte ermöglichte Identitätsgewinn für die die Kasualhandlun-
gen begehrenden Menschen. Das hat dann auch die Öffentlichkeit der kirchlichen Religionslehre, 
die in der Kasualpraxis immer noch liegt, am stärksten gefährdet. Denn eben, unter moderngesell-
schaftlichen Bedingungen, angesichts des Strukturwandels der Öffentlichkeit, verlangt diese die 
kommunikative Selbstbeteiligung der betroffenen Menschen.”
561 Gräb 1997, 231: ”Die Kirche hat nicht das religiöse Ritenmonopol. Sie muss sich, will sie 
öffentliche Kirche bleiben, auf dem Markt religiöser oder quasireligiöser Szenarien behaupten. 
Statt sich fortgesetzt in binnentheologischen Verkünstelungen ihrer Religionslehre zu üben, sollte 
sie stärker diesen Markt beobachten.”
562 Gräb 1997, 231–232 : ”Von dem biographiefernen Umgang mit der kirchlicher Religionslehre 
profi tieren z.B. die freien Bestattungsredner. In Gesprächen sagen sie das auch, dass die Men-
schen ihren Ritualdienst schätzen, wenn sie das Leben des Verstorbenen zu würdigen verstehen 
und die Hinterbliebenen mit den Bildern ihrer Erinnerung trösten können…Leitend soll dabei ins-
besondere die Frage sein, welche symbolis-rituellen Muster zur Verarbeitung lebensgeschichtli-
cher Krisen- und Übergangserfahrungen auch außerhalb der kirchlichen Kasualpraxis, unter Um-
ständen eben gerade als Alternative zu ihr, entwickelt werden. Welchen materialen Gehalt haben 
diese Deutungsmuster? Welche expliziten oder impliziten Bezüge zur kirchlichen Religionslehre 
lassen sie erkennen? Findet außerhalb der Kirche möglicherweise genau diejenige Umformung 
der kirchlichen Religionskultur statt, die diese anschlussfähig macht ans allgemeine Bewusstsein, 
an die lebensorientierenden Einstellungen, die für Zeitgenossen sinngebend geworden sind?”
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Bohrenin 1960-luvulla herättämän voimakkaan teologisen kasuaalikeskuste-
lun – jolle oli leimallista dialektisen teologian näkökulma, jossa ”Sana alistaa ta-
pauksen”563 – jälkeen seurasi Saksassa erilaisten kirkollisten mielipidekyselyjen 
aikakausi. Tälle oli tyypillistä ei-teologinen kysymyksenasettelu564; alettiin etsiä 
syitä sille, miksi ihmiset yhä halusivat elämän käännekohdissa etsiä kirkollisia 
toimituksia, vaikka he eivät muutoin juuri olleetkaan aktiivisia kirkossakävijöi-
tä. Uudet sielunhoidon ja pastoraalipsykologian teoriat herättivät kirkon myös 
uudella tavalla havaitsemaan kasuaalikeskustelujen merkityksen kirkollisten 
toimitusten yhteydessä.565 Dialektisen teologian566 julistuskeskeinen näkökulma 
kasualioihin sai rinnalleen rituaali- ja symbolinäkökulman567 ja antropologisen 
kysymyksenasettelun. Tässä yhteydessä löydettiin uudelleen myös Arnold van 
Gennepin568 teos siirtymäriiteistä, ja hänen siirtymäriittiteoriaansa alettiin so-
veltaa myös kirkollisiin kasuaalitoimituksiin.569 Syntyi uusi kansankirkollinen 
toimitusherätys kirkossa.570

Professori Heikki Kotila pitää valitettavana sitä, ettei kirkollisten toimitus-
ten uudistustyössä juuri pohdittu toimitusten omaa erityisluonnetta esimerkiksi 
siirtymäriitteinä, vaan toimituksia tarkasteltiin vain jumalanpalvelusuudistuk-
sen periaatteista käsin. Kotila kysyykin, ”ymmärretäänkö toimitusten juma-
lanpalveluksellisuus kirkkomme uusimmassa aineistossa liian mekaanisesti ja 
muodollisesti. On perusteltua kysyä, onko kirkollisista toimituksista tullut ra-
kenteen vankeja, kun niiden kulku ei nouse itse toimituksen dynamiikasta vaan 
ulkopuolelta omaksutusta mallista, sanajumalanpalveluksesta.” Kotilan mukaan 
teologinen keskustelu kirkollisista toimituksista on ikään kuin pysähtynyt juma-
lanpalveluksen näkökohtiin. Hän arvelee, että toimitusten jumalanpalvelusluon-
teen korostaminen voidaan nähdä reaktiona jumalanpalveluskäyntien määrän 
laskuun. Kun ihmiset eivät kerran tule kirkkoon sunnuntaijumalanpalveluksiin, 
niin aletaan sitten tulkita kirkon pyhiä toimituksia jumalanpalveluksiksi! Ne ei-
vät Kotilan mukaan kuitenkaan ole yhteneväiset. ”Tässä kohdin on hyvä kysyä, 
miksi ihmiset tulevat kirkollisiin toimituksiin. Onko intention ajatuksen näkö-

563 Mezger 1986, 1165.
564 Neidhardt 1971 ja Spiegel 1971.
565 Esim. H.-J. Thilo, Beratende Seelsorge (1986); H.-Chr. Piper, Gesprächsanalysen (1975)
566 M. Mezger (1957), Die Amtshandlungen der Kirche als Verkündigung, Ordnung und Seelsor-
ge, Bd. 1. Myös R.Bohren (1960), Unsere Kasualpraxis – eine missionarische Gelegenheit? 
567 Esim. W.Jetter (1978), Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst ja 
myös Jetter (1976), Der Kasus und das Ritual. Amtshandlungen in der Volkskirche, in: WuPKG 
65 (1976), 208–223.
568 A. van Gennep (1986), Übergangsriten (deutsche Übersetzung der Originalausgabe, Paris 
1909).
569 Genneppin siirtymäriittiteoriaa sovelsi kuoleman ja surun yhteyteen mm. Y.Spiegel (1973), 
jonka teos Der Prozess des Trauerns on jo klassikko alallaan.
570 Matthes Joachim (1975, 83–112), Volkskirchliche Amtshandlungen. Lebenszyklus und Le-
bensgeschichte, in: Ders., Erneuerung der Kirche – Stabilität als Chance? Samoin H.D.Bastian-
D.Emeis-P.Krusche-K.H.Lütcke 1978, Taufe,Trauung und Begräbnis sekä G.Kugler-H.Lindner 
(1977), Zeichen der Hoffnung. Begründung und Modelle.
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kulmasta oikein ja kohtuullista sisällyttää yhteinen rippi hautaukseen, mikä on 
uuden käsikirjan mukaan mahdollista? Hautajaisiin tuleva henkilö ei intentio-
naalisesti tule ripittäytymään, vaan hänen motiivinsa löytyvät muualta. Onko 
silloin pastoraalisesti tai eettisesti oikein odottaa hänen liittyvän synnintunnus-
tukseen ja julistaa hänelle synninpäästö?”571

Hautaan siunaamista voidaan Sihvon mukaan572 arvioida myös sulkeutunei-
suus-avoimuus -ulottuvuudella. Janan avoimuuspäähän sijoittuu toimituskäy-
täntö, jossa siirtymäriitin näkökulma on vallitseva ja jossa pappi toimii kasuaa-
liperheen ehdoilla. Hän ymmärtää, että toimitus on perhejuhla, johon hänet on 
pyydetty sen virallisuus- ja pätevyysvaatimusten täyttämiseksi. Hän hyväksyy 
perheen ehdotukset toimituksen paikasta, musiikista, kaavan vaihtoehdoista, 
muusta ohjelmasta ja jopa puheensa sisällöstä. Tämä malli olisi Sihvon mu-
kaan ääritapaus. Sen vahva puoli olisi siinä, että pappi palvelee seurakuntalaisia 
pyyteettömästi vaatimatta seurakunnan päämäärien toteuttamista vastoin per-
heen odotuksia. Käytäntö olisi mahdollinen tilanteessa, jossa kasuaalitoimituk-
set olisivat ostopalveluja ja jossa ”kasuaalitoimistojen” papit tarjoaisivat omia 
palvelujaan. He olisivat perhejuhlien ”seremoniamestareita” ja privatisoituneen 
toimituskäytännön yksityispappeja.

Sulkeutuneisuus-avoimuus -akselin toiseen ääripäähän – sulkeutuneeseen 
päähän – sijoittuisi sellainen toimituskäytäntö, jossa hautaan siunaamista mää-
räisivät pelkästään kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkkokäsikirja. Silloin ei 
käsikirjasta poikkeamista sallittaisi. Papilla ei juuri olisi tarvetta keskustella 
omaisten kanssa, sillä hänellä olisi jo kaikki valmiina käsikirjassaan. Seurakun-
talaisille hän vain kertoisi, kuinka on toimittava. Nykyinen kirkkokäsikirja ei tue 
näin sulkeutunutta ajattelua, vaan sallii ja jopa suosittelee toimitusten suunnitte-
lua yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Kasuaalijumalanpalveluksen näkökulma sijoittuu Sihvon mukaan jonnekin 
keskipaikkeille avoimuus-sulkeutuneisuus -akselia. Tällöin toimitus on perus-
luonteeltaan vuorovaikutustapahtuma, jossa ovat läsnä paitsi pappi ja kasuaali-
toimituksen kohteet myös muu seurakunta. Perusrungon muodostaa käsikirjan 
kaava, jota noudatetaan. Kaavaa ei kuitenkaan käsitetä jäykästi. Mukana olevat 
osallistuvat toimitukseen kasuaalitilanteesta riippuen eri tavoin. Seurakunta ei 
ole siinä vain toimettomana vastaanottajana vaan antaa oman panoksensa ka-
suaalijumalanpalveluksen toteuttamiseen. Tällainen toimitus suunnitellaan yh-
dessä niiden kanssa, joita kasuaalitilanne koskee. Siinä sovitaan tehtävistä ja 
käyttäytymisestä, virsistä, Raamatun teksteistä, kaavan vaihtoehtoisten osien 
valinnasta ja ehkä myös puheessa esille otettavista asioista. Huomiota kiinnite-
tään myös siihen, millainen on koolle tuleva kasuaaliseurakunta koostumuksel-
taan. Näin toimituksesta muodostuu eri osapuolten odotukset huomioon ottava 
tapahtuma, jossa toteutuvat kirkon kasuaalitoimitukselle asettamat tavoitteet ja 

571 Kotila 2003. Mikkelissä kirkollisten toimitusten seminaarissa pidetty alustus 16.10.2003. Tut-
kijan hallussa käsikirjoitus.
572 Sihvo 1992.
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seurakuntalaisten odotukset hyvällä tavalla. Sihvo toteaakin, että kasuaalijuma-
lanpalveluksen näkökulma kasuaalioihin on avoimen ja suljetun järjestelmän 
yhdistelmä, jota hän pitää parhaana vaihtoehtona.573

Sihvo toteaa, että kasuaaliat ovat suunnatut selvästi tietyille perheille ja su-
vuille ja että ne ovat todellisia perhejumalanpalveluksia, jotka voidaan rakentaa 
yhdessä asianomaisen perheen kanssa juuri sen ainutkertaiseen tilanteeseen. 
Ellei näin tehdä, on vaarana, että tapahtumasta tulee ehkä virallisluonteinen, 
ketään koskettamaton virkatoimi. Silloin se voi heikentää perheen ja suvun kir-
kollista sitoutuneisuutta, kun taas parhaimmillaan kasuaalijumalanpalvelus voi-
si olla syvä hengellinen kokemus ja todellinen juhla.574

3.3.2. Toimituskeskustelujen merkitys

Kirkolliseen toimitukseen osallistuminen on monelle seurakuntalaiselle ainut-
kertainen mahdollisuus tavata seurakunnan työntekijä keskusteluetäisyyden 
päästä. Elämän muutostilanne jo sinällään virittää monia kysymyksiä575, joista 
tuntuisi tarpeelliselta keskustella jonkun luotettavan ja ammattitaitoisen hen-
kilön kanssa. Toisaalta papin kohtaaminen ajankohtaistaa myös uskonnollisten 
kysymysten pohdinnan. Huotarin ja Askolan tutkimuksessa576 ilmeni, että odotus 
papin kykyyn kohdata seurakuntalaisensa myös henkilökohtaisesti oli ilmeinen 
kaikissa kasuaalitilanteissa. Hautajaisten yhteydessä pappiin kohdistetut henki-
lökohtaiset odotukset olivat selkeimmät ja yksiselitteisimmät. Lähes joka toinen 
vainajan lähiomaisista – lähinnä lesket – toivoi mahdollisuutta keskustella papin 
kanssa vielä hautajaisten jälkeenkin.577

Huotari ja Askola esittivät kaupunkilaisten uskonnollisuutta ja seurakunnal-
lista tavoittavuutta käsittelevässä tutkimuksessaan, että ”kirkollisiin toimituk-
siin on luterilaisen kirkon piirissä kiinnitetty paljon vähemmän huomiota kuin 
roomalaiskatolisessa ja ortodoksisessa kirkossa. Varsinkaan pietistisellä taholla 
niitä ei ajoittain ole pidetty kovin merkittävinä…mutta kun muuhun seurakunta-
toimintaan aktiivisesti hakeutuvien joukko on yhteiskunnan muuttuessa jonkin 
verran kaventunut, on huomio entistä enemmän kohdistunut juuri kirkollisiin

573 Sihvo 1992, 29.
574 Sihvo 1992, 96.
575 Mm. Voitto Huotarin ja Irja Askolan tutkimuksessa (1977, 71–72) ilmeni, että uskonnolliset 
kysymykset aktualisoituivat hautaan siunatun omaisten haastatteluissa. Myös heidän asenteen-
sa esitettyihin uskonnollisuusväittämiin olivat yleensä myönteisempiä kuin muiden tutkittujen. 
Omaisia kiinnostavia keskustelunaiheita papin kanssa olivat ennen muuta kuoleman ongelma, 
uskonnolliset kysymykset sekä suru ja kärsimys. 
576 Voitto Huotari ja Irja Askolan tutkimus Kaupunkilaisen kirkko (1977) kuvaa seurakuntatyön 
tavoittavuutta ja vastaanottoa poikkileikkauksena aivan tavalliselta yhdeltä viikolta seurakunnassa 
marraskuussa 1975. Tutkimusaineistona koottiin tuolloin Kivenlahden ja Lohjan seurakunnista 
kyselylomakkeita kaikkiaan 870 sekä suoritettiin 212 henkilökohtaista haastattelua.
577 Huotari-Askola 1977, 123–124.
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toimituksiin. Syynä on erityisesti se, että niihin sisältyvät sielunhoidolliset mah-
dollisuudet ovat kaikkein laajimmat.”578

Suomen kirkossa kasuaalitoimitusten osalta yksi merkittävimmistä puheen-
vuoroista on ollut professori Pentti Lempiäisen Tampereen hiippakunnan kirk-
koherroille pitämä esitelmä vuonna 1975.579 Lempiäinen lanseerasi580 suoma-
laiseen kasuaalitoimituksista käytävään keskusteluun Suomen kirkossa silloin 
vielä uuden käsitteen ”toimituskeskustelut”, jolla hän tarkoitti ”kasuaalitoi-
mituksiin liittyvää yksityistä sielunhoitoa”.581 Professori Jouko Sihvo julkaisi 
vuonna 1992 teoksen Seurakunta elämän käännekohdissa”, jossa hän käsitteli 
kirkon pyhiä toimituksia mahdollisuuksina seurakuntalaisten kohtaamiseen. 
Sihvon teosta voi myös pitää tärkeänä maamerkkinä siinä kehityksessä, jonka 
seurauksena kirkollisten toimitusten asema on muuttunut olennaisesti kirkos-
samme. Sihvo käyttää tästä uudesta ajattelutavasta nimeä ”toimitusherätys”.582

Toimitukset sinänsä Lempiäinen näki yhtenä sielunhoidon muotona. Lem-
piäisen esitelmän painopiste oli toimitusten arvostuksen lisäämisessä normaalis-
sa seurakuntatyössä. Tähän liittyen hän nosti esille toimituksiin liittyvät edeltä-
vät keskustelut, joita hän nimitti toimituskeskusteluiksi. Toimituskeskustelujen 
tavoitteina Lempiäinen näki, että ”pappi oppii paremmin tuntemaan toimituk-
siin osallistuvia ja voi siten sovittaa kasuaalipuheensa sekä kaavojen tarjoamat 
vaihtoehdot heidän tarpeidensa mukaan. Nämä keskustelut estävät kasuaalitoi-
mitusten rutiininomaistumista”.583

 ”Tiedossani ei ole, kuinka yleisiä nämä keskustelut Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa ovat, paljonko niihin käytetään aikaa ja miten ne on käy-
tännössä järjestetty. Eniten niitä käytäneen hautausten yhteydessä”, Lempiäinen 
arveli.584 Näihin kysymyksiin vastasi Markku Koivisto viisitoista vuotta myö-
hemmin ilmestyneessä väitöskirjassaan.585 Tutkimusaineisto koostui laajasta 
pappien ja seurakuntalaisten haastattelumateriaalista.

Koivisto totesi väitöskirjassaan, että toimituskeskustelut olivat olleet jo 80-
luvulta lähtien selkeästi esillä yliopistossa käytännöllisen teologian harjoituk-
sissa ja muussa opetuksessa. Lisäksi sama kehitys oli nähtävissä myös kirkon 
antamassa omassa koulutuksessa. Toimituskeskustelujen käymisestä oli tullut 

578 Huotari-Askola 1977, 49–50.
579 Alustusesitelmä Tampereen hiippakunnan kirkkoherrojen kokouksessa 18.2.1975 on julkaistu 
myöhemmin otsikolla ”Kirkolliset toimitukset ja sielunhoito” Suomen Kirkon Pappisliiton jäsen-
lehdessä 4/1975, 14–24.
580 Lempiäinen kertoo saaneensa toimituksiin liittyvät virikkeensä tutustuttuaan saksalaiseen ka-
suaalikirjallisuuteen ja tavattuaan Saksan matkallaan tutkijoita ja seurakuntapappeja. Erityisesti 
lyypekkiläisen sielunhoitospesialistin Hans-Joachim Thilon (1971) kirja ”Beratende Seelsorge. 
Tiefenpsychologische Methodik dargestellt am Kasualgespräch.” oli merkinnyt Lempiäiselle toi-
mituskeskustelujen löytämistä.
581 Lempiäinen 1975, 17.
582 Sihvo 1992.
583 Lempiäinen 1975, 18.
584 Lempiäinen 1975, 17.
585 Koivisto 1991. Toimituskeskustelut Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1980-luvulla.
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seurakuntaelämässä yleinen ja seurakuntalaisten tuntema tapa.586 Lähes poik-
keuksetta hautausta edeltää nykyään papin ja omaisten välinen toimituskeskus-
telu.

Koiviston tutkimuksessa on myös verrattu omaisten ja pappien käsityksiä 
toimituskeskustelujen sisällöstä. Toisin kuin papit omaiset eivät kokeneet kes-
kusteluissa juuri ollenkaan kosketellun hengellisiä asioita ja surua. 587 Seurakun-
talaiskyselyssä tuli esille myös toivomus, että hautauskeskustelut olisivat olleet 
syvällisempiä, läheisempiä ja pitempiä kuin ne kyselyyn osallistuneiden seu-
rakuntalaisten mielestä olivat heidän kohdallaan olleet. Tämä ilmeni kaikissa 
kyselyyn kuuluneissa seurakunnissa.588 Hautauskeskusteluissa olivat keskuste-
lukumppaneilla hengelliset asiat enemmän mielessä kuin muiden toimitusten 
yhteydessä.

On aika yllättävää, että hengellisistä asioista ei seurakuntalaisten mielestä 
keskusteltu. Koivisto totesi, että kyse voi olla myös viestinnällisistä ongelmis-
ta.589 Syynä tähän saattaa ainakin osittain olla se, että pappi ja seurakuntalaiset 
näkivät toimituksen aseman ja merkityksen toisistaan poikkeavalla tavalla.590

Valmius toimituskeskusteluihin edellyttää papeilta kouluttautumista, jossa sie-
lunhoidollisen ammattitaidon hankkiminen on avainasemassa.591 Pappien odo-
tetaan olevan ammatti-ihmisiä, jotka osaavat kohdata surevan ihmisen ja ohjata 
häntä eteenpäin siinä hämmennyksessä, jonka kuolema on aiheuttanut. Pappien 
odotetaan olevan professionaalisia omassa työssään. Omaiset odottavat tulevan-
sa hautaukseen liittyvässä institutionaalisessa kanssakäymisessä persoonalli-
sesti kohdatuiksi592 ja voivansa selvitellä myös omaa suruaan ja uskonnollisia 
ajatuksiaan.593

Omassa tutkimuksessani papit kertoivat, että heille uskonnollisten asioiden 
esiin ottaminen toimituskeskusteluissa oli usein vaikeaa, koska omaiset eivät 
heidän mielestään halunneet ottaa puheeksi tätä aihepiiriä koskevia asioita.

Kirkon toiminta-alueella hautauskentällä toimituskeskusteluja kävivät pappi-
en ohella myös kanttorit ja suntiot. Suntioilla omaisten kohtaamisissa painottui-
vat erityisesti monet hautaukseen liittyvät käytännölliset asiat kuten arkun kan-
taminen, kukkien laskeminen ja haudalla toimiminen. Pienissä seurakunnissa 
suntiot kävivät yhdessä omaisten kanssa etukäteen valitsemassa hautapaikkaa. 
Suntio oli myös ottamassa vastaan omaisia, kun he yhdessä hautaustoimiston

586 Koivisto 1991, 10.
587 Koivisto 1991, 105.
588 Koivisto 1991, 105.
589 Koivisto 1991, 111–112.
590 Esim. Moilanen 1973, 15–16. Tutkimuksessa haastatelluista papeista suurin osa asetti pelas-
tussanoman kirkon tärkeimmäksi tehtäväksi ja ruumiin siunaamisen sijalle 13; seurakuntalaisten 
haastatteluissa ykkössijan sai ruumiin siunaaminen ja vasta 16. sijalla oli pelastussanoman julis-
taminen.
591 Koivisto 1991, 106–107; Lindeman 1984, 126–153; Piper 1973 ja 1981.
592 Tanggaard 1977, 272–275.
593 Winter 1976, 70.
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kanssa olivat tuomassa arkkua seurakunnan säilytystilaan odottamaan hautaus-
päivää. Myös uurnan maahan kätkemisessä suntiot ja kappelien vahtimestarit 
olivat omaisten opastajina ja mukana. 

Kanttorien osalta kohtaamisissa painottuivat luonnollisesti musiikkiin liit-
tyneet asiat. Musiikin merkitys hautaan siunaamisessa on suuri. Toimitusten 
kontekstuaalisuus edellyttää kanttorien tutustuvan omaisiin ja tapaavan heitä. 
Kanttorit eivät kuitenkaan omaan tutkimukseeni liittyvissä tapauksissa juuri-
kaan kohdanneet omaisia ennen hautaan siunaamista. Puhelinkontakteja oli sen 
sijaan useita. Vain yhdessä tapauksessa kanttori ja omaiset tapasivat toisensa 
kasvotusten ennen toimitusta. Lasse Erkkilä toteaa Kirkkomusiikin käsikirjassa, 
että ”kanttorin käymät toimituskeskustelut vihki- ja hautajaistilanteiden yhtey-
dessä ovat merkittävästi lisääntyneet”.594

Koiviston keräämästä toimituskeskusteluihin liittyvästä laajasta haastat-
telumateriaalista ilmeni, että hautaan siunaamisten kohdalla useimmiten pap-
pi ilmoitti kanttorille omaisten musiikkitoivomukset.595 Tämä tarkoitti lähinnä 
virsien ilmoittamista. Papeista 30 % ilmoitti, että kanttori keskustelee omais-
ten kanssa usein.596 Koivisto toteaa Sverkströmiin liittyen olevan suotavaa, että 
kanttori olisi enemmän yhteydessä vainajan omaisiin, sillä musiikilla kokonai-
suudessaan on merkittävä vaikutus omaisiin.597 Seurakuntalaisten haastatteluissa 
Koiviston tutkimuksessa ilmeni, että he toivoivat voivansa vaikuttaa enemmän 
musiikin valintaan.598

Omassa tutkimuksessani ilmeni, että hautauskentän toimijoista myös hau-
taustoimistot ovat nykyisin aktiivisesti mukana ennen lähinnä kirkon toimin-
ta-alueeseen kuuluneella alueella:  toimituskeskusteluja eivät käyneet vain kir-
kon toimijat, vaan hautaustoimistoilla näytti olevan erittäin merkittävä tehtävä 
omaisten kohtaamisissa. Käytännössä ensimmäiset toimituskeskustelut käytiin-
kin – ei suinkaan seurakunnan tiloissa – vaan hautaustoimistoissa. Toimitus-
keskusteluihin palataan laajemmin tässä tutkimusraportissa vielä luvussa 5.1. 
Kanttorin rooliin ja musiikin tehtäviin hautaan siunaamisen yhteydessä palataan 
uudestaan tämän tutkimuksen luvussa 5.2.3.

594 Erkkilä 2003, 91.
595 Koivisto 1991, 186, katso liitetaulukot 10.14.1. ja 10.14.2. Vihkimisten osalta kanttorit sopivat 
musiikista erikseen vihittävien kanssa 61 % ssa tapauksista ja pappi ilmoitti musiikista kanttorille 
20 %:ssa tapauksista. Hautausten osalta kanttori sopi musiikista erikseen omaisten kanssa 33 %:
ssa ja pappi ilmoitti kanttorille musiikin 42 %:ssa tapauksista. Vihkimisten osalta siis kanttorin ja 
toimitukseen osallistuvien kohtaaminen oli toteutunut paremmin kuin hautauksissa.
596 Koivisto 1991, 102
597 Koivisto 1991, 102; Sverkström 1987, 22–23.
598 Koivisto 1991, 102.



164

3.3.3. Kirkon toimintakentän monet toimijat

Kun hautauksesta sovitaan seurakunnan kanssa, on suurten seurakuntien hauta-
toimisto tai pienten seurakuntien kanslisti/taloudenhoitaja usein ensimmäinen, 
johon ollaan yhteydessä.599 Useimmiten tämä ensimmäinen yhteydenotto tapah-
tui omassa tutkimuksessani hautaustoimiston välityksellä. Varsinainen omaisen 
suora kontakti toimitusta hoitavaan pappiin tapahtui joko niin, että hän sai tietää 
toimitusta hoitavan papin nimen ja mahdollisesti puhelinnumeron, johon hän 
voi soittaa sopiakseen tapaamisesta papin kanssa tai niin, että pappi myöhem-
min otti omaiseen yhteyden.

Omassa tutkimuksessani omaiset tapasivat siunausta hoitavan papin usein 
vasta aivan hautausrituaalin loppusuoralla. Usein omaiset olivat jo ehtineet 
odottaa papin yhteydenottoa useita päiviä, ja jopa epäilleet, että oli tapahtunut 
joku erehdys. Muutamat omaiset olivatkin tuskastuneet odottamiseen ja koetta-
neet itse saada pappia kiinni.

Pappien vaikea tavoitettavuus on aiheena esillä myös Ruotsin kirkon piis-
pojen pastoraalikirjeessä, joka ilmestynee keväällä 2007. Työryhmän sihteerinä 
työskentelevä teol.tri Jan-Olof Aggedal toteaa, että pastoraalikirjeessä käsitel-
lään sitä, miten kirkon ja pappien tavoitettavuutta voitaisiin lisätä. Omaisille 
tulisi olla mahdollisimman helppoa löytää kontakti pappiin.  ”Sen, joka on me-
nettänyt läheisensä, ei tulisi ihmetellä, miten papin voisi tavoittaa. Ensimmäisen 
kontaktin pappiin tulisi tapahtua 24 tunnin kuluessa kuolemasta.”  Pastoraalikir-
jeessä harkitaan myös eräänlaisen rovastikunnallisen pappipäivystyksen synnyt-
tämistä.600

Myös muut kirkon työntekijäryhmät kuin vain papit kohtasivat surevia omai-
sia. Ennen muuta seurakuntien virastotyöntekijät, kanslistit, hautatoimiston 
virkailijat ja taloustoimiston työntekijät kohtasivat omaiset jo ennen pappeja. 
Lähes poikkeuksetta ainakin pienissä seurakunnissa omaiset olivat olleet yh-
teydessä ennen hautausta myös suntioon/seurakuntamestariin, jonka kanssa he 
olivat käyneet hautausmaalla katsomassa haudan paikkaa. Omaiset saattoivat 
kysyä suntiolta myös hautaan siunaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Suurem-
missa seurakunnissa hautapaikka-asiat saattoivat kuulua seurakuntapuutarhurin 
tehtäviin. Uurnan maahan kätkemisessä oli yleensä omaisten mukana kappe-
lin/kirkon suntio/seurakuntamestari tai hautausmaan ulkotyöntekijä. Pappia tai 
kanttoria ei ollut mukana yhdessäkään maahan kätkemisessä. 

Hautauksen prosessia Täbyn seurakunnassa Ruotsissa tutkinut Ingrid Per-
senius toteaa jokaisen hautauksen olleen ainutkertainen ja omaisten kontaktien 
seurakuntaan vaihdelleen. Kuolinpaikkakunnan ja omaisten asumispaikkakun-
nan etäisyys vaikutti kontaktien määrään. Joka tapauksessa yhden hautauksen 
valmistelut seurakunnassa veivät paljon aikaa, ja se oli monen seurakunnan

599 Koivisto 1991, 185. Liitetaulukko 10.13.
600 Kyrkogården 2006, 17.
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Pyhärannan seurakunnan suntio Leila Lehtinen opastaa omaisia hautausmaalla ja auttaa 
hautapaikan valinnassa. Hän on myös vastassa, kun vainajaa tuodaan ruumishuoneelle. Hän 
kertoo työstään: ”Kuoleman edessä olen aina nöyränä ja toivon, että voisin olla tarvittaessa 
kuuntelija ja opastajakin. Minä elän aika vahvasti sekä ihmisten ilot että surut. Haluan auttaa 
ja palvella ihmisiä parhaani mukaan. Tämä työ merkitsee minulle henkilökohtaisesti hyvin 
paljon. Saan tästä voimaa myös itselleni.” Kuvien tapahtumat eivät liity väitöskirjan tutki-
mustapauksiin.
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työntekijän yhteistyön tulos. Täbyn seurakunnassa oli laskettu, että yhteen hau-
taukseen käytettiin yhteensä noin 30 tunnin työpanos ja että tavallisimmin yksi 
hautaus tarvitsi kahden viikon valmisteluajan.601

Omaisten kontaktit seurakuntaan vaihtelivat paljonkin omassa tutkimusmate-
riaalissani. Useissa tapauksissa ensimmäiset yhteydenotot seurakuntaan tapah-
tuivat hautaustoimistosta käsin, jossa omaiset olivat sopimassa hautausjärjes-
telyistä. Seuraavia työntekijäryhmiä oli löydettävissä, jotka olivat tekemisissä 
hautausjärjestelyjen ja omaisten kanssa, joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti 
tapaamalla:

– seurakunnan puhelinvaihde/keskus
– seurakunnan hautatoimisto (isoissa seurakunnissa) 
– kirkkoherranviraston kanslisti 
– talouspäällikkö
– kirkon tai siunauskappelin suntio/seurakuntamestari/vahtimestari
– pappi
– kanttori
– hautausmaan hoitaja
– krematorion vahtimestari
– seurakuntakodin emäntä

Yllä olevasta luettelosta huomaa helposti, miten laajan ja moniin tehtäviin 
erikoistuneen työntekijäjoukon yksi hautaus seurakunnassa työllisti. Omais-
ta saatettiin kutsua asiakkaaksi. Tehtävät olivat myös laaja-alaisia ja ulottui-
vat usein yli oman varsinaisen päätehtävän. Esimerkiksi kirkkoherranviraston 
kanslistille soitettaessa ei varattu vain hautausaikaa, vaan puhuttiin myös kuo-
lemasta laajemminkin. Hautausmaan hoitajat kertoivat usein saaneensa kuun-
nella omaisten surua.  Jossakin surun vaiheessa he saattoivat joutua ottamaan 
vastaan myös negatiivisia tunteita. Omaiset saattoivat kertoa kokemuksistaan 
esimerkiksi hautaustilanteesta. Hautaa valittaessa kohtaaminen omaisten kanssa 
sisälsi lähes aina paljon enemmän kuin vain haudan paikan valitsemisen. Kirkon 
henkilöstökoulutuksessa onkin erittäin tärkeää ottaa huomioon nämä työnteki-
järyhmät, jotka käytännön arjessa kohtaavat omaisia paljon useammin kuin ns. 
hengellisen työn tekijät. 

Kirkon henkilöstörakenteessa vuosityövoimalla mitattuna vuonna 2003 
teologisen työvoiman osuus maassamme oli 12 %, kirkkomuusikoiden osuus 
työntekijöistä 4 %, hallinto- ja toimistotyössä 16 %, hautausmaatyössä 12 % 
ja kirkonpalvelutyössä 19 %. Henkilöstön lukumäärällä tarkasteltuna hautaus-
maatyössä olevien määrä nousee 21 %:iin (määräaikaisten kausityöntekijöiden 
määrä suuri). Verrattuna muihin kirkkoihin Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon työvoimasta suhteellisen suuri osuus työskentelee muissa kuin hengellisen 

601 Persenius 2006, 227-–228.
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työn tehtävissä. Tämä johtuu siitä, että kirkolla Suomessa on myös lakisääteisiä 
yhteiskunnallisia tehtäviä kuten esim. hautausmaiden ylläpitäminen.602 Koivisto 
toteaa, että kirkossa on yhä enenevästi alettu kiinnittää huomiota pappien lisäk-
si myös muiden kirkon henkilöstöryhmien kouluttamiseen surevien kohtaami-
sessa. Kasuaalitoimituksia käsittelevä kirjallisuus painottaa myös maallikoiden 
vastuuta seurakunnassa kaikissa toimituksissa.603

Suntion käsikirjassa kirkollisia toimituksia käsiteltäessä todetaan, että ”pap-
pi, suntio ja tilanteesta riippuen kanttori toimivat näissä tilanteissa ihmisten hen-
kisinä, erityisesti hengellisinä johtajina”.604

Suntion ammattitutkinnon (Opetushallitus 2000) eri osioista jumalanpalve-
lukset ja kirkolliset toimitukset muodostavat ydinosaamisen alueen.605 Tutkin-
non ammattialan kuvauksessa ja arvoperustassa todetaan, että ”suntion tehtä-
vänä on valmistaa konkreettinen tila, jossa mahdollistuu Jumalan ja ihmisen 
välinen kohtaaminen”. Lisäksi ammattialan kuvauksessa korostetaan erikseen 
työn palveluluonnetta ihmisten kohtaamisessa.606

Suntion ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta 607 ja kolmesta va-
linnaisesta 608tutkinnon osasta. Valinnaisista valitaan yksi. Tutkinto on valmis, 
kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. 

Suntion ammattitaitovaatimuksista todetaan Opetushallituksen tutkinnon 
perusteissa seuraavaa: ”Suntion on osattava toimia kirkkokäsikirjan mukaisis-
sa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Hänen on tunnettava ti-
laisuuksien erityisluonne.” Arvioinnin kriteereistä hautaan siunaamisen osalta 
mainitaan: ”Osaa tehdä siunaukseen ja hautaukseen liittyvät etukäteisjärjestelyt 
ja jälkityöt ottaen huomioon erilaiset hautaustavat ja mahdolliset kulttuurierot. 
Osaa vainajan vastaanoton, säilytykseen, näyttöön ja muistohetkeen liittyvät 
tehtävät. Osaa toimia vainajan käsittelyä koskevien säädösten mukaisesti. Osaa 
opastaa toimitukseen osallistuvia.”609

602 Kirkko muutosten keskellä 2004, 298.
603 Koivisto 1991, 96.
604 Muilu 2001, 97.
605 Opetushallitus 2000, 7.
606 Opetushallitus 2000, liite.
607 Pakolliset tutkinnon osat ovat: 1) Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja seurakunnan 
tilaisuudet sekä 2) seurakunnan kiinteistöt ja viheralueet. (Opetushallitus 2000, 6)
608 Valinnaiset osat ovat (joista valitaan yksi): 1) Hautausmaat ja kiinteistöt 2) Ruokapalvelu ja 
viihtyisyys sekä 3) Yrittäjyys. (Opetushallitus 2000, 7)
609 Opetushallitus 2000, 9.
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Kuvio 8. 
Suntion ammattitutkinnon osat Opetushallinnon tutkinnon perusteiden mukaan.

Edellä mainittujen käytännön tehtävien lisäksi suntion ammattitutkinnon am-
mattivaatimuksiin on sisällytetty myös omaisten kohtaamiseen liittyviä asioita: 
”Suntion tulee hallita sielunhoidollisen kohtaamisen pääperiaatteet sekä tuntea 
kirkon sielunhoitopalvelut. Suntion on tiedettävä olevansa osa seurakuntalaisia 
palvelevaa henkilöstöä. Suntion on omalta osaltaan luotava myönteistä kuvaa 
seurakunnan toiminnasta.” Valmiuksina nämä tarkoittavat sitä, että suntio osaa 
kohdata ja palvella seurakuntalaisia heidän elämäntilanteissaan ottaen huomi-
oon kirkollisten toimitusten erityisvaatimukset. Suntio osaa kuuntelutaidon.”610

Suntion osuus kirkollisissa toimituksissa osoittautui tutkimuksessani tärkeäksi 
hautausta järjestävien omaisten kohtaamisessa. Tietenkin toimenkuvien erot olivat 
suuret seurakunnasta toiseen. Esimerkkinä toimenkuvien erilaisuudesta voi olla 
kaupunkiseurakunnan virastotalon ja seurakuntakeskuksen vahtimestarin tehtävät 
ja toisessa ääripäässä pienen seurakunnan suntion virka, jossa suntio oli mukana 
lähes kaikessa, mikä koski kirkkoa, seurakuntakeskusta ja hautausmaata.

”Usein suntio papin ja kanttorin ohella toimii näissä tilanteissa (=toimitusten 
yhteydessä) ihmisten henkisenä ja myös hengellisenä johtajana. Pyhyyden ko-
kemukseen vaikuttaa suntion tapa kohdata ihmiset ja luotsata heidät läpi näistä 
elämän ainutkertaisista kokemuksista…Surevan kohtaamisessa tarvitaan ym-
märtämistä ja kuuntelemista. On oltava tilanteessa kiireettömästi ja annettava
surevalle kuulluksi tulemisen kokemus, silloinkin kun muut työt painavat pääl-
le. Suntion on oltava palvelualan ammattilainen (=professionaalisuus, tutkijan 
huomio).”611

610 Opetushallitus 2000, 10.
611 Yli-Somero 2003. Kirkonpalvelija Kaarina Yli-Someron puheenvuoro 2003 Mikkelissä. Käsi-
kirjoitus on tutkijan hallussa.
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Muilu toteaakin Suntion käsikirjassa, että suntion rooli seurakunnassa on 
poikkeuksellinen. Työnkuvaan saattaa kuulua selkeitä fyysisiä tehtäviä mutta 
myös surevien ihmisten kohtaamista sekä toimituksen yhteydessä että myöhem-
min hautausmaalla.612 Suntio kohtaa surevia omaisia ja joutuu ottamaan vastaan 
erilaisia tunteita, kun nämä valmistautuvat hautausjärjestelyihin. Siunaustilai-
suutta järjestelevien tai siihen osallistuvien omaisten suru voi olla hyvin erilais-
ta, ja myös surun kokemisen vaihe voi olla erilainen. Ihmiset tarvitsevat tilaa 
surulleen, ja surevien kohtaamisen ammattitaitoon kuuluukin osata olla läsnä 
kiireettömästi silloinkin, kun kiire painaa päälle. Myös haudoilla käyvät omaiset 
saattoivat alkaa kertoa suntiolle tai hautausmaan hoitajalle tunteistaan. Palve-
luammattiin kuuluu myös ihmisten kuunteleminen, vaikka se ei olekaan sunti-
on tai hautausmaan hoitajan päätyö. Suntio edustaa kuitenkin näissä tilanteissa 
kirkkoa ja on samalla lähimmäinen.

Hautausmaan henkilökunnalla oli hyvin tärkeä asema omaisten kohtaamises-
sa. Omaiset menivät hyvin pian kuoleman jälkeen ainakin pienissä seurakunnis-
sa suoraan hautausmaalle, josta he löysivät seurakunnan työntekijän. He meni-
vät katsomaan sopivaa hautapaikkaa, mutta siinä samalla he puhuivat paljosta 
muustakin hautaukseen liittyvästä suntion, seurakuntamestarin tai hautausmaan 
hoitajan kanssa: hautaan siunaamisen toimittamisesta, kukkien laskemisesta ja 
paljosta muusta, myös siitä, miten kuolema oli tapahtunut. Olisikin erittäin tär-
keää, että seurakunnissa huomattaisiin sen henkilöstön sielunhoidollinen merki-
tys, joka kohtaa omaiset arjen keskellä.613 Myöhemminkin – käydessään haudal-
la – omaiset usein myös kertoivat tunnelmistaan hautausmaan hoitajalle.

”Ihmiset odottavat suntiolta hirvittävän paljon tukea. Ennen kaikkea tukea ja 
opastusta käytännön asioissa ja aikaa. Jos sanoo, että on kiire nyt, ei siitä tule 
yhtään mitään. Sureville ei voi sanoa, että nyt ei ehdi, kun on kiire. Siinä täytyy 
pysähtyä. Se on monta kertaa todella vaikea asia, kun mulla ei ole mitään kou-
lutusta sielunhoitoon. Omaiset odottavat, että saavat keskustella jonkun kanssa,

612 Muilu 2001, 77.
613 Tähän asiaan kiinnitti hautausmaanhoitaja Pekka Lampinen (1976, 277–280) huomiota Teolo-
gisessa Aikakauskirjassa (TA) julkaistussa puheenvuorossaan:
   ”Merkillistä on, että Olavi Rimpiläinen käsittelee kirjoituksessaan (Hautauskäytäntö sielun-
hoidon näkökulmasta, TA 1976, 43–48, tutkijan lisäys) ainoastaan pappien osuutta hautauskäy-
tännössä…Tämä on outoa siksi, että tässä sivuutetaan kirkkomme hautausmaiden henkilöstö, 
joista varsinkin hautausmaanhoitaja tai suntio on hyvin keskeinen henkilö hautauskäytännös-
sämme. Tosiasia on, että kuolemantapauksen jälkeen voivat surevat joskus keskustella enemmän 
hautausmaanhoitajan kanssa kuin papin kanssa. Usein hautausmaanhoitaja on myös ensimmäinen 
seurakunnan edustaja, jonka kuolemantapauksen järkyttämät omaiset tapaavat…Tapaaminen voi 
olla asiallinen kohtaaminen, jonka aikana haetaan hautapaikka ja sovitaan hautauksen yksityis-
kohdista. Mutta hyvin helposti se voi muuttua toisenlaiseksi, jolloin surevat kertovat vainajan 
viimeisistä hetkistä ja viimeisistä sanoista ja itkevät…On erittäin tärkeää, että papit tuntevat suru-
työn eri vaiheet…mutta olisiko hyvä, jos myös hautauksia hoitavat hautausmaanhoitajat, suntiot 
ja haudankaivajat olisivat selvillä näistä asioista?” (s. 278)
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joka osaa neuvoa. Siinä käydään asiat läpi, mitkä liittyvät hautaukseen. Ihan
pienistäkin asioista voidaan kysyä, sellaisista, joita ei ole ehkä kehdattu kysyä 
papilta. Miten meidän kuuluu olla, kuuluuks meidän nousta, kun ollaan edes-
sä, ettei vaan meidän hautajaisissa tule nyt mitään munausta. Tärkeää on, ettei 
omaisille jää epävarmuutta.
  Eka kysymys omaisilla usein on, että mitä meidän nyt pitää tehdä. Ohjaan 
heitä ensin käymään papin puheilla ja sitten hautaustoimistoon.
  Mä olen myös seurakuntakodin siivooja ja vahtimestari. Mä kohtaan kaikki 
tahot, jotka ovat mukana hautauksessa. Otan vastaan arkut, avaan ovet pitopal-
velulle ja järjestän kirkon hautausta varten. Kirkosta mä johdatan hautauskulku-
een haudalle ja ohjaat kantajia ja omaisia siellä. Pappi ja kanttori tulevat sitten 
vasta aivan lopussa sinne laulamaan virren Sun haltuus. Joskus he myöhästyvät 
siitä. Tämän lisäksi olen hautausmaan työntekijä, varmaan aika huono siinä 
hommassa, kun mä juttelen niin usein omaisten kanssa.” (Tapaus 1, seurakunnan 
suntio)

”Hautausmailla ja seurakunnan virastoissa työskentelevien työntekijöiden am-
mattitaidossa korostuu myös haaste kohdata vihaa ja katkeruutta ilmaiseva asia-
kas. Hautausmaiden työntekijät tuntevat ihmisiä, joiden läheisten haudalla oleva 
kukka on huonompi kuin naapurin haudan kukka. Virastoissa kohdataan asiak-
kaita, jotka purkavat vihaansa hautapaikkamaksuja tai haudanhoitosopimuksia 
kohtaan. Hautausmailla työskentelevät voivat päästä kokemaan ja näkemään 
ihmisen suruprosessin koko rikkaudessaan.”614 Hautausmaalla tai hautauksien 
yhteydessä toimiville työntekijöille olisikin Muilun mukaan luotava sellaisen 
järjestelmä, jossa nämä voivat purkaa työn synnyttämiä paineita.615

Käytännössä työpäivien ja tehtävien moninaisuus saattaa edellyttää työasun 
vaihtamista useita kertoja saman päivän aikana, sillä oikea pukeutuminen on 
aina myös tärkeä sanaton viesti. Pukeutumiseen liittyvissä ohjeissa todetaan, 
että siunaustilaisuuksissa työskentelevän suntion perusasu on musta puku ja 
valkoinen paita. Myös ulkovaatteet ovat mustat silloin, kun hautaukseen liitty-
vissä tehtävissä liikutaan ulkona. Tuhkauurnan luovutustilanteissa pukeudutaan 
samaan asuun. Myös hautausmailla työskentelevien kohdalla on tiedostettava 
toimintaympäristön erityisvaatimukset.616 ”Miltä tuntuisi ottaa läheisen tuhka-
uurna vastaan haalareihin pukeutuneelta suntiolta?”617

614 Muilu 2001, 105–106.
615 Muilu 2001, 96.
616 Muilu 2001, 102.
617 Muilu 2001, 102.
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Suntioiden, seurakuntamestarien ja vahtimestarien hautauksiin liittyvät teh-
tävät vaihtelivat seurakunnissa. Pienissä seurakunnissa heidän tehtäväkuvansa 
oli erittäin laaja. Seuraavia hautaamiseen liittyviä tehtäviä oli löydettävissä tut-
kimustapauksissa:

– arkun vastaanottaminen säilytystilaan (ruumishuoneelle)
– arkun vastaanottaminen, kun hautaustoimiston työntekijät toivat arkun hyvissä ajoin 

valmiiksi kirkkoon
– hautapaikan näyttäminen (joissakin seurakunnissa seurakuntapuutarhuri osoitti uudet 

hautapaikat)
– omaisten surun kuunteleminen työn ohella
– sanomakellojen soittaminen (joissakin tehtävä kuului seurakunnan hautatoimiston 

virkailijan tehtäviin)
– tilan valmistaminen kirkossa tai siunauskappelissa (kynttilöiden sytyttäminen, kel-

lojen soitto, papin avustaminen liturgisten asujen pukemisessa, virsien laittaminen 
taululle, mahdollisesti kanttorin avustaminen)

– omaisten opastaminen kirkossa tai siunauskappelissa arkun kantamisessa, kukkien 
laskussa ja muissa omaisten kysymyksissä (eräässä tutkimusseurakunnassa seura-
kuntamestari oli pyytänyt kantajat etukäteen ”harjoittelemaan”;  hän kulki kantajien 
kanssa etukäteen reitin kirkosta haudalle, jotta kantajat tuntisivat tien ja tietäisivät 
käytännöt – ”silloin ei jännitä niin paljon”)

– hautaussaaton johtaminen haudalle ja opastus arkun laskussa hautaan
– seurakuntakodin ovien avaaminen
– lipusta huolehtiminen (puolitangossa tai ylös siunauksen jälkeen vaihtelee käytäntö 

seurakunnissa paikallisen tapakulttuurin mukaan)
– uurnan maahan kätkemisen opastaminen
– hautausmaan hoito (pienissä seurakunnissa)
– haudan kaivaminen ja peittäminen tai ainakin haudan aukaisun tilaaminen (pienissä 

seurakunnissa)
– mahdollisesti hautakirjan pitäminen pienissä seurakunnissa
– vainajan näyttäminen omaisille (haastatteluissa tuli esille, vaikkei tämä tehtävä nyt 

sisältynytkään tutkimuksen tapauksiin)

”Hautapaikkaa katsottaessa omaiset voivat pitkään kertoa läheisensä sairauk-
sista ja kuolemasta. Silloin pitää vaan pysähtyä kuuntelemaan, ei saa olla kiirei-
tä (tai ei ainakaan näyttää niitä). Myöhemmin hautausmaalla, kun omaiset ovat 
tulleet tuomaan kukkia haudalle, he pysäyttävät joskus minut kesken ruohonleik-
kuun ja haluavat kertoa, mitä heille kuuluu. Tästä kaikesta saa hyvän mielen, 
eikä kuunteleminen ole tuntunut raskaalta.” (Tapaus 9, seurakuntamestari)

”Minä kuljen aina hautaussaatossa edellä haudalle. Myös uurnan laskussa olen 
mukana, siinä ei ole kanttoria tai pappia. Meillä omaiset tuovat itse uurnan mu-
kanaan ja minä olen ottamassa heidät vastaan ja näytän hautapaikan. Uurnan 
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laskun yhteydessä ollaan hetki hiljaa, ja omaiset voivat peittää sen jälkeen hau-
dan halutessaan. Ei oo kukaan vielä pyytänyt pitämään siinä hartautta. Me ei 
olla semmosta tilaisuutta tarjottu, vaan yleensä siinä ollaan vaan hiljaa.” (Tapa-
us 9, seurakuntamestari) 

Suurten seurakuntien krematoriot ovat yleensä siunauskappelin ja hautausmaan 
yhteydessä. Tällöinkin omaisten kohtaamiseen ja vainajan viimeiselle matkal-
le osallistuu melko laaja kirkollisen kentän työntekijäjoukko. Vahtimestarien ja 
siivoojien työalue on lähinnä kappelin sisätiloissa. Saattomiehet ovat mukana 
arkkua tai uurnaa hautaan laskettaessa. Krematoriovahtimestarin työnkuvaan 
kuuluu tuhkausten hoitaminen. Uurnien luovuttamisen omaisille tai hautaus-
toimistoille hoitavat lähinnä kappelin vahtimestarit tai krematoriovahtimestari. 
Tarvittaessa monet osaavat tehdä toistenkin tehtäviä. Kaikkiin toimituksiin tar-
vittavat luvat lähetetään seurakunnan hautatoimistosta.

”Siunauskappelin vahtimestarit ottavat vastaan arkun, kun hautaustoimisto tuo 
vainajan. Arkkua saattamassa on toisinaan myös omaisia – noin puolessa tapa-
uksista. Joskus – alle 10 prosentissa – voivat omaiset pyytää avaamaan arkun 
ja näyttämään vainajaa. Sitä varten on olemassa erityinen näyttöhuone. Vahti-
mestari on mukana ja hänen kanssaan joku toinen kappelin henkilökunnasta. He 
avaavat arkun ja vahtimestari poistaa vainajan kasvoliinan.  Sen jälkeen omai-
set jätetään keskenään arkun äärelle. Meille ei kuulu työnkuvaan olla mukana 
näyttöhetkessä pitämässä minkäänlaista hartautta. Yleensä henkilökunta ei jää 
paikalle, vaan omaiset saavat olla keskenään rauhassa. Joskus omaiset pyytävät 
vainajan näyttämistä myös ennen siunaustilaisuutta. Sekin järjestyy kyllä.” (Siu-
nauskappelin saattomies)

Saattomiesten päätehtävänä on olla valvomassa arkun ja tuhkauurnan laskemis-
ta hautaan. Uurnahaudan peittäminen tapahtuu yleensä välittömästi laskemisen 
jälkeen. Arkkuhaudan peittäminen kuuluu ulkopuoliselle urakoitsijalle, mutta 
jos hautaan lasku on tapahtunut lauantaina, saattomiehet peittävät arkun kevy-
esti, ja lopullinen haudan täyttäminen tapahtuu alkuviikolla.

”Uurnan laskuissa on erittäin harvoin pappi mukana, kanttorin en muista olleen 
koskaan mukana. Joskus siinä tulee semmonen olo, että jotain pitäis tässä sanoo-
kin. Mutta me ei osallistuta siihen millään tavalla. Me vaan katsotaan päältä. Se 
on tavallisesti sellanen pieni hiljanen hetki.” (Siunauskappelin saattomies)

Tuhkaus tapahtuu yleensä noin kahden viikon kuluttua siunaamisesta. Krema-
toriovahtimestarin työnkuvaan kuuluu tuhkauurnan luovuttaminen. Hänellä on 
työasunaan siistit työhaalarit, ei tummaa pukua kuten kappelin vahtimestaril-
la. Luovutuksesta tehdään merkintä uurnien luovutuskirjaan. Uurna voidaan 
luovuttaa omaisille tai heidän valtuuttamilleen henkilöille kuten esimerkiksi 
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hautaustoimistoille. Hakijan tulee osoittaa henkilöllisyytensä, mutta mitään 
sukulaisuussuhdetta ei siinä tarvitse osoittaa. Hakijan ilmoittamasta uurnan si-
joituspaikasta tehdään merkintä luovutuskirjaan. Tuhka tulee hautaustoimilain 
mukaan sijoittaa pysyvästi yhteen paikkaan. 

”Me luotamme kyllä siihen ilmoitukseen, jonka hakija sanoo meille. Mutta sen 
jälkeen, kun tuhka on noudettu krematoriostamme, meidän valvontamme päättyy 
ja siirtyy lääninhallituksen vastuulle ellei tuhkaa sijoiteta meidän alueellemme.” 
(Hautaustoimen päällikkö)

Myös kanttoreiden työssä kirkolliset toimitukset muodostavat keskeisen työn 
osa-alueen. Hautaan siunaamisen yhteydessä musiikilla koetaan olevan hyvin 
tärkeä tehtävä. Kirkkomusiikin käsikirjassa kirkollisten toimitusten yhteydessä 
käsitellään miltei yksinomaan musiikin valintaan vaikuttavia kysymyksiä. 

Kanttorin rooliin ja musiikin tehtäviin palataan tämän tutkimuksen luvus-
sa 5.2.3. Myös omaisten haastatteluissa tulee myöhemmin tässä tutkimuksessa 
esille kohtaamisia kirkon toimijoiden kanssa. Näistä kohtaamisista kerrotaan 
mm. tutkimuksen luvussa 5.1.
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4. Hautaukseen valmistava toiminta

4.1. Kuolematilanne

Kuoleman on fyysisesti määritelty tarkoittavan kaikkien elintoimintojen lak-
kaamista. Kuoleman toteaminen ei aina ole ollut helppoa eikä edes ehdotto-
man varmaa. Käsitykset kuolemasta ja tuonpuoleisuudesta vaihtelevat paljon 
kulttuureittain. Kristinuskon piirissä tunnetaan oppi kolmenlaisesta kuolemasta. 
Hengellinen kuolema tarkoittaa ihmisen eroa Jumalasta, ruumiillinen kuolema 
ihmisen fyysisen elämän päättymistä ja iankaikkinen kuolema lopullista eroa 
Jumalasta. Suomalaisten keskuudessa vainajain kunnioitus on ollut olennainen 
osa kuolemankulttia.618

Kuoleman hetkelle on vanhastaan annettu hyvin tärkeä merkitys. Siihen on 
valmistauduttu hyvin.619 Sekä kuolevalle itselleen että hänen läheisilleen oli 
tärkeää valmistautua lähestyvään hetkeen olemassa olevia tapoja noudattaen. 
Tähän valmistautumiseen kuului sekä kirkollisia että maallisia toimituksia. Seu-
raavasta, lounaiseen Hämeeseen 1900-luvun alkuun sijoittuvasta kuvauksesta 
näkyy selvästi se, että kuolemaan valmistauduttiin:

”Sairasta alettiin valmistaa pitkälle matkalleen. Omaiset lohduttivat jumalansa-
nalla; sairaalle luettiin raamattua, virsikirjaa, katekismusta, Lutherin postillaa, 
Hunajan pisaroita tai muita hartauskirjoja. Naapurit kävivät ”sairasta oppimassa”. 
Myös pappi kutsuttiin sairaan tykö. Tuolille sairaan viereen levitettiin valkoinen 
liina. Ensin pappi puhui koko perheelle, mutta pyysi sitten saada jäädä sairaan 
kanssa kahden. Ripin jälkeen saivat perheenjäsenet sekä kylän uteliaat naapurin 
eukot tulla sisään seuraamaan, kun sairaalle annettiin Pyhä Ehtoollinen. Tilai-
suus päättyi virrenveisuuseen…Ajallaan tuli kuolema. Omaiset valvoivat sairaan 
vieressä odottaen loppua. Kuolinhetken lähestyessä herätettiin kaikki talon väki. 
Vietiinpä naapuriinkin kiireesti sana vaikka sydänyöllä. Jos kuolema kävi yöllä, 
suoritettiin ruumiin pesu ja laudalle pano aamulla. Erityinen ruumiinpesijä oli 
joka kylässä. Aikaisemmin tehtiin arkku kotona. Sitä odoteltaessa nostettiin ruu-
mis ruumislaudalle, joka usein oli koko kylän tai kulmakunnan yhteinen.”620

Kuolevan lähellä oltiin, ja kuolevan luokse kutsuttiin pappi paikalle valmista-
maan kuolevaa viimeiselle matkalleen. Oma perhe ja naapurit huolehtivat kuo-

618 Pentikäinen 1990, 89.
619 Vuoden 1549 Mikael Agricolan käsikirja edellytti papin tuloa sairaan luo. Nykyisessä vuoden 
2004 Kirkollisten toimitusten kirjassa on sekä Kasuaalitoimitusten kirjaan että Rukoushetkien 
kirjaan otettu rukoushetki Kuolevan luona. Rukoushetken voi johtaa pappi, muu seurakunnan 
työntekijä tai seurakuntalainen. 
620 Kytölä 1959, 153–154.
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leman jälkeisistä välittömistä rituaaleista. Omaiset tiesivät, miten kuoleman het-
kellä tuli toimia. Kuolema oli luonnollista.

Lähes aina kuoleman paikkana ennen oli oma koti. Tällä hetkellä kuolema 
tapahtuu useimmiten sairaalassa tai jossakin hoitolaitoksessa. Yhä edelleen on 
silti löydettävissä tietyt rituaalinomaiset tavat toimia kuoleman yhteydessä. Kuo-
lemaan liittyvät tavat ja kansanusko on yksi vahvimpia vanhan perinteen elin-
alueita. Siihen tiivistyvät suomalaisen maailmankuvan vanhimmat ainekset.621

Kuolinriitti antoi omaisille mahdollisuuden osoittaa surua ja rakkautta lähte-
vää kohtaan. Riitin tavoitteena oli se, että rauha säilyisi koko yhteisössä. Kuol-
lutta käsiteltiin varoen, jottei hän pääsisi vahingoittamaan ketään. Suomalainen 
kuolemankulttuuri ei ole kuitenkaan yhtenäinen. Erot ovat selvät Itä- ja Län-
si-Suomen välillä. Mutta paljon on myös yhteistä. Esimerkiksi kuolevan luona 
valvomista on pidetty tärkeänä sekä itäisessä että läntisessä Suomessa. Hen-
genlähtö oli kovin tärkeä tapahtuma.622 Kuolinvuoteella lausutuissa viimeisissä 
sanoissa on nähty kiehtovuutta; ne muistetaan pitkään.623

Vanha suomalainen kansanusko tunsi kaksi sielua: ruumiintoimintoja piti 
yllä henki, josta alun perin on käytetty nimitystä löyly. Fyysisestä ruumiista 
esim. unen aikana poistumaan kykenevä sielu oli puolestaan itse. Henki läh-
ti ihmisestä viimeisen hengenvedon mukana. Itsen elämä ei sen sijaan loppu-
nut fyysiseen kuolemaan vaan se jatkoi olemassaoloaan vainajalassa.624 Itseä 
ei myöskään voinut murhata, vaikka hengen itseltään kyllä saattoikin riistää. 
Itsellä oli ennalta määrätty elinaikansa maan päällä.625 Sosiaalinen ja fyysinen 
elämäkin olivat eri asioita. Sosiaalinen elämä alkoi vasta sen jälkeen, kun lapsi 
oli hyväksytty sukuun isän ottaessa hänet syliinsä. Toisaalta sosiaalinen elämä 
saattoi päättyä ennen fyysistä kuolemaa: arktisissa olosuhteissa yhteisölleen jo 
taakaksi tullut vanhus tai sairas saattoi järjestää omat hautajaisensa ja olla niissä 
itse kunniavieraana. Tämän jälkeen häntä pidettiin sosiaalisesti kuolleena ja hän 
vetäytyi yksinäisyyteensä kuolemaan myös fyysisesti.626

Ihmiselämän suuret käännekohdat – eritoten syntymä ja kuolema – on aina 
eletty monien tapojen ympäröimänä. Ne ovat ohjanneet käyttäytymistä. Monet 
vanhoista tavoista ovat myös siirtyneet sukupolvelta toiselle. Entisajan kuvauk-
sia lukiessa huomaa, miten lähellä kuolema oli perheessä ja kodissa. Toisaalta 
kuolema koettiin myös pelottavana asiana, joka piti kohdata oikein. Seuraava 
kappale avaa näkymän 1900-luvun alun Vienan Karjalaan.

621 Hyry ym. 1995, 83.
622 Hyry ym. 1995, 77–87.
623 Ylikarjula 2005: Minä elän ja muita viimeisiä sanoja.
624 Vainajala -käsitteestä Siikala 1992, 104–165.
625 ”Itse” saattoi jäädä maan päälle myös siksi, että vainajaa ei ollut varustettu oikein; ei ollut 
pantu esim. sukkia jalkaan. Niinpä vainaja saattoi jäädä etsimään sukkia itselleen ja kulki kum-
mittelemassa. Vielä nykyäänkin laitetaan vainajalle sukat jalkaan, kun hänet asetetaan arkkuun. 
Tavalla on siis pitkä kansanuskomuksellinen taustansa. Pulkkinen 2005.
626 Pentikäinen 1990, 21–27.
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Kun kuoleman hetki lähestyi, kerättiin omaiset ja naapurit kuolintaloon. 
Kuolinhetken lähestyessä nostettiin sairas ”kuolentarikoille” lattialle, peränurk-
kaan. Kuolevaa ei saanut jättää yksin. Kuolinhetkellä piti kaikkien olla hiljaa. Ei 
saanut itkeäkään, koska sen arveltiin tekevän hengenlähdön vaikeaksi. ”Kyyne-
leet kun kirposivat tulikipunoina kuolijan iholle.” Jos hengenlähtö tapahtui yöl-
lä, kaikki herätettiin, jopa naapuritaloista kehotettiin: ”Tuokoa sana, kun rupiau 
kuolemah!” Välittömästi hengenlähdön jälkeen ruvettiin pesemään ruumista. 
Likaisena ei kuollutta saanut haudata. ”Jos likaisissa vaatteissa ja pesemättä 
pannaan matkaan, semmoisena hänet siellä otetaan vastaan ja pannaan seiso-
maan pohjoisveräjän korvaan Tuonelassa, ja siinä seisotaan niin kauan, kunnes 
puhdistautuu ja valkenee.” 

Yleensä peseminen ei ollut omaisten tehtävä vaan tehtävä oli uskottu esimer-
kiksi kylän vanhoille leskivaimoille. Pesemisen jälkeen ruumis puettiin. Usein 
ihmiset olivat jo eläessään varanneet itselleen kuolinvaatteet valmiiksi. Puettuna 
vainaja ojennettiin kuolinlaudalle ja päälle pantiin peitoksi katevaate, valkeaa 
pellavaista kangasta.  Karjalassa kuollutta pidettiin pirtissä kolme vuorokautta. 
Kolmantena hänet haudattiin.627

Merkittävää on huomata, että omaiset eivät osallistuneet ruumiin pesemiseen 
sen enempää kuin arkun valmistamiseenkaan. Siitä nimittäin ajateltiin tulevan 
kuolleelle paha mieli, ”jotta muka omaiset niin halulla hänet soisivat hautaan”.628

Sen sijaan omaiset olivat koko ajan läsnä ja lähellä kuollutta. Koko lähiyhteisö 
osallistui kuolematapahtumaan, naapurit ja ystävät auttoivat eri tehtävissä. Kuo-
levaa ei jätetty yksin.

Tarkasteltaessa kuolemanhetkeä tänä päivänä on löydettävissä useita yh-
teisiä rituaaleja menneeseen. Yhä vieläkin pidetään tärkeänä kuolevan lähellä 
olemista, mutta nykyaikainen sairaalassa kuoleminen ja omaisten työssä käy-
minen vaikeuttavat tätä tapaa. Tutkimusaineistossani vain kahdessa tapauksessa 
oli joku omaisista läsnä sairaalassa kuoleman hetkellä. Haastattelumateriaalista 
en tosin saa sitä tietoa, oliko joku sairaalan hoitohenkilökunnasta läsnä potilaan 
luona tämän kuollessa. Se, että omainen ei ole voinut olla kuolevan vaimon tai 
kuolevan äidin lähellä, on aiheuttanut syyllisyydentunnetta läheisissä. Se ker-
tonee siitä, että vanhat kuolemanrituaalit koetaan kuitenkin jollakin tasolla yhä 
tärkeiksi. Kovin moni kuoleva jää kuitenkin yksin.629

Muuttuneet olosuhteet ovat luonnollisesti muuttaneet myös toimijoiden luon-
netta. Kun vielä 1900-luvun alun kuvauksissa kerrotaan, miten kuolemantapa-
uksen yhteydessä kutsuttiin paikalle kylän vanha nainen ruumiinpesijäksi, hoi-
tavat ruumiinpesun tänä päivänä sairaaloiden valkotakkiset hoitajat. Mutta yhtä 
kaikki, kun sairaalassa potilas lähestyy kuolemaa, otetaan sairaalasta yhteyttä 
papereihin merkittyyn lähiomaiseen ja tavallaan kutsutaan paikalle, valvomaan 
kuolemanhetkellä. Samoin lähetettiin ennen kuolintalosta viesti naapureille ja 

627 Paulaharju 1995, 71–214. Alkuperäisteos julkaistu vuonna 1924.
628 Paulaharju 1995, 101. 
629 Elias 1982: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen.
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kutsuttiin paikalle, kun potilas alkoi lähestyä kuolemanhetkeä. Nykyään vain 
saattajien joukko on kaventunut kovin pieneksi ja sairaalassa toimijat ovat pal-
kattuja spesialisteja.

1990-luvun venäjänkarjalaisia hautajaisrituaaleja tutkinut Laura Jetsu toteaa, 
että suomalaista kuolemaa hallinnoi nykyisellään vahvimmin terveydenhoito-
järjestelmä. ”Meidän aikakautemme on institutionalisoinut kuolemanhallinnan. 
Teollistuneissa länsimaisissa yhteiskunnissa kuoleman hallinta on institutionaa-
lista. Suomessa siitä vastaavat terveydenhoitojärjestelmä, kaupallinen hautaus-
toimi ja kirkko, kukin omalla sektorillaan, mutta yhteistyössä toistensa ja vai-
najan omaisten kanssa. Sekä kuoleminen että kuolema tapahtuvat tavallisimmin 
laitoksessa.”630

Taulukko 10. 
Kuoleman tapahtumapaikka, kuoleman ja hautaan siunaamisen välinen 
aika sekä omais(t)en mahdollinen läsnäolo kuoleman hetkellä. Tapaukset 
liittyvät tämän väitöskirjan materiaaliin.

  Tapaus Kuolinpaikka Päiviä
kuolemast
hautaamiseen

Läsnä
kuoleman
hetkellä

tai pian
sen jälkeen

  1 oma koti    21 vaimo poika
  2 sairaala    14 vaimo ja lapset
  3 oma koti    29 ei ketään ei ketään
  4 sairaala     8 ei ketään tytär
  5 sairaala    13 ei ketään ei ketään
  6 sairaala    19 ei ketään aviomies
  7 sairaala    11 ei ketään ei ketään
  8 sairaala    12 tyttären perhe
  9 vanhainkoti    16 ei ketään ei ketään
 10 ulkona    21 ei ketään ei ketään
 11 sairaala    12 ei ketään tytär ja tyttärent.
 12 sairaala    21 ei ketään aviomies
 13 oma koti,

epäselvä
   21 ei tietoa ei tietoa

Tutkimustapausteni kuolemista suurin osa (70%) tapahtui sairaalassa tai siihen 
läheisesti rinnastettavassa vanhainkodissa. Tämä jakauma vastaa myös koko
maan tilastollista jakaumaa.631 Kotikuolemia sisältyy tutkimustapauksiini kolme 

630 Jetsu 2001, 86–87.
631 Tilastokeskuksen kuolinpaikkaluokituksen mukaan vuonna 2003 kaikista kuolemista tervey-
denhuollon toimintayksiköihin sijoittui 71 %, kotiin tai asuntoon (myös vanhustentalot, joissa ei 
ole ympärivuorokautista valvontaa) 17 % ja muualle (sisältää vanhainkodit, kadut ja tiet) 12 %. 
Vuonna 1974 kaikista kuolemista sairaaloihin sijoittui 65% ja kotiin tai asuntoon 15%. (Tilasto-
keskus 2004) 
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(20 %), mikä sekin edustaa koko maan tilastollista jakaumaa. Tutkimusmateri-
aaliini sisältyy myös yksi tiellä tapahtunut kuolema, ei kuitenkaan onnettomuus 
vaan autossa saatu sairaskohtaus, joka johti kuolemaan. Yksi kolmesta kotikuo-
lemasta oli epäselvissä olosuhteissa tapahtunut, poliisitutkintaan johtanut tilan-
ne. Ja yksi kotikuolema oli yksin asuvan vanhuksen kuolema kotona.

Hautaustoimilaissa säädetään, että ”vainajan ruumis on ilman aiheetonta vii-
vytystä haudattava tai tuhkattava”.632 Kuoleman jälkeisessä toiminnassa on kui-
tenkin eroavuuksia riippuen kuolinpaikasta. Jos kuolema on tapahtunut sairaa-
lassa, ei useinkaan tarvita ruumiinavausta kuolemansyyn selvittämiseksi vaan 
hoitava lääkäri tai osaston vastaava lääkäri voi todeta kuolinsyyn ja kirjoittaa 
kuolintodistuksen ja hautausluvan. Ruumiinavaus toisinaan kuitenkin tehdään, 
mikäli ei ole selvyyttä kuolemaan johtaneista syistä. Ilman hautauslupaa ei ruu-
mista voida haudata.

Itse asiassa laissa ei ole säädetty tarkkaa aikaa, jonka kuluessa hautaus tulisi 
toimittaa. Hautaustoimilaissa säädetään vain, että ”vainajan ruumis on ilman 
aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava”.633 634 Tuhkan hautaamisesta tai 
sijoittamisesta sen sijaan löytyy myös tarkempi aikamääritys, maksimiväli on 
yksi vuosi.635 Uurnan maahan kätkeminen tai tuhkan sirottelu voivat kyllä siirtyä 
useilla kuukausilla tuhkauksen jälkeen tapahtuviksi aivan käytännön syistä.636

Käytännössä kuukausi lienee meillä pisimpiä aikoja kuoleman ja arkkuhautaa-
misen välillä, säilytystilat kun eivät useinkaan riittäisi pidempään vainajien säi-
lytykseen.

Laissa ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty, mitä tarkoitetaan sanoilla ”il-
man aiheetonta viivytystä”. Sen voisi ajatella tarkoittavan esimerkiksi tilannetta, 
jossa kuolemaan on liittynyt jotakin epäselvää tai rikokseen viittaavaa. Tutkijan 
tiedossa on maassamme viime vuosilta yksi tapaus, jossa ruumista säilytettiin 
pakastettuna suunnilleen vuoden ajan, koska ei päästy yksimielisyyteen siitä, 
kenelle ruumiin hautaaminen kuului ja mihin hautapaikkaan vainajalla olisi ol-
lut oikeus tulla haudatuksi. Asiasta käytiin oikeudenistuntoja pitkään.

632 Hautaustoimilaki 2004, 2§
633 Hautaustoimilaki 2§: ”Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkat-
tava.”
634 Norjassa kuoleman ja hautaamisen välinen aika on yleensä 7–8 päivää, tätä väliaikaa kutsutaan 
mm. nimellä ”den underlige uka” (Danbolt 2002, Den underlige uka. De sorgende og begravel-
sesriten).
635 Hautaustoimilaki 19§: ”Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin 
sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Jolleivät 23§:ssä tarkoitetut henkilöt tämän jälkeen ke-
hotuksesta huolimatta huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella 
sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi. Tuhkan sijoittamiseen on oltava 
alueen omistajan tai haltijan suostumus.”
636 Näin tapahtui mm. Raision seurakunnassa, jossa tuhkauurnia ei sijoitettu maahan marraskuun 
ja huhtikuun välisenä ajanjaksona uurnahautausmaan istutusten varjelemiseksi. Seurakunnassa oli 
tapana järjestää juhlallinen yhteistilaisuus toukokuussa, jossa seremoniallisesti toimitettiin uurni-
en maahan lasku.



179

Aika kuoleman ja hautaamisen välillä tuntui omaisista usein vaikealta ajalta. Ri-
tuaaliteoreettisesti koko hautauskenttää katsoen tuo aika sijoittui siirtymäriitin 
välivaiheeseen eli liminaalivaiheeseen637 ,jossa kuolema oli jo tapahtunut mutta 
hautausta ei vielä ollut toimitettu. Se oli eräänlaista rajavyöhykkeellä olemista. 

Välivaiheessa eläminen voi tuntua niin vaikealta, että jotkut omaiset kävele-
vät välittömästi sairaalasta hautaustoimistoon sopiakseen mahdollisimman pian 
tapahtuvaksi hautaamisen. Hautaustoimiston virkailijoille ilmiö on hyvin tuttu, 
ja he yrittävät omalta osaltaan vähän rauhoitella omaisia kiiruhtamasta liian no-
peasti.

”No niit on niitä hosuheikkejä, kun pitäs kahden, kolmen päivän päästä jo hau-
data. Mut siin on semmonen, että niillä ei tuu ajatus siihen mukaan. No, ei se-
kään tietysti ole hyvä, jos venytetään kuukauden päähän, jos ei nyt oo ihan mi-
kään forsmajore. Mut tommonen kaks viikkoo on semmonen normaali minusta.” 
  ”Tota se on äärimmäisen raskas aika ihmiselle se odottaminen. Mut sit kui-
tenkin täytyy saada järki siihen mukaan, ei liian nopea toimintakaan oo hyvä.”
  ”Se on semmonen asia, et se muuttuu tää olotila omaisella aivan toisenlai-
seks, kun on haudattu ja se kumpu on peitetty.”(Tapaus 8, hautaustoimisto)

Myös lainaus erään toisen hautaustoimiston virkailijan haastattelusta kuvaa 
kuoleman ja hautauksen välistä aikaa hyvin, oikeastaan lähes samoilla termeillä, 
joita kulttuuriantropologi van Gennep vuonna 1909 ilmestyneessä teoksessaan 
käytti.

”Se aika kuoleman ja hautauksen välissä, sen ne omaiset kokee tosi raskaaksi. 
On vielä kesken. Mä olen sitä monta kertaa miettinyt. Nytkin on juhannus tulos-
sa. Tässä on koko tää viikko haudattu vainajia, kun omaiset on halunneet, et ne 
saadaan juhannukseksi pois. Sen jälkeen ne omaiset ja läheiset voi taas elää nor-
maalisti, kun on saatu tää heidän läheinen hautaan. Jos hän olisi maan päällä, 
se olisi keskeneräinen ja ajatusmaailma ihan toisenlainen. Välivaiheen aikana 
ei ole normaalia elämää.Saatetaan välttää jopa liikkumista tuolla ulkona, ettei 
tartte selitellä ihmisille.Hautaamisen jälkeen voi jo vähän nauraakin. Niin kauan 
kun vainaja on maan päällä, työ on vielä keskeneräinen. Se tarttee lopullisen 
siunaamisen.” (Tapaus 5, hautaustoimisto)

Myös omaisten kokemus näytti tukevan van Gennepin teoriaa siirtymäriitin 
välivaiheen olemassaolosta. Välivaiheessa – liminaalivaiheessa – vainaja on 
kuljetettu jo pois sairaalasta, hoitolaitoksesta tai kotoaan ruumishuoneelle tai

637 Liminaalivaihe on kulttuuriantropologi Arnold van Gennepin käsite, joka on siirtymäriitin 
keskimmäinen vaihe. Tälle liminaali- eli välivaiheelle on ominaista oleminen eräänlaisessa ra-
jamaastossa entisen ja uuden välimailla. Hautauskentällä tämä tarkoittaa odottamista. Vainaja on 
jo laitettu arkkuun ja hänet kuljetetaan sairaalasta, hoitolaitoksesta tai kotoa ruumishuoneelle tai 
muuhun säilytystilaan odottamaan hautausta. 
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muuhun säilytyspaikkaan odottamaan hautausta. Vainaja on siirretty ikään kuin 
omaisten yksityisestä omistuksesta ja privaattialueelta julkiselle alueelle, ins-
tituution omistamaan säilytystilaan, odottamaan yhteisön julkisia riittejä vai-
najan siirtämiseksi pois elävien alueelta vainajien omalle alueelle, hautaan ja 
tuonpuoleisuuteen. Vasta varsinaisessa hautauksessa ja hautaan laittamisessa 
toteutetaan loppuun asti fyysinen ero ruumista. Tähän viimeiseen vaiheeseen 
– van Gennepin termein postliminaaliseen vaiheeseen – kuuluu paitsi kuolleen 
fyysinen irrottaminen elävien yhteisöstä myös jälkeen jäävien omaisten liittymi-
nen uudella tavalla elävien yhteisöön, nyt lesken ja omaisten statuksessa. Siksi 
tätä siirtymäriitin kolmatta vaihetta Gennep nimitti myös liittymäriitiksi, johon 
kuului yhdessä syöminen (muistotilaisuus!), muisteleminen ja uuteen suuntau-
tuminen.

”Pitäis haudata meilläkin 1–2 päivän sisällä, koska se väliaika on niin vaikeeta 
kuolemasta hautajaisiin. Sen tietää, että se on kova paikka se hautajaispäivä. 
Nyt tietää, että se on ruumisarkussa. Ja meillä oli se lähes kaksi viikkoa ja se 
oli hirveen pitkä aika. Sitten kun se on haudattu, se pääsee haudan lepoon. On 
paljon helpompi olla hautajaisten jälkeen. Siinä hautajaisissa tehdään sitten se 
viimeinen luovutus. Hän (=vainaja) on läsnä siinä hautajaisissa ihan varmasti. 
Siinä tehdään se viimeinen luovutus. Hän (=vainaja) päästää irti ja itsekin pääs-
tää irti ja ymmärtää, että antaa toisen pois. Siitä (=hautajaisten jälkeen) pystyy 
sit jatkamaan ja lähtemään taas omaan elämään niin kuin normaalisti eteenpäin. 
Sit tehtävä on loppuun suoritettu.”  (Tapaus 5, omainen)

Sairaalasta yleensä kutsutaan omaiset kuolevan potilaan luokse, kun potilaan tila 
alkaa heikentyä. Kuoleman jälkeen vainaja laitetaan siistiin kuntoon ja omaisille 
varataan mahdollisuus vielä viipyä läheisensä luona ja jättää jäähyväiset vaina-
jalle. Osastolla vainajaa pidetään yleensä kaksi tuntia, minkä jälkeen henkilö-
kunta siirtää hänet sairaalan kylmäsäilytykseen. Myös siellä omaisten on vielä 
mahdollista päästä katsomaan vainajaa.

Sairaalassa tapahtuneen kuoleman jälkeen voidaan hautausvalmistelut kui-
tenkin aloittaa hyvin pian tapahtuman jälkeen. Näissä ns. ”normaalitapauksissa” 
kuoleman ja hautaamisen välinen aika on useimmiten noin kaksi viikkoa. Tähän 
luokkaan sisältyvät sairaalat tai lääkärin valvonnan alaiset kokoaikaista hoitoa 
antavat laitokset kuten vanhainkodit. Vaikka tarvittaisiin lääketieteellinen ruu-
miinavaus, riittää kuoleman ja hautaan siunaamisen väliseksi ajaksi sairaalakuo-
lemassa yleensä kahdesta kolmeen viikkoon. Kuoleman ja hautaamisen välistä 
aikaa tässä tutkimusaineistossa pitkittivät kahdessa tapauksessa lähiomaisen ul-
komaanmatka (tapaus 12) ja juhlapyhien osuminen lähelle kuolemaa (tapaus 6, 
jossa juhannus pitkitti hautausväliä).

Jos kuolema on tapahtunut muualla kuin sairaalassa tai hoitolaitoksessa, on 
asiasta ilmoitettava lääkärille ja poliisille kuolinsyyn selvittämistä varten. Ilmoi-
tus on tehtävä ensi sijassa vainajaa viimeksi hoitaneelle lääkärille tai paikkakun-
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nan terveyskeskuslääkärille. Kuolemantapauksesta tulee ilmoittaa poliisille, jos 
olosuhteet poikkeavat normaalista. Tavallisimmin poliisille riittää saattohoitoti-
lanteessa ilmoitus tapahtuneesta, jolloin hoitava henkilökunta ja hautaustoimis-
to huolehtivat käytännön asioista. Mikäli kuolemansyy jää epäselväksi, voidaan 
vainaja lähettää oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen.638 Näissä erityista-
pauksissa kuoleman ja hautaamisen välinen aika muodostuu pidemmäksi – kol-
mesta viikosta neljään viikkoon.

Kuolema tapahtuu nykyään vain harvoin kotona. Useimmiten kuollaan
sairaaloissa tai muissa hoitolaitoksissa. Tutkimustapauksistani yksi kuolema 
tapahtui yllättäen varhain sunnuntaiaamuna kotona lähiomaisen läsnä ollessa. 
(Tapaus 1)

58-vuotias, ennen terve ja kuntoileva aviomies kuoli varhain sunnuntaiaamuna 
kotonaan. Paikalla oli vain hänen vaimonsa, joka näki miehensä kaatuvan ja 
kuuli hengityksen korahtelevan. Hän soitti välittömästi melko lähellä asuvalle 
pojalleen ja sen jälkeen hätänumeroon ja tilasi ambulanssin, minkä jälkeen hän 
alkoi elvyttää miestään. Ambulanssi saapuikin melko pian ja ensiapuhenkilöstö 
jatkoi elvytystä. Paikalle tuli myös Medi-Heli ja lääkäri sen mukana. Ensiavusta 
huolimatta aviomies todettiin pian kuolleeksi. Myös poliisi oli saapunut paikalle 
ja oli tilannut ruumisauton. Poliisin haastateltua lyhyesti paikalla olleita siirtä-
vät ruumisauton kuljettaja ja apumies vainajan autoon ja veivät hänet sairaa-
laan odottamaan oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta. Paikalle taloon jäivät 
nyt kahdestaan vain vainajan vaimo ja heidän poikansa.
(Kenttäpäiväkirjan merkintöjä, tapaus 1)

Välittömästi sairauskohtauksen jälkeen vaimo pystyi toimimaan hyvin järkeväl-
lä tavalla.639 Hän pystyi käyttämään oppimiaan ensiaputaitoja yrittäen elvyttää 
miestään. Hän myös muisti hätänumeron ja tilasi heti apua. Samoin hän otti vä-
littömästi yhteyttä lähellä asuvaan poikaansa, joka saapuikin heti paikalle. Ruu-
misauton ja poliisin poistuttua paikalta tilanne muuttui. Moneen päivään tämän

638 Poliisi suorittaa tutkinnan ja kuulustelun ja määrää tarvittaessa suoritettavaksi ruumiinavauk-
sen, mikäli 1)kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai 
hoitotoimenpide; 2)kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta ja 3)kuolema on tapahtunut jollain 
muulla tavalla yllättävästi.
639 Dosentti Salli Saaren mukaan kriisi- ja katastrofi tilanteille on tyypillistä se, että aivan alussa 
– psyykkisessä sokkivaiheessa – me saamme käyttöömme kaiken sen kokemuksen ja tiedon, joka 
meille elämän varrella on kertynyt. ”Me tavoitamme kaiken sen, mitä koulutuksessa, harjoituksis-
sa ja kokemuksen kertyessä olemme oppineet. Hengissä säilymistä ja toimintakyvyn säilyttämistä 
palvelee myös, että meillä ei ole sokissa useimmiten tunteita. Mitä järkyttävämpi kokemus, sitä 
varmemmin tunteet puuttuvat.” (Saari 2003, 46). 
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jälkeen vaimo ei pystynyt tekemään yhtään mitään.640 Jatkotilanteen hoitaminen 
jäikin pojan vastuulle, joka soitti lähimmille sukulaisille. Pojan perhe jäi äidin 
turvaksi kotiin. Samoin sinne tuli yksi lähisukulainen. Heidän tehtäväkseen jäi 
nyt hautausjärjestelyjen aloittaminen. Pojalle jäi isän kuolemantilanteesta sel-
lainen tunne, että heidät jätettiin äidin kanssa aivan yksin eikä kukaan kysynyt, 
miten he jaksoivat. 

”Kun isä oli viety pois, niin kaikki henkilökunta (tarkoittaa ambulanssin ja Medi-
Helin henkilökuntaa, poliisia ja ruumisauton kuljettajia, tutkijan selvennys) lähti 
kans ja jätti meidät (=äidin ja pojan) yksin kotiin. Kukaan ei kysyny, pärjätäänkö 
me täällä keskenään. Olis voinut edes yksi jäädä vähäksi aikaa ja katsoa, että 
me jaksetaan. Mä vaan huomasin yhtäkkiä, että kaikki on lähteny ja me ollaan 
täällä kahdestaan.”
  Ja se kans tuntu aika huonolta, että ne oli unohtanu laittaa isälle hampaat 
suuhun takaisin. Hampaat oli jääny puhelinpöydälle ja me laitettiin ne äidin 
kanssa sit myöhemmin isän tyynyn alle, ei niitä sit enää myöhemmin saanu suu-
hun takaisin. Isä oli vähän kummallisen näköinen: kuin puoli leukaa olisi ollut 
poissa, aika pahankin näkönen. Onneksi sisko ei sitä nähnyt, se ei ollu sairaalas-
sa, kun me käytiin siellä katsomassa isää arkussa. Sisko ei olis varmaan kestäny.” 
(Tapaus 1, vainajan poika)

Kun ennen kuoltiin tavallisesti kotona, on kuolema tänä päivänä siirretty lä-
hes poikkeuksetta erilaisiin laitoksiin: sairaaloihin, vanhainkoteihin ja muihin 
hoitolaitoksiin. Toisaalta aivan viime vuosina on uudestaan avohoidon ja nyky-
aikaisen kipulääkityksen keinoin tehty mahdolliseksi myös kuolevan potilaan 
hoitaminen kotona aina kuolemaan asti. Silti sairaalakuolema on tavanomaisin 
kuolema maassamme tänä päivänä. Oman tutkimukseni kaikista kuolemanhet-
kistä suurin osa (70 %) sijoittuu sairaaloihin tai hoitolaitokseen. 

Lääkintöhallituksen terminaalihoitoa koskevassa kirjeessä641 todetaan,
että on yhä tavallisempaa, että kuoleva potilas toimitetaan laitokseen kuole-

640 Sokkivaihetta seuraa useimmiten reaktiovaihe, kun vaara ja uhkatilanne on jo ohi. ”Kun psyyk-
kinen sokki suojaa mieltämme sellaisilta tiedoilta, mitä se ei pysty ottamaan vastaan, reaktiovai-
heessa me tulemme tietoisiksi tapahtuneesta ja se merkityksestä omalle elämälle. Tietoisuuden 
myötä tulevat myös tunteet. Reaktiovaihe on usein tunteiden myllerrystä. Ihmiset itkevät paljon… 
Suru, epätoivo, tyhjyyden tunne, ahdistus, itsesyytökset ovat tyypillisiä. .. myös viha ja agressio, 
joka kohdistuu johonkin ulkopuoliseen ihmiseen tai tahoon…Reaktiovaiheelle on ominaista myös 
voimakkaat somaattiset reaktiot. Fyysinen reagointi alkaa usein vapinalla, joka ensin on selvästi 
ulkonaista mutta joka saattaa jatkua niin sanottuna sisäisenä vapinana. Sisäinen vapina saattaa 
jatkua parikin vuorokautta traumaattisen tapahtuman jälkeen.” (Saari 2003, 52–55) Sokki- ja re-
aktiovaihetta seuraavat Saaren mukaan työstämis(käsittely)vaihe sekä uudelleen orientoitumisen 
vaihe.
641 Lääkintöhallitus on antanut vuonna 1982 terminaalihoitoa koskevat ohjeet. Siinä se määritteli 
terminaalihoidoksi hoitotyön, johon sisältyi ihmisarvon kunnioittaminen, riittävä oireenmukainen 
perushoito ja potilaan läheisten tukeminen silloin, kun sairautta ei voi lääketieteellisin keinoin 
parantaa ja kuolema lähestyy vääjäämättä. Saattohoito- ja terminaalihoitokäsitteitä voidaan pitää 
synonyymeinä
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maan.642 Kuitenkin useat terminaalivaiheen potilaat saattavat toivoa saavansa 
kuolla kotona läheistensä läsnä ollessa. Yli 80 prosenttia kaikista kuolemista 
tapahtuu nykyään sairaaloissa tai niihin verrattavissa hoitolaitoksissa, kun tämä 
luku oli vuonna 1950 maassamme vain noin 25 prosenttia.643 Kun ennen kuoltiin 
kotona lähimpien läsnä ollessa, tapahtuu kuolema nyt yhä useammin sairaalas-
sa yhden hengen huoneessa, jonne potilas siirretään usein välittömästi ennen 
kuolemaa. Omaisille pyritään varaamaan mahdollisuus olla läheisensä luona 
viimeisessäkin vaiheessa.

Terminaalihoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, jota annetaan potilaalle siinä 
vaiheessa, kun lähestytään kuolemaa. Yleisenä periaatteena ohjeissa sanotaan, 
että potilaalle annetaan mahdollisuus elää sairautensa tämä vaihe ilman vaikeita 
kipuja haluamassaan ympäristössä ja läheistensä seurassa. Samoin olisi huo-
lehdittava siitä, ettei potilas koe itseään hylätyksi tai jää yksin, ellei hän ole 
nimenomaan toivonut sitä. Terminaalihoitovaiheessa oleville potilaille ja hei-
dän lähiomaisilleen tulisi selvittää kotona kuolemisen luonnollisuus, kotihoidon 
mahdollisuudet sekä sen erilaiset toteuttamistavat.

Saatto- tai terminaalihoito voi toteutua sairaalassa, vanhainkodissa, omas-
sa kodissa tai erityisissä saattohoitokodeissa.644 Sairaanhoitotyön uusimmassa
oppikirjassa todetaan, että sairaala ei välttämättä ole paras paikka saattohoidon

642 Jetsun (2001, 89) mukaan Karjalan tasavallassa kotikuolemat ovat yhä tänä päivänä enemmis-
tönä. Kotona kuoleminen on luonnollista ja myös järjestelmän edun mukaista. Sairaalan hoito-
paikat ovat sikäläisen näkemyksen mukaan sairaita eivätkä kuolevia varten. Sairaalaan otetuista 
potilaista kuolee sairaalassa noin 2%. Jetsu toteaa, että ”edellä mainittua käytäntöä voidaan meillä 
tulkita kylmän laskelmoivaksi ja ihmisarvoa vähätteleväksi. Meillä on totuttu ajattelemaan, että 
elämää on yritettävä ylläpitää mahdollisimman kauan ja millä keinolla hyvänsä, jopa potilaan 
iästä ja edusta riippumatta. Mutta erityisesti vanhusten ja pitkäaikaissairaiden tehohoidon elämän 
viime vaiheessa voi tulkita myös kulttuuriimme sisältyvän kuoleman pelon ja sen kieltämisen 
ilmaukseksi.”
643 Tilastokeskuksen kuolinpaikkaluokituksen mukaan vuonna 2003 kaikista kuolemista terve-
ydenhuollon toimintayksiköihin sijoittui 71 %, kotiin tai asuntoon (myös vanhustentalot, joissa 
ei ole ympärivuorokautista valvontaa) 17% ja muualle (sisältää vanhainkodit, kadut ja tiet) 12%. 
Vuonna 1974 kaikista kuolemista sairaaloihin sijoittui 65% ja kotiin tai asuntoon 15%. (Tilasto-
keskus 2004) Tilastollisia kuvauksia sairaalakuolemasta sisältyy myös Antti Linkolan väitöskir-
jaan Saattajat (1981).
644 Vuonna 1982 järjesti Lääkintöhallitus Suomessa kolme seminaaria, joiden pääluennoitsijana 
toimi englantilaisen St. Christophers’n Hospicen asiantuntijalääkäri Stephen Kirkham. Seminaa-
rit pidettiin Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Seminaarimateriaali koottiin raportiksi (Lääkintö-
hallituksen julkaisuja nro 27, Helsinki 1986). Saattohoidon periaatteita on selvittänyt myös Kirsti 
Aalto (1986 ja 2000) sekä Anne Fried (1988) kertoessaan henkilökohtaisista kokemuksistaan saat-
tohoitokodeissa sekä Amerikassa että Englannissa.
   Suomessa kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa olivat valtakunnallisen 
terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) pääteemana vuonna 2001. ETENE teki 
selvityksen käytössä olevista saattohoidon ohjeista eri terveydenhuollon yksiköissä. Käytäntö 
osoittautui kirjavaksi. Niinpä asetettiin työryhmä valmistelemaan saattohoidon eettisiä ohjeita. 
Muistio valmistui vuonna 2003 (ETENE 2003). Tähän muistioon on koottu keskeisiä eettisiä ja 
oikeudellisia näkökohtia ja periaatteita kuolevan potilaan hoidossa. Myös Kainuun saattohoidon 
kehittämisprojektin yhteydessä syntyneessä kirjassa (Heikkinen-Kannel-Latvala 2004) on run-
saasti ammatillista tietoa saattohoitoon liittyvistä aiheista.
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toteuttamiselle, mutta silti suurin osa suomalaisista yhä kuolee sairaalassa tai 
muussa hoitolaitoksessa. Potilas jää helposti yksin ja hylätyksi, ja hänen hyväk-
seen tehdään vain välttämättömät hoitotoimet. Myös tilat sairaalassa voivat olla 
saattohoidon tarpeita ajatellen liian ahtaat ja epäviihtyisät, eikä omaisille voida 
tarjota tarpeellisia tiloja.645

Kuolemaa lähestyvän potilaan hoito tulee lääkintöhallituksen terminaalihoi-
don ohjeiden mukaan suunnitella kokonaisuutena ja ottaa tällöin huomioon kuo-
levan potilaan tarve myös psyykkiseen ja henkiseen tukeen. Hänelle tulee varata 
mahdollisuus tavata hoitohenkilökunnan lisäksi hänelle läheisiä henkilöitä sekä 
toivomiaan ammattihenkilöitä ja sairaalateologia riittävän usein. Sairaala- ja lai-
toshoito lisäävät helposti kuolevan potilaan yksinäisyyden ja turvattomuuden 
tunnetta. Kuolevan potilaan läheisiä tulee rohkaista olemaan hänen luonaan ja 
keskustelemaan hänen kanssaan.646

Kuoleman siirtäminen sairaalan seinien sisäpuolelle pois kodin lähipiiristä 
on merkinnyt myös avuttomuuden lisääntymistä yhteisössä. Kun äiti ennen van-
haan saatteli tytärtään matkaan, hän usein antoi tälle syntymään ja kuolemaan 
liittyviä neuvoja evääksi elämää (ja kuolemaa) varten.

Kauniisti kirjailija Anni Blomqvist kertoo Ahvenanmaan saaristoon sijoit-
tuvassa omaelämänkerrallisessa Myrskyluoto -sarjassa, kuinka äiti sanoo nai-
misiin menevälle tyttärelleen Maijalle, että tämän tulee illalla lähteä Vallborg-
kumminsa kanssa valvomaan Sjöbergin isän luo. Vanha Sjöberg on nimittäin 
tekemässä kuolemaa. Nuoren Maijan on opittava ottamaan vieraaksi sekä elämä 
että kuolema, kun ne on tullakseen.

”Maija pelkää. Hän kun pelkää kuulla puhuttavankin kuolemasta. Ja nyt Äiti käs-
kee hänen mennä  katsomaan, kuinka kuolema vie ihmisen…Kyllä Äiti tietää, 
että tämä on minulle vaikeaa, Maija ajattelee. Mutta sitä hän ei voi ymmärtää, 
ettei Äiti lähtenyt itse. Ei hänellä kyllä yleensäkään ole tapana mennä kuolevi-
en luo. Vallborg kummi on ainoa, joka sen yleensä tekee. Miksi, sitä Maija ei 
myöskään tiedä…Sisällä on hämärää, mutta uunissa palava liekki levittää vähän 
valoa ympärilleen. Vanhuksen sängystä kuuluu korinaa ja läähätystä...– Kuinkas 
on isän laita, Vallborg kuiskaa. – Hänellä on niin vaikeeta, vastaa emäntä, Kyllä 
se olis Jumalalta apu, jos hän tänä yönä sais nukkua pois…– Mulla on Vestergår-
din Maija mukana, kun Saara Liisa pyysi ottamaan. Tytön pitäis käydä tämäkin 
läpi, ettei sitten oo ihan avuton, kun kuolema sen tielle sattuu. Kun se muuttaa 
niin yksinäiseen paikkaankin, Vallorg kuiskaa vielä samalla, kun hän avaa suuren 
liinan, jota kantaa harteillaan…Ottaa kuolema vastaan, kun se tulee kohdalle… 
Niinhän äiti sanoi, kun hänen naimakaupastaan päätettiin. Sanat vain menivät 
sillä kertaa Maijalta ohi korvien. Nyt ne tulevat mieleen. Käsinkosketeltavina

645 Sairaanhoito ja huolenpito 2005, 484.
646 Lääkintöhallituksen opassarja nro 2, 116.
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ja elävinä. Sen Äiti siis haluaa hänen oppivan, tulemaan tutuksi kuoleman kans-
sa…Vallborg puuhailee varovaisin ottein. Maija ei tiedä, miten olisi avuksi. – Ota 
virsikirja mun laukusta ja etsi sieltä semmonen virsi, jossa puhutaan kuolemaan 
valmistautumisesta. 
  Nyt laps, Sjöbergin vaari on päässyt pois. Nyt meidän pitää huolehtia siitä, 
että ruumis tulee pestyksi. Ruumis pitää saada puhtaaksi. Maija ei pidä siitä, että 
Vallborg heti on alkanut kutsua Sjöbergin vaaria ruumiiksi. Maija ei halua, että 
vaari olisi ruumis, vaikka onkin kuollut. Maija ihmettelee, että vanhan ihmisen 
ruumis voikin olla niin kuihtunut ja luiseva, mutta kun vaari sitten makaa laudalla 
parhaassa rohdinpaidassaan, hän näyttää juuri sellaiselta, jollaisena Maija tulee 
hänet aina muistamaan. Vallborg on kammannut takkuisen parran ja kuivuessaan 
se saa varmasti takaisin pehmeytensä. Silmäluomille pannaan suuret, painavat 
kuparilantit. Niin pitää tehdä, sillä eihän kukaan halua katsella kuollutta, joka 
makaa silmät avoinna.”647

Harva tämän ajan ihmisistä enää tietää, miten vainajan kanssa tulisi menetellä, 
sillä ammattilaiset ottavat hoitaakseen ruumiin kuoleman jälkeen. Käytännöt 
vaihtelevat riippuen hoitolaitoksesta. Hanasaaren kulttuurikeskuksessa pidetys-
sä pohjoismaisessa juhlaseminaarissa esitelmöinyt tutkija Aili Nenola totesikin 
modernin yhteiskunnan siirtäneen huolenpidon kuolemasta niin kuin niin mo-
nesta muustakin ihmiselämän vaiheesta spesialisoituneille instituutioille tai eks-
perteille (ammattilaisille). Hän väitti, että kuoleman ja ruumiiden käsittelyyn 
liittyvät institutionalisoituneet ja byrokratisoituneet tavat ovat vieraannuttaneet 
tavallisen ihmisen sekä omasta että toistenkin kuolemasta. Vai onko ihminen 
kuolemanpelossaan ja halussaan kieltää kuolema jopa tahtonutkin luoda koneis-
ton, jolle voimme antaa kuolevat ja kuolleet omaisemme.648

Tämän päivän sairaanhoidon oppikirjoissa selvitetään lyhyesti myös kuole-
man tilannetta. Niissä todetaan, että ”sairaalasta kutsutaan omaiset kuolevan po-
tilaan luo, kun potilaan tila alkaa huonontua. Kuoleman jälkeen hoitajat laittavat 
vainajan siistiin kuntoon ja omaisille varataan aikaa jättää jäähyväiset vainajal-
le. Osastolla vainaja voi yleensä olla noin kaksi tuntia, minkä jälkeen hänet siir-
retään sairaalan kappeliin kylmäsäilytykseen. Hautaustoimisto tulee laittamaan 
vainajan arkkuun ja kuljettaa haudattavaksi. Kaikissa asioissa hautaustoimistot 
auttavat ja opastavat omaisia ja toimittavat asiat heidän puolestaan, jos niin on 
sovittu. Lääkäri selvittää vainajan kuolinsyyn, kirjoittaa kuolintodistuksen vi-
ranomaisille ja antaa hautausluvan, joka toimitetaan hautaustoimistolle.” 649

647 Blomqvist, Anni 1977, 40; 74–85.
648 Nenola, Aili 1996, 118. ”Och jag vill hävda, att de institutionaliserade och byråkratiserade 
sederna och formerna kring döden har alienerat den vanliga människan från sin egen och andras 
död. Eller kan det vara tvärtemot? Att i vårt behov att förneka och dölja döden, dvs. i vår fruktan 
för egen dödlighet, som fransmännen Philippe Ariés säger, har vi utvecklat ett maskineri, till vil-
ket vi kan överge våra döende och döda?”
649 Sairaanhoito ja huolenpito 2005, 489. 
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Haastattelemani (tapaus 2) juuri eläkeikään ehtinyt nainen kertoi miehensä 
kuolemanhetkestä sairaalassa. Hänellä oli itsellään kokemusta jo oman äitinsä 
kuolemasta, pojille isän kuoleman näkeminen oli sen sijaan ensimmäinen. Täs-
sä tilanteessa oli havaittavissa piirteitä siitä, millä tavalla vanhempi sukupolvi 
auttoi nuorempaa sukupolvea kohtaamaan kuoleman persoonallisella tavalla, 
vaikka kuolema tapahtuikin sairaalassa. Vanhaan suomalaiseen perinteeseen on 
kuulunut kuolevan luona valvominen.650

”Me mentiin nuorimman pojan kanssa, kun hälytettiin sairaalasta, siinä ennen 
puolta päivää. Kaksi vanhempaa poikaa tuli vähän myöhemmin paikalle. Mie-
heni oli viiden hengen huoneessa ja pystyi vielä kontaktiin. Joskus illansuussa 
hänet siirrettiin yhden hengen huoneeseen. Illalla puoli yhdeksän aikaan hän 
kuoli. Nuorempi poika kysyi, mistä sen sitten tietää, kun isä on kuollut. Sanoin, 
että kyllä sen huomaa. Se on ihmeellinen hetki se kuoleman hetki, sillä sen tajuaa 
silmänräpäyksessä. Silmät revähtää auki eikä tule enää monta henkäystä. Pojille 
tämä oli ensimmäinen kerta, mutta minä olen ollut äitini luona, kun hän kuoli.
  Poika meni kertomaan hoitajille, että nyt isä kuoli. Hoitaja tuli huoneeseen. Sit-
ten lääkäri tuli toteamaan kuolinsyyn. Sen jälkeen me sitten odottelimme eteisessä, 
kun hoitajat laittoivat hänet kuntoon. Kävimme vielä hyvästelemässä hänet.
  Mulla oli mielessäni, kun hänet siirrettiin yhden hengen huoneeseen, kun 
hän oli tajuissaan, että pyydetäänkö pappia paikalle. Sanoin pojillekin, mutta he 
sano, että ei kait me pyydetä, jos isä ei ole pyytänyt! Kun äiti oli huonossa kun-
nossa, silloin pyysin yhden tutun papin paikalle. Mutta nyt pojat eivät halunneet. 
En tiedä, käytetäänkö viimeistä ehtoollista nykyään. Ennen se kuului asiaan.
  Me lähdettiin kotiin sen jälkeen. Mä halusin mennä omaan kotiin, mutta pyysin 
pojat ensin luokseni. Annoin kummallekin pojalle mukaan isän valokuvan ja sa-
noin, että kun meette kotiinne, niin pankaa kuva pöydälle ja kynttilä palamaan sen 
viereen. Lupasin tehdä itse samoin. Ja kyllä heillä kynttilä oli ollut palamassa.
  Me mietittiin myös sitä, olisko lapsenlapset tulleet myös katsomaan pappaa 
sairaalaan viime hetkellä, mut sit päädyttiin siihen, ettei oteta sinne. Vanhemmat 
lapsenlapset ovat 12 ja 11 ja nuoremman pojan lapset 6 ja 4 vuotta. Ne pikku 
lapset otti kuoleman luonnollisesti. Kun ne tuli mun luokse, niin nuorempi kävi 
välillä suukottelemassa pappan kuvaa ja halusi tehdä kirjeen pappalle. Se pyy-
si mua kirjoittamaan tikkukirjaimilla, kun hän saneli: ”RAKAS PAPPA, MINÄ 
TYKKÄÄN SINUSTA. Ne pienet lapset oli aivan ihania, ne antoi voimaa mulle-
kin.” (Tapaus 2, leski)

Professori Juha Pentikäinen kertoo, että suomalaiseen kuolemankulttuuriin 
on vanhastaan kuulunut kuolevan luona valvominen. Valvomisella ajateltiin 
kunnioitettavan sairasta. Tämä tapa on hänen mukaansa säilynyt nykyvuosiin 
asti.651 Oma tutkimusmateriaalini tukee Pentikäisen väitettä, joskaan kaikissa 

650 Pentikäinen 1990, 65.
651 Pentikäinen 1990, 65.
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tapauksissa ei kuolevan luona valvottu, eikä menty paikalle kuoleman tapahdut-
tuakaan. Eräs haastateltava vastasi, että hän ei halunnut nähdä vainajaa, koska 
”näin säilyy kauniimpi kuva isästä”. Mutta ylivoimaisesti suurin osa lähiomai-
sista tahtoi olla joko paikalla tai tulla heti paikalle, kun sairaalasta soitettiin. 
Ruumiin käsittelyyn heti kuoleman jälkeen ei kuitenkaan kukaan omaisista ollut 
osallistunut, eivätkä hoitajat sitä mahdollisuutta heille olleet ehdottaneetkaan. 
Jos omaiset olivat valvomassa paikalla kuoleman hetkellä, heitä pyydettiin kuo-
leman jälkeen hetkeksi odottamaan sivummalle, kunnes hoitajat olivat saaneet 
laitettua kuolleen kuntoon.652

Kuolevan potilaan hoitoon liittyvässä sairaanhoidon oppikirjassa todetaan, 
että hyvään kuolemaan kuuluu arvokas vainajan saattaminen. 

”Vainajan saattaminen on viimeinen palvelus poisnukkuneelle...Ennen kuolon-
kankeuden ilmaantumista vainaja on laitettava. Tämä on sairaanhoitajan viimei-
nen palvelus poisnukkuneelle. Omaiset voivat olla auttamassa niin halutessaan, 
mutta on tärkeä selvittää, haluavatko he sitä todella vai pelkäävätkö olevansa 
muutoin kelvottomia omaisia. Vainajan ja omaisten toiveet on laittamisessa otet-
tava huomioon.
  Vainaja laitetaan omassa huoneessaan tai siihen erityisesti varatussa tilassa. 
Ennen kuin vainajaa ryhdytään laittamaan, on katsottava, että tarvittavat väli-
neet ovat käsillä. Nykyään käytössä olevissa kertakäyttöpakkauksissa on vaina-
jan kertakäyttöinen nostolakana sekä kertakäyttöpäällyslakana, tunnistuslaput 
vainajalle sekä kuolinpaita. Yleensä on hyvä tapa sytyttää kynttilä huoneeseen 
vainajan laittamisen jälkeen. 
  Kun kaikki tarvittavat tavarat roskapusseja myöten on varattu huoneeseen, 
voidaan ryhtyä laittamaan vainajaa rauhallisesti ja kiireettömästi. Kuoleman lä-
helle kuuluu arvokas kiireettömyyden tuntu. Vainajan laittamiseen tarvitaan aina 
kaksi henkilöä. Kokeneempi työtoveri voi opettaa nuorempaa. Kun vainajaa ryh-
dytään laittamaan, on tarkoituksena arkisen siistimisen ohella saada huone ja vai-
naja juhlakuntoon. Laitetaan kestävä lakana vainajan alle. Korut ja arvoesineet 
poistetaan, jollei muita toivomuksia ole. Tarvittaessa vainaja pestään ja vuotaviin 
ja erittäviin kohtiin vaihdetaan puhtaat sidokset. Hammasproteesi asetetaan pai-
koilleen. Hiukset kammataan ja miesvainajilta ajetaan tarvittaessa parta.
  Vainaja asetetaan selälleen, kädet kylkiä myöten. Silmät suljetaan ja ase-
tetaan tarvittaessa kostutetut pumpulipakat yläluomen alle. Näin varmistetaan 
silmäluomien pysyminen suljettuina. Jotta suu pysyy suljettuna, leuka sidotaan 
joustavalla sideharsoilla.

652 Pentikäinen (1990, 236–237) toteaa, että ”kuoleman käsittely on muuttunut persoonattomaksi 
ja eriytynyt eri spesialistiryhmien kapeiksi vastuualueiksi. Kuoleman tapahtuma ja ruumiin käsit-
tely on tullut lähinnä terveydenhuoltohenkilökunnan tehtäväksi, uskonnolliset rituaalit teologeille 
ja surutyön organisointi hautaustoimistoille. Kuolema näyttää tulleen osaksi tehokkuusyhteiskun-
nan sektoriajattelua niin pitkälle, että omaisilla ja ystävillä on perin vähän mahdollisuuksia osal-
listua vainajan matkalle kuolinvuoteelta hautaan”. 
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  Vainaja tarvitsee myös tunnistetiedot. Nämä sidotaan joko nilkkaan tai ran-
teeseen. Tietoihin merkittään vainajan nimi, syntymäaika ja kuolinaika, kuolin-
paikka ja omaisen yhteystiedot. Vainajan ylle puetaan kuolinpaita tai vaatteet, 
jotka hän on toivonut. Loput vuodevaatteet poistetaan ja vainajan päälle laitetaan 
kertakäyttölakana. Lakanasta voi myös muotoilla ristin. Vainajan huone siistitään 
ja kaikki tarpeeton, kuten hoitovälineet, tuodaan pois.653

  Jos omaiset vähänkin epäröivät, rohkenevatko he tulla vainajaa katsomaan, 
heitä tulisi kehottaa siihen. Vainajan näkeminen tuo surutyölle pohjaa. Omais-
ten mukana olo vainajan saattamisessa on tärkeää. Jos omaiset eivät ole paikalla 
kuoleman hetkellä, heille tulisi ilmoittaa kuolemasta mahdollisimman pian. Vai-
najaa ei voida pitää osastolla omaisia varten määrättömän pitkää aikaa. Käytän-
nössä vainajaa on pidetty vuodeosastolla vähintään kaksi tuntia. Elleivät omaiset 
pääse tulemaan vuodeosastolle, he voivat nähdä vainajan sairaalan kappelissa, 
viimeistään arkkuun laitettaessa…Olisi tärkeää muodostaa käsitys vainajan saat-
tamisesta kokonaisuudessaan vuodeosastolta hautajaisiin asti.”654

Useimmat haastattelemistani omaisista pitivät tärkeänä sitä, että he saivat olla 
sairaalassa omaisensa luona tämän kuoltua. Kukaan omaisista ei kuitenkaan 
osallistunut vainajan laittamiseen. Monet omaisista viettivät paljon aikaa poti-
laan luona, vaikka tämä olisi ollut jo tajutonkin. Varsinkin iäkkäät ihmiset viet-
tivät paljon aikaa potilashuoneessa.

”Siit on nyt puolitoista vuotta suunnilleen, kun vaimo on ollu sairas. Pari viikkoa 
se oli tajuton eikä tienny yhtikäs mittään. Mää olin siel hänen luonaan kaks ker-
taa päivässä, välein kolmeki. Se oli mun päivätyö. Istuin siinä hänen vieressä ja 
luin lehtiä ja ratkaisin ristisanoja.

653 Näyttelijä Matti Ranin (2004, 486) kertoo vaimonsa kuolinhetkestä sairaalassa. Lainauksesta 
tulee hyvin esille se, miten tärkeä omaisille vainaja on. ”Irjan hengitys loppui yhtäkkiä kello 
07.36. Sen jälkeen kevyt hengähdys minuutin kuluttua, ja hän pääsi äitinsä luo armon maahan”, 
kirjoitin muistiinpanoihini. Laitoin Irjan kädet ristiin, ristin myös omat käteni ja rukoilin. En pys-
tynyt itkemään. Menin hoitajien huoneeseen ilmoittamaan tapahtuman sekä kuoleman kellonajan, 
ja jätin heidät pukemaan Irjan kuolinpaitaan.
   Lähdin ajamaan autolla torille. Ostin suuren kimpun punaisia ruusuja. Tullessani takaisin näin 
hämmästyksekseni, että Irja makasi paperilakanoissa puettuna paperiseen paitaan, pää paperisen 
tyynyliinan päällä, ja hänen leukana oli sidottu kapealla sideharsolla. Se oli ruumiin häpäisyä. 
Yritin ilmaista hämmästykseni moisesta ja vaadin, että ainakin päälilakana, tyynyliina ja leukasi-
de täytyi välittömästi vaihtaa oikeaan kankaaseen. Hoitajat valittelivat, että tällainen on tapa. He 
tekivät parhaansa, improvisoivat kahdesta ”poikkarista”, kuten he sairaalaslangilla asian ilmaisi-
vat, siis kahdesta sängylle asetettavasta suojakankaasta päälilakanan sekä tyynyliinan, ja hakivat 
uuden leukasiteen.
   Hoitajien jätettyä meidät kahden leikkasin mukanani tuomieni 15 ruusun kukinnot ja sirottelin 
ne Irjan ympärille. Pään ympärille asetin kauneimmat kukinnot. Pojat tulivat katsomaan äitiään, 
ja vietimme hiljaisen hetken rukoillen Irjan ruusuvuoteen äärellä…
   Kun tapasin osastonhoitajan myöhemmin syksyllä, hän kertoi, että siitä Irjan huoneesta oli 
tehty lähtevien huone, ja että kaikki vainajat lepäsivät tästä lähtien heidän osastollaan liinaisissa 
vuodevaatteissa puetettuina liinaiseen kuolinpaitaan.”
654 Sailio K. 1992, 52–55.
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  Kyll sitä monta kertaa sillon kun hän oli vielä tajuissaan, niin puhuttiin et 
ketä siel nyt on. Et kun taivaaseen pääset, ni siel on pappa ja siel on mamma. 
Ja sit kaks hänen nuorinta siskoons on siel ko aivan pikkusina ovat kuolleet. 
Kaikkee näitä me keskusteltiin, joo. On sitte kauheen hyvä olla ny et tuli se asia 
kumminki puhuttuu.”  (Tapaus 6, leski)

Usein kuitenkin tapahtui niin, että varsinaisella kuoleman hetkellä omainen ei 
ollut paikalla, vaikka oli uskollisesti käynyt sairaalassa joka päivä ja viipynyt 
siellä tuntikausia. Kun kuolema sitten tapahtuikin heidän poissa ollessaan, koet-
tiin siitä myös syyllisyyttä.

”Mä lähdin sielt kolme minuuttia vail kahdeksan kotiin ja kakskymment yli ne 
soitti sielt sairaalast tänne ja sanos, et vaimo on päässy pois. Ko olisin hiukan ai-
kaa viel ollut siel. Ett minkä tähden mun piti lähtee kahdeksalt ko puolyhdeksän 
aikaan olis yhtäläisest bussil päässy sielt sairaalasta. Et minkä takia mun piti 
lähtee. Mut tää oli sit vaan kuule ylhäältä. Se oli sovittu, että mää en nähny sitä 
pois lähtöö. Mut ku sentään 56 vuotta yhdes on oltu, ni kyl siinä eronhetkelläkin 
ni olis tahtonu olla.
  Mut kun sain tiedon et vaimo on nukkunu pois, nii mää kiitin Taivaan Issää. 
Siitä, että hän otti pois. Koska mä näin hänen tuskans ja tiesin, että hänen ei ol 
hyvä olla. Ja mä pyysin niin monta kertaa sitä, että ko ottaisit pois, ottasit pois ja 
lähetä hyvät enkelit hakemaan. (Vanha mies kertoo syvää liikutusta äänessään.) 
Tai onko se kyl vähän liian karkeesti sanottu, et olin ilonen kun pääsi pois. Mut 
kiitin kuitenki Taivaan Issää.”  (Tapaus 6, leski)

Usein pitkät matkat ja oma työpaikka olivat esteitä sille, että lapset olisivat 
voineet viipyä sairaalassa pitkiä aikoja, usein he voivat olla siellä vain viikon-
loppuisin. Sitäkin enemmän yhteydenpitovälineenä toimi puhelin. Mutta moni 
haastatelluista kantoi syyllisyyttä siitä, ettei ollut vierellä kuoleman hetkellä. 
45-vuotias perheellinen nainen, joka on töissä vanhainkodissa, oli kovin pahoil-
laan siitä, ettei ollut äitinsä luona tämän kuollessa. Omassa työssään hän piti 
tärkeänä sitä, että ketään kuolevaa ei jätetä yksin.

Sunnuntai-iltana puhuttiin äidin kanssa viimeisen kerran (puhelimessa), kun hän 
kuoli tiistaina aamuyöstä. Sunnuntai-iltana kysyin vielä äidiltä, tulisinko käy-
mään. Äiti sanoi, ettei pidä tulla. Mutta syyllisyys siitä tuli, kun en ollut paikalla 
pitämässä äitiä kädestä, kun hän kuoli. Äiti oli varmaan yksin. Mutta toisaalta 
uskovaisena hän ei ollut yksin kuollessaan. Silloin sunnuntaiyöllä vielä pakkasin 
ja ajattelin, että lähdetään sitten tiistaiaamuna äidin luo. Mutta sitten tulikin 
veljen tekstiviesti.
  Me soiteltiin usein äidin kanssa, sillä jäin äidin kanssa kahden, kun isä kuoli. 
Isä sano sillon mulle, että pidä sitten äidistä huolta. Kyllä mä pitkään olinkin 
äidin kanssa.”  (Tapaus 7, vainajan tytär)
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Kuoleman hetki on hyvin herkkä hetki. Hoitajille tarkoitetuissa oppikirjoissa 
korostetaankin sitä, että kiireet loppuvat kuoleman hetkellä. Osastoilla käytän-
tönä on, että ruumis voidaan pitää huoneessa kahden tunnin ajan. Yhdessä tutki-
mustapauksessa (tapaus 8) hoitajilla oli kuitenkin niin kova kiire, ettei omaisille 
suotu rauhallista aikaa olla vainajan luona. Saattoi olla myös niin, että omaiset 
ymmärsivät väärin tilanteen, kun kokivat hoitajien lähes ajaneen heidät pois 
alta.

”Hoitajat tulivat sanomaan, että nyt äiti hengittää tosi raskaasti. Soitin mie-
helleni ja hän pääsi tulemaan. Meille molemmille tuotiin nojatuolit ja istuimme 
siinä äitini lähellä. Äiti oli vielä aivan tajuissaan ja pelästyi, kun tajusi, että jalat 
eivät enää liikkuneet. En ole ennen ollut läsnä, kun ihminen kuolee (kertojan 
ääni värisee ja hän pitää pitkiä taukoja), mutta yhtäkkiä vain tiesin, että hän ei 
ole enää siinä.
  Me oltiin siinä ja pidin äitiä kädestä kiinni ja mieheni meni sanomaan hoi-
tajalle, että nyt äiti taisi kuolla. Mutta hoitajilla oli kauhean kova kiire, ne sano, 
että meidän pitää nyt lähteä pois. Mulla oli kukkia siellä ja televisio, me otettiin 
ne meidän tarvikkeet pois. Me lähdettiin sit pois, kun tuntu, että ne melkein ajoi-
vat meidät pois. He vaan sanovat sitä, että rupeavat nyt valmistelemaan äitiä. 
Mulla ei ollut mitään kokemusta tämmösestä, enkä tiennyt, mitä mun olisi pitänyt 
sanoa siinä. Me vaan sit lähdettiin pois, ja äiti jäi sinne. Sitten me tultiin kotiin.” 
(Tapaus 8, vainajan tytär)

Yhdessä tutkimustapauksessa kuolema tapahtui vanhainkodissa (tapaus 9). Kyse 
oli sangen iäkkäästä vainajasta, jolla on kaksi lasta. Vanhainkodista soitettiin 
yöllä, että äiti on nyt kuollut. Lapset päättivät mennä vanhainkotiin vasta seu-
raavan aamuna. Vanha äiti oli jo laitettuna omassa huoneessaan, jonne hänet oli 
siirretty kolmen hengen huoneesta muutama päivä aiemmin. Äiti lepäsi kauniis-
ti taitetun lakanan alla, ja lakanan päällä oli kaunis kukkanen. Koska vanhainko-
dissa ei ollut erillisiä vainajain säilytystiloja, vainaja pidettiin huoneessa siihen 
asti, kunnes hautaustoimiston auto hänet seuraavana päivänä haki. Niinpä lapset 
saattoivat hyvästellä äidin vielä aamullakin kaikessa rauhassa. Mutta tytärtä jäi 
kuitenkin mietityttämään kysymys, mitä kuolemassa tapahtuu ruumiille.

”Tommosta mä jäin kyllä miettimään, kun ne soitti yöllä sieltä vanhainkodilta. 
Kun joskus sanotaan, että kun ihminen kuolee, että se sielu tai henki eroaa siitä, 
että ei sitä tiedä, eroaako se heti vai vähitellen. Siinä mä mietin, että pitäiskös 
mun mennä kuitenkin sinne vanhainkotiin. Mutta toisaalta sanotaan, niin kuin 
velikin mulle sano, että hän on mennyt jo pois, eikä sinne nyt yöllä kannata men-
nä, että mennään aamulla sitten. Mutta olettiko ne siellä vanhainkodissa, että 
mä meen sinne yöllä, kun he sano, että tänne voi tulla kyllä.” (Tapaus 9,vainajan 
tytär)
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Yhteenvetona tästä luvusta voi todeta, että suurin osa odotetuista kuolemista ta-
pahtuu tänä päivänä sairaaloissa tai muissa hoitolaitoksissa. Samalla kun kuole-
ma on siirretty laitoksiin, ovat omaiset myös joutuneet luovuttamaan paikkansa 
kuolevan läheisensä luota erilaisille kuoleman hoidon ammattilaisille. Samalla 
vanhat traditiot kuolevan hoitoon osallistumisesta ovat hävinneet omaisilta.

Omaiset jäivät läheisensä viimeisellä matkalla kuoleman rajalla vierailijan 
asemaan. Heillä ei ollut vanhojen, turvaa ja suojaa antavien rituaalien, vanhan 
perinteen, turvaa ja suojaa. Omaiset olivat jääneet aika avuttomiksi läheisen-
sä kuoleman edessä. Useimmilta puuttuivat myös oman lapsuuden turvalliset 
mallit kuoleman kohtaamisesta ja vainajan lähellä olemisesta. Kuolevien saatto-
kodin johtaja Kaija Terho toteaakin: ”Sairaalaan siirtynyt kuolema, jonka mie-
lellään ajatellaan koskettavan vain vanhuksia, on tukemassa kuolemaa kaihtavaa 
asennetta.”655

Kotona tapahtunut äkillinen kuolema, jollainen sisältyi tutkimusaineistoo-
ni, jätti omaisten mieleen kysymyksen, miksi heitä ei jäänyt tukemaan yksi-
kään paikalla ollut toimija (poliisi, lääkäri, ensiapuhenkilöstö, hautaustoimisto). 
Omaiset jäivät aivan yksin, kun ruumisauto lähti pihamaalta. Tutkimuksissa on 
todettu, että kuolevien omaiset ovat yksi terveydenhuollon riskiryhmä. Omais-
ten sairastuvuus on myös huomattava.656

Kuoleman hetken toimijoita hautauskentällä olivat ennen muuta sairaalan 
hoitohenkilöstö, jonka joka tapauksessa tuli laittaa ruumis kuntoon välittömästi 
kuoleman tapahduttua, sulkea silmät, sulkea suu, mahdollisesti puhdistaa vai-
naja ja pukea hänet kertakäyttöiseen vaatteeseen ja asettaa hänet vuoteellensa 
kauniisti kertakäyttöisen lakanan alle omaisten mahdollista katsomista varten. 
Ennen tätä nykyistä sairaalassa kuolemisen vaihetta – kun vielä kuoltiin omassa 
kodissa – oli kylässä olemassa omat tekijänsä: ruumiinpesijät ja pukijat. Myös 
sanat ovat matkalla muuttuneet: Kun ennen ruumis pestiin, nyt vainaja laitetaan.

Toinen toimijaryhmä, joka oli sairaalavaiheessa mukana, olivat omaiset, 
jotka kävivät katsomassa läheistään sairaalassa ja hoitolaitoksessa. Vaikkakaan 
heistä hyvin harva pystyi olemaan paikalla juuri kuoleman hetkellä, niin suurin 
osa heistä olisi toivonut voivansa olla silloin paikalla. Omaiset joutuivat sairaa-
lassa tekemisiin lukuisten ammattilaisten kanssa. Entisajan yhteisöllinen vastuu 
kuolemaa lähestyttäessä oli vaihtunut ammattilaisiin. Oman tutkimukseni tapa-
uksissa miltei kaikki kuolevat joutuivat olemaan yksin kuolemansa hetkellä. 

Myös kirkko on yksi mahdollinen toimija hautauskentän kuoleman hetkessä, 
mukana ennen kuolemaa ja kuoleman hetkellä, mukana sekä kuolevaa että omai-
sia varten. Sitä varten kirkollakin on olemassa oma ammattilaisten joukkonsa: 
sairaalapapit. Mutta myös seurakuntien papistolla olisi paikkansa omaisten ja 
kuolevan lähellä, jos työtä haluttaisiin painottaa siihen suuntaan. Omassa aineis-
tossani kuitenkin vain yhdessä tapauksessa oman seurakunnan pappi oli antanut

655 Sailo 1992, 57–58.
656 Sailo 1992, 61.
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sairaalassa ehtoollisen kuolevalle ja hänen läheiselleen ja oli ollut saattamassa 
tätä viime matkalla. Hänet oli myös pyydetty siunaamaan vainaja. Kahdessa 
tapauksessa omaiset olivat harkinneet papin pyytämistä paikalle, mutta olivat 
jättäneet kutsumatta hänet. 

Tietenkään en tästä haastatteluaineistosta voi saada selville sitä, oliko sai-
raalapappi mahdollisesti käynyt kuolevan luona silloin, kun omaiset eivät olleet 
paikalla. En ole voinut haastatella vainajia. Mutta ainakaan omaisten haastatte-
luista tällaista en kuullut. Myöskään hautaan siunanneitten pappien haastattelut 
eivät kertoneet siitä, että he olisivat olleet mukana vainajan viime hetkinä. Puhe 
siitä, että kirkko on mukana saattamassa jäseniään myös viime hetkinä, ei tämän 
tutkimusaineiston mukaan ole toteutunut käytännön tekoina. Käsikirjan kanssa 
kuoleman kyllä voisi kohdata, sillä kaavoja saattamiseen toki on olemassa.

Hautaustoimistot eivät olleet mukana vielä tässä vaiheessa, eivätkä ne eetti-
sistä syistä saisikaan olla mukana. Hautaustoimistojen hyvään toimintatapaan 
kuuluu se, että ne eivät ole mainostamassa itseään sairaalassa. Myös kotikuole-
missa ns. poliisiajojen657 yhteydessä hautaustoimisto hoitaa tehtävänsä ja noutaa 
vainajan kotoa tai maantieltä, mutta se ei näiden ajojen yhteydessä saa mainostaa 
itseään ja antaa esimerkiksi käyntikorttia omaiselle luvaten hoitaa jatkonkin. 

Taulukosta 11 selviää, keitä toimijoita oli mukana hautauskentällä ruumiin 
matkalla sairaalasta tai hoitolaitoksesta hautaan. Aineistona on tämän tutkimuk-
sen materiaali. Taulukossa ei ole mukana kotikuolemaa, koska sellaisia sisältyi 
tutkimusaineistoon vain vähän. Niihin liittyen tulee lisäksi mukaan toimijoiksi 
kuoleman hetkeen aina poliisi ja mahdollisesti myös ensiapuhenkilöstö.

657 Viranomaiset kilpailuttavat hautaustoimistoilla nämä viranomaisajot. Siinä hautaustoimisto 
sitoutuu olemaan 24 tuntia vuorokaudessa valmiina lähtöön, jos poliisi kutsuu.



193

Taulukko 11. 
Toimijat viimeisen matkan eri vaiheissa

Viimeisen matkan 
vaihe Omaiset Sairaala

Hautaus 
toimisto 

Seura-
kunta

Krema- 
torio

Ennen
kuolemaa 

Kuoleman 
hetki 

   

Ruumiin 
laittaminen 

   

Vainajan 
katsominen 

    

(Ruumiin 
avaus)

   

Arkkuun 
laittaminen 

Saattohartaus 
tai hyvästely 

Kuljetus 
ruumishuoneelle 

Sanoma- 
kellot 

Hautaan 
siunaaminen 

Hautaan 
laskeminen 

Muisto-
tilaisuus

Ruumiin 
poltto 

    

Uurnan
maahanlasku

Hautakivi 

mukana 
yleensä
tai aina 

mukana 

usein

mahdollisuus olla 
mukana, mutta 
toteutuu harvoin 
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4.2. Arkun valinta – yhteys hautaustoimistoon syntyy

Useimmiten kuolema tapahtuu sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa, kuten 
edellisessä luvussa on todettu. Siellä vainaja on ensisijaisesti sairaalan tai hoito-
laitoksen toiminta-alueella, jonne myös omaisilla on oikeus tulla. Omaiset ovat 
voineet niin halutessaan olla läsnä kuoleman hetkellä tai ovat tulleet paikalle hy-
vin pian kuoleman tapahduttua. Sairaala on siistinyt ruumiin ja pukenut vainajan 
kertakäyttöiseen kaapuun. Yleensä hoitajat eivät tähän tehtävään pyydä omaisia 
mukaan. Tämän jälkeen omaisilla on vielä mahdollisuus olla hetki läheisensä 
luona. Pian sen jälkeen ruumis siirretään sairaalan kylmiöön säilytykseen – pois 
julkisuudesta ikään kuin näyttämön taakse. 

Sairaalan osastolta tai hoitolaitoksesta vainaja siirretään hautauskentällä sille 
alueelle, jossa nyky-yhteiskunnassa tehtävät on annettu toisille ammattilaisille 
eli hautaustoimistoille. Tarkoitus on, että vainaja asetetaan arkkuun ja vainajalle 
järjestetään kuljetus pois sairaalan tai hoitolaitoksen tiloista. Lähinnä omaisten 
tehtävänä on nyt ottaa yhteyttä hautaustoimistoon, valita arkku ja tilata hauta-
ustoimisto asettamaan vainaja arkkuun. Yleensä hautaustoimiston kuljettaja ja 
apumies valmistavat vainajan arkkuun ilman omaisten apua. Tätä mahdollisuut-
ta omaisille ei tavallisesti edes tarjota. Vainaja ikään kuin siirretään hetkeksi 
pois näyttämön julkiselta alueelta esiripun taakse, jonne omaisilta on pääsy kiel-
letty. Yhdessäkään tämän tutkimuksen tapauksista ei omainen ollut avustamassa 
vainajan pukemisessa ja laittamisessa arkkuun. 

Hautauskentän toimijoina lähes aina omaiset haluavat huolehtia vainajan 
hautausjärjestelyistä ja ottavat useimmiten ensimmäiseksi yhteyttä hautaustoi-
mistoon. Hautaustoimilaissa ei kuitenkaan omaisia velvoiteta tähän tehtävään 
vaan tämä tehtävä ikään kuin tarjotaan mahdollisuutena vainajan puolisolle tai 
lähimmille perillisille.658 Hautaustoimi katsotaan viime kädessä yhteiskunnan 
hoitoon uskotuksi tehtäväksi ja hautausvelvollisuus määrätään kunnan hoitoon, 
mikäli omaiset eivät voi tai halua käyttää heille annettua mahdollisuutta. Ruot-
sissa lainsäädäntö on tältä osin aivan samanlainen.659 Oma hautaustoimilakimme 
toteaa lisäksi, että kaikissa hautausjärjestelyissä tulee kunnioittaa aina vainajan 

658 Hautaustoimilaki 2004, 23§ :”Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn 
henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyis-
tä, voivat järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilöä sekä lähimmät 
perilliset. Jollei kukaan 1 momentissa tarkoitetuista henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös 
muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Muussa tapauksessa järjestelyistä huolehtii se kunta, jos-
sa vainajalla oli kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tai, jos vainajalla ei ollut ko-
tikuntaa, se kunta, jossa vainaja kuollessaan asui…Jos 1 momentissa tarkoitetut henkilöt eivät 
pääse yksimielisyyteen hautaamiseen tavasta, paikasta tai hautaustoimituksesta, käsitellään asia 
1 momentissa tarkoitetun henkilön kanteesta siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiiriin vainajan 
kotikunta hänen kuollessaan kuului.”
659 Erman 2001, 52. ”Att se till att avlidna gravsätts är nämligen ytterst en samhällelig uppgift. För 
de anhöriga är ombesörjandet av begravningen snarast att se som en rättighet.”
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omia toivomuksia.660 Ruotsin kirkossa tämä on kirjoitettu myös kirkkojärjestyk-
seen.661

Omaisten ensimmäiset yhteydet kuolemantapauksen jälkeen olivat omassa 
tutkimuksessani lähes poikkeuksetta hautaustoimistoon. Omaisten mielessä hau-
taustoimistot edustivat hautauskentällä luotettavaa ammatillisuutta ja asiantun-
tijuutta suhteessa kuolemaan ja hautausjärjestelyihin. Omaiset eivät kääntyneet 
kuoleman jälkeen ensimmäiseksi seurakunnan puoleen ja etsineet sieltä apua 
neuvottomuuteensa. Tähän asiaan palataan tutkimuksessa vielä uudestaan.

Yhteys hautaustoimistoon ei synny sattumanvaraisesti. Omaiset eivät näyt-
täneet valitsevan hautaustoimistoa sattumalta tai puhelinluettelon yritysluette-
losta. Aivan ratkaisevasti vaikutti hautaustoimiston valintaan aiempi kokemus 
toimistosta (31 %). Jos jo aikaisemmin oli ollut järjestettävänä hautajaiset ja sil-
loiseen hautaustoimistoon oltiin tyytyväisiä, valittiin ilman muuta nytkin sama 
toimisto, vaikka se ei olisikaan ollut lähin. Tuttuus vaikuttaa. Jos aikaisempaa 
omaa kokemusta ei ollut, silloin valintaan vaikuttivat sukulaisten ja tuttujen suo-
situkset (31 %). Myös toimiston sijainnilla valintaperusteena oli merkitystä (15 
%). Muita syitä oli mm. se, että valittiin sama toimisto, joka oli hakenut vainajan 
kotoa (ns. poliisiajo) tai toimiston nimi oli tuttu.

Taulukko 12. 
Hautaustoimiston valintaan liittyvät syyt.

  Tapaus
Mikä vaikutti hautaustoimiston
valintaan omaisten mielestä

Srk:n
koko

   1 ns. poliisiajo   <3 500

   2 ennestään tuttu >150 000
   3 tutun suositus >150 000
   4 tutun suositus >150 000
   5 nimi tuttu  <25 000
   6 ennestään tuttu  <25 000
   7 toimiston sijainti   <3 500

   8 tutun suositus  >30 000
   9 toimiston sijainti   <2 000

  10 ennestään tuttu  >30 000
  11 tutun suositus  >30 000
  12 ennestään tuttu >150 000
  13 ei tietoa >150 000

660 Hautaustoimilaki 2004, 2§  ”Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan 
käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.”
661 Kyrkoordningen 1999, 24 kap. 3§ ”När någon har avlidit bör man så långt det är möjligt följa 
hans eller hennes önskan om begravningens utformning”.
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Omaisista suurin osa halusi valita sellaisen hautaustoimiston, josta heillä oli 
joko omakohtaista kokemusta tai jotakin ennakkosuositusta. Esimerkiksi mai-
nontaa ei näiden tutkimustapausten osalta voi pitää toimiston valintaan vaikut-
tavana syynä. Nämä tulokset ovat samansuuntaisia saksalaisen kyselyn kanssa. 
Siellä hautaustoimiston valintaan vaikuttivat ennen muuta se, että hautaustoi-
misto oli ennestään tuttu (37 %), sukulaisen tai tutun suositus (26 %), toimiston 
sijainti (19 %) tai jokin muu suositus (18 %). Mainonnalla oli vaikutusta noin 
7 %.662

Hautauskentän määräävänä jurisdiktiona toimivat siis lait ja asetukset, jotka 
takaavat sen, että ketään ihmistä ei jätetä hautaamatta. Ne delegoivat yhteiskun-
nallisen hautaustehtävän omaisille, jotka useimmiten ensimmäiseksi kääntyvät 
jonkun hautaustoimiston puoleen ja valtuuttavat sen hoitamaan järjestelyt puo-
lestaan. Hautaustoimistot kuuntelevat omaisten toivomuksia ja pyrkivät hoita-
maan tehtävän omaisten toivomalla tavalla. Omaiset puolestaan haluavat, että 
kaikki menisi niin kuin vainaja olisi toivonut tai että kaikki tehdään ”niin kuin 
on ollut tapana”.

Hautaustoimistot markkinoivat itseään usein täyden palvelun taloina, jos-
ta omainen saa kaiken haluamansa. Hautaustoimistot ovat tänä päivänä paljon 
muutakin kuin arkkua ja kuljetusta myyvä liike. Parhaiten hautaustoimistoa voi-
si ehkä kuvailla palvelukeskukseksi, jossa hautausjärjestelyt räätälöidään kun-
kin persoonallisen mieltymyksen mukaisiksi. 

”Haluamme tarjota ”täyden palvelun pakettia”: asiakas saa sen palvelun, minkä 
hän haluaa. Toimimme niitten arvojen pohjalta, joita asiakkaat edustavat. Täy-
den palvelun palvelupaketti sisältää sen, että varataan siunausajat, pappi, kant-
tori, muistotilaisuuspaikka, suunnitellaan ohjelma musiikkiesityksineen, valitaan 
arkku/uurna, selvitetään hautapaikka, sovitaan kuljetusjärjestelyistä ja lähteekö 
omainen mukaan vainajaa saattamaan, laaditaan kuolinilmoitukset, hankitaan 
hautauslupa, tehdään kutsut ja jopa perunkirjoitus sovitaan, usein myös hauta-
kivi. Vain eläkeasioita emme hoida täällä.” (Tapaus 3, hautaustoimisto)

Luvussa 3.2.4. on kuvioissa 2–7 Hänelin tutkimuksen kuvat hautaustoimiston 
tehtävistä. Näiden kuvien mukaan omainen menee aluksi valitsemaansa hau-
taustoimistoon. Siellä omainen valitsee arkun ja valtuuttaa hautaustoimiston 
laittamaan vainaja arkkuun. Vainaja on tässä vaiheessa useimmiten jo siirretty 
sairaalan kylmiöön pois omaisten toiminta-alueelta. Myös arkkuun laittamisen 
yhteydessä vainaja on lähes poikkeuksetta omaisten näkymättömissä näyttämön 
takaosassa. Omaiset jatkavat neuvottelua hautausjärjestelyistä hautaustoimis-
tossa, jossa virkailija samalla kertaa tai hyvin pian ottaa yhteyksiä hautausken-
tän moniin muihin toimijoihin omaisilta saamansa tehtävänannon mukaisesti ja

662 Sample Institut 1978, 36.
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sopii aikatauluja ja järjestelyjä omaisten puolesta. Vainajan hakemiselle sairaa-
lasta tai hoitolaitoksesta sovitaan aika ja takanäyttämöllä valmisteltu (omaisilta 
ja julkisuudelta piilossa) vainaja tuodaan sovittuna aikana julkisesti jälleen esil-
le omaisia varten. Sen jälkeen ruumis siirretään jälleen pois julkisuudelta seu-
rakunnan kylmiöön odottamaan hautaamista eli vainajan lopullista erottamista 
elävien maailmasta. 

Ruumis tulee haudata eikä vainajaa voi säilyttää määrättömän kauan sairaa-
lan kylmiössä. Mitään täsmällisiä ajan määräyksiä hautaamiselle ei lakiteksteistä 
kuitenkaan löydy, vain sanat ”ilman aiheetonta viivytystä” ja ”viivytyksettä”. 663

Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa 
kunnioittavalla tavalla. Terveydensuojeluasetuksen hautausmaata ja hautaamista 
käsittelevässä luvussa täsmennetään hautaamista säätämällä, että vainajan ruu-
mis on haudattava viivytyksettä tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa 
taikka tuhkattava krematoriossa. Muualla kuin sairaalan tiloissa ruumis on säily-
tettävä asianmukaisessa tiiviissä arkussa tai vastaavassa ennen hautaamista.664

Kaikkien myynnissä olevien arkkujen on kestettävä käsittelyä ja kuljetusta 
sekä vainajan säilyttämistä. Arkku pitää olla valmistettu ympäristöystävällises-
tä, hajoavasta ja poltettavasta materiaalista. Arkun pitää olla sellainen, että se on 
mahdollista haudata maahan tai tuhkata krematoriossa. Uurnaa koskevat samat 
kriteerit. Tulevaisuudessa arkun ja uurnan valmistuksessa tulee ottaa yhä enem-
män huomioon ympäristökysymykset.665

Suomessa vainaja on terveydensuojeluasetuksen mukaan haudattava arkussa 
ja myös säilytettävä arkussa ennen hautaamista. Hautaustoimen malliohjesään-
nössä666 todetaan kuitenkin, että ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä 
sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännöt sen sallivat. Erityisillä syil-
lä tarkoitetaan uskonnollisia syitä, kuten esimerkiksi voi olla islamin uskois-
ten hautaamisessa, jossa ruumis voidaan laskea hautaan esimerkiksi käärittynä 
liinoihin. Suomessa ei arkkupakosta juurikaan ole keskusteltu, muualla kyllä, 
esimerkiksi Saksassa.667 Taustalla on monikulttuurisuus ja suuri vierasmaalais-
ten – erityisesti turkkilaisten – määrä maassa.

Keskustelua käydään Saksassa nyt siitä, voidaanko lainsäädännössä koko-
naan luopua arkkupakosta ja jättää päätös jokaisen kuluttajan omaan harkintaan.

663 Hautaustoimilaki 2004, 2§.
664 Terveydensuojeluasetus 1994, 40§–41§. 
665 Hautaustoimen käsikirja 2005, liitteet 3 ja 4, joissa todetaan arkkujen ja uurnien laatusuosi-
tukset. ”Arkkujen tulee olla siten valmistettuja, että ne voidaan sekä haudata maahan että tuhka-
ta…Niiden täytyy olla hajoavia…Arkun tulee kestää vainajan pukemisen, arkkuun laittamisen 
ja säilyttämisen ennen hautaamista sekä kuljetuksen. Arkun pohjan tulee olla tiivis. Arkun pitää 
myös kestää kantamista, nostamista ja laskemista…Arkun pohjan pitää olla nesteenpitävä…Suu-
rin standardikoko pituus 210cm ja leveys 75cm (sisältää kahvat).”
666 Hautaustoimen malliohjesääntö 2003, 10§.
667 Hamburger Bestattungsverordnung 1998/GVBL, §1(4): ”Die zuständige Behörde kann Aus-
nahmen von der Pfl icht zur Verwendung von Särgen nach Absatz 1 Satz 1 zulassen, wenn dies aus 
weltanschaulichen oder religiösen Gründen erforderlich ist.“
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Saksan Hautaustoimistojen Liitto (Verband Deutscher Bestattungsunternehmen) 
on ottanut myönteisen kannan esitettyyn lakimuutokseen. Se toteaa, että ei ole 
odotettavissa joukkoliikettä arkuttomaan hautaukseen, vaan arkku viimeisenä 
asuntona olisi edelleen vahvasti perinteen mukainen käytäntö. Liiton kannan-
otossa viitataan myös siihen, että mahdollinen lakimuutos kyllä saattaisi aihe-
uttaa eurooppalaiselle arkkuteollisuudelle tappioita. Toisaalta samanaikaisesti 
syntyisi uusia markkinoita korkealaatuisten ruumisliinojen valmistamiseksi. 
Kannanotossa todetaan myös, että mahdollinen lakimuutos vahvistaisi jo alka-
nutta hautaustoimistojen tehtäväkentän muuttumista alun käsityöläisammatti-
kunnasta palvelujen tuottajaksi. Saksalaisten hautaustoimistojen edustajat eivät 
näe arkkua enää hautauksen keskipisteenä, vaan ennen muuta surutilaisuuden 
ohjelma, musiikki, puheet ja muistotilaisuuden rakentaminen ovat tulevaisuu-
dessa hautaustoimistojen keskeistä toiminta-aluetta.668

Omaisten on Suomessa hankittava arkku hautaamista varten – laskettiinpa 
vainaja sitten arkussa hautaan tai tuhkattiinpa hänet krematoriossa. Arkku on 
pakollinen, ja sen laadun tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Arkusta 
ja vainajan laittamisesta arkkuun aiheutuu hautauskustannuksia, jotka voidaan 
maksaa perinnönjättäjän tililtä ennen perunkirjoitusta. Mikäli lähiomaiset eivät 
huolehdi hautausjärjestelyistä, voi hautaustoimilain mukaan myös joku muu vai-
najan läheinen huolehtia järjestelyistä. Hän on oikeutettu saamaan kuolinpesän 
varoista kohtuullisen korvauksen hautauskuluista. Suoraan hautaustoimistoille 
maksettavia kustannuksia tulee arkusta/uurnasta, vainajan vaatetuksesta, ark-
kuun asettamisesta, kuljetuksista sekä mahdollista toimistopalkkioista. Mikäli 
kuolinpesä on varaton, kunnalta voi anoa harkinnanvaraista toimeentulotukea 
sosiaalitoimistosta. Se tulee kysymykseen silloin, kun kukaan muu ei maksa 
kuluja.

Kuntien tavat myöntää toimeentulotukea vaihtelevat. Tukeen oikeuttaviksi 
menoiksi katsotaan arkku-, uurna- ja kuljetuskustannukset sekä hautapaikasta 
aiheutuvat menot. Sen sijaan muistomerkistä, muistotilaisuudesta tai lehti-il-
moituksesta aiheutuneita kuluja on korvattu vain poikkeustapauksissa. Kunnat 
ovat yleensä myös kilpailuttaneet hautajaiset, joten kunnat ja kaupungit teke-
vät tarjouspyyntöjen perusteella hankintasopimuksia. Toimeentulotuen varassa 
haudattavan omaiset ovat sidottuja tarjouspyyntöön, eivätkä he voi vapaasti vali-
ta haluamaansa hautaustoimistoa.669 Arkkuvalmistajien hinnastossa on olemas-
sa ns. ”kunta-arkku” toimeentulotuen varassa toimitettavia hautajaisia varten. 
Myynnissä olevien arkkujen hintahaitari vaihtelee muutamasta sadasta eurosta 
tuhansiin euroihin.

668 ”Die derzeitige Entwicklung dokumentiert zugleich den Funtionswandel des Bestatters: Vom 
Handwerker zum Dienstleister. Der Sag ist nicht mehr Mittelpunkt einer Bestattung. Umfragen 
in der Bevölkerung haben ergeben, dass das Trauerambiente (Musik, Rede, Ausgestaltung der 
Trauerfeier) immer wichtiger wird als Form und Ausprägung des Sarges. Die Erinnerungskultur 
geht in diese Richtung.“ VBD 12.11.2002
669 Hautaustoimen käsikirja 2005, 78–79.
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Vainajaa ei suinkaan aina ole haudattu arkussa. Saksalaisessa hautauskult-
tuurin sanakirjassa todetaan, että pitkälle 1800-luvulle saatettiin haudata ilman 
arkkua. Vainajat haudattiin käärittyinä pussimaiseen käärinliinaan. Tämä käy-
täntö oli mahdollinen, koska vainajat haudattiin hyvin pian kuoleman tapahdut-
tua, ja vainajia säilytettiin kotioloissa. Kun kuoleman ja hautaamisen välinen 
aika pidentyi, tuli arkun käyttäminen pakolliseksi hygieenisistä syistä.670

Arkun käyttö on kylläkin vanha tapa, jo antiikin aikana tunnettu, mutta sen 
käyttö rajoittui keskiajalla ja kauan sen jälkeen vain ylempiin yhteiskuntaryh-
miin. Arkkuhautaus alkoi yleistyä vasta 1700-luvulla. Suurin osa vainajista kan-
nettiin paareilla hautaan. Paarit voitiin peittää paarivaatteella, usein lisämaksus-
ta, eikä paarivaatetta pantu hautaan. Vainaja voitiin kantaa hautausmaalle myös 
yhteisessä käytössä olevassa arkussa, voisiko sanoa kierrätysarkussa. Tällä het-
kellähän laki kieltää arkun käyttämistä uudelleen, jos se on ollut kosketuksissa 
ruumiin kanssa.671

Arkut valmistettiin aluksi omassa kylässä. Usein olivat arkkulaudat jo ole-
massa valmiina odottamassa käyttöä. Tämän käsityöperinteen pohjalle syntyivät 
ensimmäiset arkkuliikkeet, jotka olivat nykyisten hautaustoimistojen ensimmäi-
siä alkuja. Jotkut kaupungin puusepänverstaat olivat laajentaneet tuotevalikoi-
mansa käsittämään myös arkkuja, ja puusepänverstaan takahuoneessa myytiin 
arkkuja. Niitä saatettiin mainostaa lehdessä ja ulottaa markkinointi kaupungista 
myös maaseudulle. Vähitellen kehitys on johtanut keskitettyyn arkkutuotantoon 
maassamme. Nykyisin hautaustoimistot tilaavatkin arkut tukkuliikkeeltä joko 
puuvalmiina tai täysin valmiina. Monet hautaustoimistot kuitenkin nykyisinkin 
verhoavat arkut itse. Myös ulkomailta tuodaan arkkuja maahamme. 

Useimmissa hautaustoimistoissa on arkkuvalikoima paikan päällä valmii-
na.672 Ostaja voi suorittaa valintansa näkemänsä perusteella. Myös hinnat ovat 
esillä, kuten kuluttajansuojalaki edellyttääkin. Pelkän arkun perusteella ei osta-
ja kuitenkaan voi täysin päätellä arkun hintaa, sillä joillakin toimistoilla arkun 
hinta sisältää jo vainajan vaatetuksenkin – valkean paidan ja sukat. Toisilla taas 
kukin vaatekappale hinnoitellaan erikseen ja lisätään arkun hintaan. Ostajan ar-
kusta maksama hinta on paljon suurempi kuin se hinta, jonka hautaustoimisto 
siitä tukkuliikkeelle on maksanut. Tämän tutkimuksen piiriin ei kuitenkaan kuu-
lu hintojen vertailu. Arkun hintaan sisällytetään toimiston palvelukulut samoin 
kuin asiakkaan kanssa käydyn keskustelu(je)n hinta, puhelinkulut ja muita jär-
jestelykuluja. Yksikään tutkimukseni hautaustoimistoista ei veloittanut asiakas-
ta erikseen neuvottelukeskusteluista, vaan ne oli sisällytetty esimerkiksi arkun 
kauppahintaan.

670 Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur 2002, 262–264.
671 Saksassa tuomittiin vuonna 2003 hautausalan yrittäjä, joka oli siirtänyt jo siunatun mutta vielä 
tuhkausta odottavan vainajan halvempaan arkkuun ja myynyt uudelleen kalliimpaa arkkua.
672 Joissakin hautaustoimistoissa oli esillä vain arkkujen pienoismalleja, joiden perusteella asia-
kas voi tehdä valintansa. Kuitenkin useimmat liikkeet vierastivat tällaista menettelyä arvelemalla 
arkkujen pienoismallien herättävän asiakkaissa surullisen mielikuvan lasten arkuista.
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Asiakas (sureva omainen) tullessaan asioimaan hautaustoimistoon ei myös 
liiemmin ole suorittanut mitään hintavertailuja eri arkkuliikkeitten välillä. Se 
ei yksinkertaisesti kuulu hautaustoimistoissa asioimisen perinteeseen. Vain yksi 
omainen tutkimukseeni haastattelemista omaisista oli suorittanut hintavertailuja 
puhelimitse ennen tekemäänsä hautaustoimiston valintaa. Vanhemman suku-
polven ihmisillä oli tapana säästää rahaa omia hautajaisiaan varten, että pääsee 
omillaan hautaan. He myös olivat usein varanneet jo valmiiksi vaatteet, jotka 
heidän päälleen tuli arkkuun pukea.673 Tämä vanhan kansan periaate mennä 
omillaan hautaan tuli hyvin esille, kun haastattelin erään tapauksen yhteydessä 
vanhainkodin johtajaa.

”Hyvin usein tulee meillä vanhusten kanssa puheeksi myös kuolema ja hautaus-
järjestelyt. Jos ei me itse ole osattu sitä ottaa puheeksi, niin yleistä on, että van-
hus itse tulee ja haluaa puhua siitä – jos siis ei ole dementoitunut. Heillä itsel-
lään on huoli siitä, että jääkö nyt varmasti arkkurahaa. Vanhukset haluaa yleensä 
puhua tästä, vaikka heillä olisi omaisiakin.
  Mä oon vuosien varrella oppinut ymmärtämään, että me vaan itte (=henkilö-
kunta) ajattelemme, että tää kuolema on semmonen aihe, mistä on vaikee puhua. 
He (=vanhainkodin asukkaat) puhuu niistä asioista mieluusti ja heillä on aikaa.” 
(Tapaus 9, vanhainkodin johtaja)

Hautaustoimistot poikkesivat jonkin verran sisustukseltaan siinä, olivatko ar-
kut heti sisään tullessa nähtävänä vai eivät. Useimmat yrittäjät olivat halunneet 
sijoittaa arkut kokonaan toiseen tilaan, koska arkkujen nähtävänä olo saattoi 
heidän mielestään tehdä neuvottelukeskustelun liian ahdistavaksi omaisille. 
Joissakin liikkeissä oli esillä vain arkkujen pienoismalleja valinnan tekemistä 
varten. Yleensä omaisille oli hautausneuvottelua varten varattu erillinen, siihen 
tarkoitukseen erotettu tila.

”Mulla kesti aika kauan ennen kuin mä uskalsin panna arkkuja esiin toimistossa. 
Laitoin ison viherkasvinkin eteen, että se vähän piilottaisi arkkuja. Ja kesti aika 
kauan, ennen kuin uskalsin laittaa toimiston ikkunaan uurnia esille. Mutta nyt 
ajattelen, että se on kuitenkin tämän yrityksen tehtävä. Jos me ei uskalleta puhua 
kuolemasta, kuka sitten. (Tapaus 10, hautaustoimisto)

Se, että arkkuja ei ole nähtävänä sisään tullessa, oikeastaan kertoo aika paljon 
hautaustoimistojen toimintakentän muuttumisesta: enää pelkkä arkkujen myyn-
ti ei ole keskeisin hautaustoimistojen tehtävä vaan tilalle on tullut monien eri

673 Samuli Paulaharju kuvatessaan 1900-luvun alun hautausperinnettä toteaa: ”Vierasta vaatetta 
varotaan panemasta vainajan päälle taikka semmoista, mistä ei ole maksua suoritettu. Jos panisi, 
joutuisi vainaja aina olemaan alasti tulevassa elämässä. Eikä niitä jälkeen käsin enää voi maksaa 
millään hinnalla. Niinpä pitääkin jo eläessään koettaa säästää siksi, että voi omin varoin päästä 
hautaan.” Paulaharju 1995, 106. Alkuperäisteos 1924.
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palvelujen myyminen, yhteyksien ottaminen eri tahoille (kuten seurakunta, pi-
topalvelu, sanomalehtien ilmoituskonttori, kukkakauppa ym.). Myös hautajais-
tilaisuuden suunnitteleminen tapahtuu tänä päivänä usein juuri hautaustoimis-
tossa.

Toisaalta voisi ajatella niinkin, että arkkujen sijoittaminen katseiden ulottu-
mattomiin toimistojen sisääntulotilasta ja neuvottelutilasta kertoo jotakin oman 
aikamme kuoleman piilottamisesta pois katseilta. Hautaustoimistojen näyteik-
kunat ovat myös yleensä verhotut niin, ettei liikkeeseen sisälle näe. Kuolema 
on privatisoitu erityistapaukseksi, ennen julkisesta tapahtumasta on tullut nyt 
yksilöllinen tragedia.

Omaiset menevät hautaustoimistoon yleensä ilman ajanvaraamista. Tämän 
tutkimuksen tapauksista ei yhdessäkään ollut etukäteen sovittu tapaamisesta. 
Hautaustoimistoon mennään kuin kauppaan, vaikka itse asiassa useimmiten ky-
symys on melko pitkästä neuvottelukeskustelusta toimistossa. Jos liikkeessä on 
useampia virkailijoita, tapaaminen yleensä onnistuu heti. Muutamassa tapauk-
sessa omaiset olivat ottaneet ensimmäisen kontaktin puhelimitse. 

Keskustelua asiakkaan (omaisen) kanssa ei aloiteta suoraan arkkukaupoilla, 
vaan yleensä ensin puhutaan tilanteesta. Toimiston virkailija kartoittaa tärkeät 
henkilötiedot ja faktat, joita hän tarvitsee jatkossa. Tätä varten toimistoissa on 
valmis kyselylomake, jonka mukaan keskustelu pääasiassa etenee. Vasta kes-
kustelun lopussa tullaan vaiheeseen, jossa omaisten pitää tehdä arkun valinta. 
Hyvään toimintatapaan kuuluu, että omaiset saavat kaikessa rauhassa tutustua 
eri arkkuihin. Myyjän ei kuulu suositella jotain tiettyä tai tietynhintaista arkkua, 
ei myöskään yrittää myydä mahdollisimman kallista arkkua. Hautaustoimisto-
jen oma eettinen säännöstö kieltää tällaisen surutilanteen hyväksi käytön.674

Haastattelemillani hautausalan yrittäjillä tuntui olevan varsin korkea eettinen 
näky työstään. Monet kokivat olevansa kutsumustyössä – eivät suinkaan pel-
kästään liikkeenharjoittajia vaan ihmisiä auttamassa heidän hädässään ja avut-
tomuudessaan.

”Me eletään jonkun ihmisen kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa sellainen 
pieni matka ja kuljetaan siinä rinnalla. Siitä saa itsellekin hyvän mielen, kun on 
voinut olla jotenkin avuksi. Hautaustoimisto ei ole pelkkä liikeyritys, vaan tämä 
on elämäntehtävä ja jonkunlainen kutsumuskin.
  Meillä pitäisi olla korkea moraali siinä, mitä me täällä ihmisille myymme. 
Kun ne tulee tänne semmosessa tietyssä mielentilassa, niin ei me voida myydä 
niille mitä vaan korkean voiton tavoittelussa. Taatusti sanon jokaiselle, joka vä-
hän empii ottaa halvemman arkun, että ei se ihmistä yhtään huonommaksi tee. 
Monet sanovat, että ne haluaisi laittaa nyt isälle tai äidille jotain tosi kaunista, 
kun se eli elämänsä niin vaatimattomasti. Joskus omaisille tulee sellanen tunne, 

674 Suomen Hautaustoimistojen Liiton liikkeiden eettiset ohjeet ja Liitto ry:n jäsenten kauppata-
paohjeet. Hautaustoimen käsikirja 2005, Liite 2.
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että pitäis ostaa kaikkein kalleinta. Hinnasta ei paljon keskustella asiakassuh-
teessa; mun mielestä sais puhua enemmänkin. Mutta se näyttää olevan kovin vai-
kea asia puhua surussa. En ainakaan halua olla johdattamassa ensimmäiseksi 
kalliitten puuarkkujen luokse.” (Tapaus 10, hautaustoimisto)

Itse asiassa omaisten ensimmäinen käynti hautaustoimistossa sisälsi paljon 
muutakin kuin vain arkun valinnan. Useimmissa tapauksissa omaiset kääntyivät 
kuoleman tapahduttua ensimmäiseksi hautaustoimiston puoleen. Siellä käydyis-
sä neuvotteluissa sovittiin käytännössä koko hautausjärjestely. Hautaustoimistot 
olivat omaisten mukaan asiantuntijoita kaikessa kuolemaan liittyvässä. David-
sson-Bremborgin tekemä tutkimus ruotsalaisista hautaustoimistoista päätyi sa-
maan tulokseen: omaiset menivät ensimmäisenä juuri hautaustoimistoon. Tutki-
ja toteaa, että tilanne voi aiheuttaa konfl ikteja, kun hautaustoimisto suunnittelee 
hautauksen, jossa papeilla kuitenkin on viimeinen sana. Hautausrituaalin johta-
juus on hänen mukaansa vähitellen siirtymässä papeilta hautaustoimistoille.675

Gustafsson osoittaa tutkimuksessaan, että Ruotsissa omaisista vain 25 % otti 
suoraan ensimmäisen kontaktin pappiin tai kirkkoherranvirastoon ja noin 70 % 
hautaustapauksista ensimmäinen kontakti pappiin tai seurakuntaan tuli hauta-
ustoimiston kautta.676 Omassa tutkimuksessani hautaustoimistot arvelivat, että 
noin kaksikolmasosaa omaisista ottaa ensimmäisen kontaktin hautaustoimis-
toon.

Kuten taulukosta 7 (luvussa 3.1.3) näkyy, omaisten ensimmäiset kontaktit 
omassa tutkimuksessani olivat lähes kaikki hautaustoimistoon. Vain kahdessa 
tapauksessa omaiset ottivat ensimmäisen yhteyden seurakuntaan. On aivan sel-
keä ero suurten ja pienten seurakuntien kohdalla siinä, ottivatko omaiset ensim-
mäiseksi yhteyden seurakuntaan vai hautaustoimistoon. Pienissä seurakunnissa 
omaisten ensimmäinen kontakti oli poikkeuksetta seurakuntaan. Sama tuntuma 
oli myös hautaustoimiyrittäjillä. 

Eräs pienehkössä kaupungissa toimiva yritys, jolla oli asiakkaita myös lähei-
sistä parintuhannen asukkaan kunnista, totesi haastattelussa näin:

”Kaupunkilaiset tulee tänne suoraan. Täält tilataan siunausajat, hautapaikat, 
keskustelut, kaikki. Mutta ne tuntee siel pienil paikkakunnil papit ihan eri lail, 
sillee niin sanotusti henkilökohtasest. Ne tuntee suntion. Ne voi siellä käydä sun-
tion kanssa juttelemas ennen kun ne on edes pappii tavannu. Et ne on tosi oma-
toimisii.” (Tapaus 9, hautaustoimisto)

Palvelun monipuolisuus on hautaustoimistojen kilpailukeino erottautua toisista 
toimistoista. Arkkumallithan ovat samanlaisia, koska jokainen hautaustoimisto 
tilaa ne tukkuliikkeestä. Hautaustoimistot eivät myöskään voi tarjota alennus-
myyntiä tai erikoistarjouksia arkuista. Sellainen mainonta ei alalle sovellu. 

675 Davidsson-Bremborg 2002, 123.
676 Gustafsson 2001, 66.
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”Kyllä me siitä lähdetään, että pidetään palvelu semmoisena, että asiakkaat pu-
huvat meistä ja sana leviää. Me panostetaan aika paljon siihen palveluun. Tuot-
teethan meillä kaikilla on periaatteessa samanlaiset, arkut ja uurnat. Ainoa, mis-
sä me voidaan eriytyä, on nimenomaan se, että me ehkä voidaan tarjota jotain 
palvelua enemmän kuin joku toinen. Kaikki varmaan tämän yhtä lailla tajuavat, 
että jokainen koettaa hakea niitä omia vahvuuksia, et sitä kautta saisi asiakkaita. 
On myös tapahtunut selvä muutos vuosikymmenen aikana: ihmiset osaa jo vaatia 
enemmän palvelua kuin alkuaikoina.” (Tapaus 8, hautaustoimisto)

Myös asiakkaiden odotuksissa on tapahtunut muutoksia viimeisen kymmenen 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Asiantuntijarooli on kuoleman kysymyksissä 
vähitellen painottunut yhä enemmän hautaustoimistoille. Näihin omaisten odo-
tuksiin hautaustoimistojen tulee vastata pysyäkseen alalla.

”Nyt ihmiset odottavat, että me hoidetaan kaikki asiat. Sillon alkuun oli vielä 
paljon sellaisia ihmisiä, jotka oli jo hoitanut seurakuntaan asiat ennen kuin ne 
tuli tänne. Maaseudulla vielä on se vanha aika paljon voimassa, mutta kaupun-
gissa on muuttunut. Nyt ihmiset tulevat tänne ja kysyvät heti alkuun, että mitä 
meidän nyt kuuluis tehdä. Tämä meidän toimisto koetaan semmosena paikkana, 
josta voisi apu löytyä. Et seurakunta ei enää ole sellanen paikka, jonne ensim-
mäiseksi lähdetään hakemaan apua.”  (Tapaus 8, hautaustoimisto)

”Ihan selvästi on enemmän niitä ihmisiä, jotka tulee ensin tänne. Ne kysyy jos-
kus, tarviiko heidän enää mennä seurakuntaan ollenkaan. Kun ihminen tulee 
tänne ja sanoo, että hän ei jaksa tehdä nyt mitään, niin sanon, että hän saa 
kaiken palvelun täältä. Sen takia ei tarvitse lähteä minnekään kulkemaan. Olen 
kyllä huomannut senkin, että seurakunta haluaisi ihmisten menevän ensin sinne.”
(Tapaus 10, hautaustoimisto)

Haastattelemani omaiset olivat usein myönteisesti yllättyneitä käynnistään hau-
taustoimistossa. Keskustelu hautaustoimistossa koettiin helpottavana; siellä sai 
rauhassa puhua ja kysyä kaikkea, mitä mielessä oli. Usein ensimmäinen keskus-
telu siis käytiin hautaustoimistossa ja vasta useita päiviä myöhemmin tavattiin 
pappi. Jokaisessa tapauksessa pappi kuitenkin tavattiin etukäteen. Kaikki koh-
taamiset seurakunnassa eivät kuitenkaan olleet miellyttäviä.

”Siellä hautaustoimistossa oli sellainen rauha. Se tosiaan yllätti. Siellä oli sella-
nen oma tila, sohva ja kukkia ja ihana rauha. Mut kun me mentiin seurakuntaan, 
siellä ei meinannu ensin löytää paikkaa ollenkaan, missä me voidaan keskus-
tella. Sit löyty iso sali. Se oli aika kylmä paikka. Me mentiin pitkään pöytään 
istumaan. Pappi istu toisel puolel ja me toisel puolel. Hän kyllä sytytti kynttilän. 
Mut se oli kuitenki semmonen kylmä paikka ku sit taas hautaustoimistossa oli 
rauhallinen ja lämmin.
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  Siellä hautaustoimistossa mä pystyin kysymään kaikkea, sellasta ihan tyh-
määkin, et voiks tehdä noin. Hän antoi heti semmosen luotettavan kuvan itses-
tään. Häneltä voi kysyä kaikkee eikä häntä tarvinnu vierastaa. Vois kuvitella et se 
olis toisinpäin. Mut missään kohdin seurakunnas ei ollut sellasta, kun me oltiin 
siel kahdes paikas.”  (Tapaus 11, vainajan tytär ja tyttärentytär)

Hautaustoimistoissa pyrittiin yksilöllisyyteen hautausjärjestelyissä. Hautajais-
ten tulisi olla vainajan näköiset, sanoivat monet hautaustoimiston edustajat. Yk-
silöllisyys ja persoonallisuus näkyivät esimerkiksi siinä, kun omaisilta kysyttiin, 
”miten arvelette, että hän (=vainaja) olisi halunnut tämän olevan?” Myös ny-
kyisessä hautaustoimilaissa lähtökohtana hautaamiseen on vainajan omien toi-
vomusten täyttäminen.677 Kuitenkin lähimpien omaisten haastatteluissa ilmeni, 
ettei kuolemasta ja hautauksesta juurikaan ollut keskusteltu etukäteen. 

Yleensä hautausjärjestelyistä ei ollut sovittu etukäteen minkään hautaustoi-
miston kanssa. Itselleni oli yllättäväkin tutkimustulos se, että hautajaisjärjeste-
lyistä ylipäätään ei ollut paljonkaan puhuttu läheisimpien kanssa. Jos kyseessä 
oli tuhkaus, omaisille oli kuitenkin muodostunut joistakin vainajan puheista 
sellainen käsitys, että hänellä ei ollut mitään polttamista vastaan. Kuolema näyt-
ti olleen sellainen aihe, josta ei etukäteen puhuttu mitään. Okoron mukaan ne 
ihmiset, jotka olivat kokeneet äskettäin läheisen ihmisen kuoleman, miettivät 
myös omaa kuolemaansa enemmän kuin muut.678

Eräs nuorehko haastateltavani, joka nyt oli järjestämässä pappansa hauta-
jaisia, oli joutunut saattamaan hautaan jo useita läheisiään muutaman viime 
vuoden aikana. Hän oli jo kertonut nuorille pojilleenkin, miten toivoisi kerran 
itsensä haudattavan. Hänen mielestään oli paljon helpompaa järjestää hautaus, 
kun tiesi, miten toinen toivoisi asiat järjestettävän.

”Pappa pyysi mun luokseen viikolla ja sanos, että hänellä olis vähän asiaa. Sit 
hän sanos, että hän ei enää elä pitkään. Ja et hän oli selvittny paperiasioita ja 
halus mulle näyttää ne.Ja sit lauantainahan hän kuolikin. Ihan niinku olis itte 
aavistanu tän kuolemansa. Meidän oli kans aika helppoo toimii hautausjärjeste-
lyissä, ku pappa oli antanut meill selvät ohjeet:
  Pappa oli sanonut et heiän hautaa ei avata, se on sit selvä, et hänet tuhkataan. 
Ja hän oli myös toivonu ett sit laulettais Kristallivirta hänen hautajaisissaan.
  Mä oon omien poikieni kans ottanu nyt myös puheeks mitä sit tehdään kun 
mä kuolen. Mä olen sanonut että mut saa laittaa sit muistolehtoon, kun en mä 
välttämättä haluu samaan hautaan entisen mieheni kans kun me oltiin erottu.”  
(Tapaus 10, vainajan miniä)

677 Hautaustoimilaki 2004: 2§. ”Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla tavalla…
tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.”
678 Okoro 1981, 122.
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Hautausjärjestelyt näyttivät tulevan omaisille aina yllättäen, vaikka kuolemaa 
olisi edeltänyt pitkäkin sairausjakso. He eivät olleet etukäteen miettineet, minkä 
hautaustoimiston he valitsevat tai minkälaisen arkun he haluavat. Näitä asioita 
alettiin yleensä miettiä vasta kuoleman jälkeen. Ja koska kuoleman jälkeen on 
melko välittömästi ryhdyttävä hoitamaan hautausjärjestelyjä, ei tutkimusaineis-
tossani kukaan omaisista yhtä poikkeusta lukuun ottamatta esimerkiksi pyytänyt 
tarjouksia eri hautaustoimistoilta vaan valitsivat vain yhden hautaustoimiston.

Saksalaisen Nöllen mukaan vanhastaan ei hautausjärjestelyissä ole kysytty 
hintoja. On pidetty sopimattomana, jos joku on esimerkiksi arkkua valmistaval-
ta puusepältä kysellyt hintoja. On myös ajateltu, että sukulaiset pitäisivät sopi-
mattomana, jos hautausta hoitavat omaiset alkavat miettiä rahaa heti kuoleman 
jälkeen.679

Vaikka omaiset eivät juuri tee hintavertailuja antaessaan toimeksiannon va-
litsemalleen hautaustoimistolle, eivät he toisaalta ole aivan tyhjänkään päällä. 
Hautaustoimistojen keskinäinen kilpailu vaikuttaa hintoihin. Jos jossakin toi-
mistossa on hyvin korkea hintataso verrattuna muihin, tieto tästä kyllä leviää 
paikkakunnalla.680 Hautaustoimistojen omistajat kertoivat minulle haastatteluis-
sa, että hinnoittelu on pidettävä kohtuullisena, mikäli haluaa asiakkaan tulevan 
mahdollisesti uudelleenkin samaan liikkeeseen. Mutta vaikka asiakas olisikin 
pettynyt saamaansa palveluun ja hautausjärjestelyihin, ei hautausta enää jäl-
keenpäin voi vaihtaa. Siinä suhteessa palautusoikeutta ei ole.

”Mikäli asiakas jälkeenpäin – toivuttuaan akuutista surustaan – hautajaisten 
jälkeen huomaa, että hautaustoimisto onkin jollakin tavalla myynyt hänelle sel-
laista, mitä hän ei olisi lainkaan tarvinnut tai ottanut liian korkeita hintoja, hän 
kyllä kertoo tästä lähipiirissään ja tieto kulkeutuu eteenpäin. Pitkällä aikavälillä 
vain rehellinen asiakaspalvelu ja oikea hinnoittelu takaavat asiakaskunnan tyy-
tyväisyyden ja liikkeen olemassaolon pitempäänkin.” 681

Vaikka hautaustoimistoissa ei olekaan mitään hintavalvontaa tai ulkopuolisia 
tarkastuksia, pitää hautauskentän – asiakaskunnan – oma valvonta palvelun 
asiallisena. Myös Kuluttajansuojavirasto682 on aika ajoin suorittanut hintaver-

679 Nölle 1997, 39.
680 Hautaustoimistoihin liitetään suomalaisessa lehtikirjoittelussa toisinaan arvostelua siitä, että 
kuolemalla rahastetaan. Tähän negatiiviseen julkisuuskuvaan on mm. Suomen Hautaustoimisto-
jen Liitto kiinnittänyt huomiota jäsenistölleen tarkoitetussa lehdessä Tiimalasissa. Ulkomaises-
sa kirjallisuudessa asiasta mainitsevat mm. Howarth 1993, 222 (Iso-Britannia) ja Mitford 1966 
(USA) sekä Nölle 1997, 40 (Saksa).
681 Haastattelu hautaustoimistossa.
682 Saksalaisen kuluttajaviraston (Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V. 1991, 20) 
tiedoista ilmenee, että siellä vuonna 1991 esimerkiksi samanlaisen tammiarkun hintahaitari eri 
hautaustoimistojen kesken oli todella suuri – hintaerot olivat jopa 500%:n luokkaa! Sample Insti-
tuten raportista (1978 a, 213) ilmenee, että yli puolet hautaustoimistojen asiakkaista Frankfurtissa 
uskoi, että hautaustoimistoilla oli samansuuruiset hinnat, vaikka tutkimuspaikkakunnalla yksityis-
ten hautaustoimistojen hinnoittelu oli kaksinkertaisesti kalliimpaa kuin kunnallisten toimistojen. 
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tailuja eri liikkeitten välillä ja julkaissut tutkimustuloksensa lehdissä. Kaikissa 
hautaustoimistoissa, joissa tutkimukseni takia kävin, oli esillä olevissa arkuissa 
hinnat näkyvissä. Toisaalta hintojen vertailua vaikeuttaa se, että hautauksen ko-
konaishinta muodostuu niin monista eri asioista, mm. kuljetuksesta, kukista ja 
muista lisäpalveluista. 

Hautausjärjestelyissä ja niihin liittyvissä valinnoissa omaiset ottivat usein 
huomioon läheisensä mieltymykset, harrastukset, tehdyn elämäntyön jne. Tämä 
näkyi mm. kukkien valinnassa, kuolinilmoituksen laatimisessa ja myös arkun ja 
hautaustavan valinnassa. Hautausjärjestelyistä päätettäessä vainajalla oli taval-
laan viimeinen sana. Florence Vandendorpe väittääkin, että hautajaiset järjeste-
tään usein juuri vainajaa miellyttämään.683

Viime vuosina ovat vähitellen lisääntyneet ns. hautaustestamentit684, jollaisen 
ihminen voi eläessään tehdä jonkun hautaustoimiston kanssa. Haastattelemissa-
ni hautaustoimistoissa kerrottiin, että sopimuspapereita haetaan säännöllisesti ja 
muutamia sopimuksiakin vuosittain tehdään. Hautaustestamentissa henkilö so-
pii hautaustoimiston kanssa etukäteen hautausjärjestelyistä ja maksaa ne. Rahat 
talletetaan pankkiin valmiiksi tulevaa käyttöä varten. 

Erään melko suuren tässä tutkimuksessa mukana olevan hautaustoimiston 
mukaan hautaustestamentteja on lähinnä kolmenlaisia. Yksi muoto on sellainen, 
että henkilö on avannut omalle nimelleen pankkiin tilin ja tallettanut sille varoja 
tulevia hautajaisiaan varten. Hautaustoimistolla on nosto-oikeus tiliin hautajais-
laskua vastaan. Jos varoja jää, ne palautuvat kuolinpesälle. Hautaustoimistolle 
voi myös maksaa rahat suoraan odottamaan hautajaisjärjestelyjä. Toimiston mu-
kaan rahoja ei palautettaisi, mikäli omaiset päättäisivätkin järjestää hautajai-
set jonkin toisen hautaustoimiston kautta. En ole pystynyt tarkistamaan näiden 
järjestelyjen juridista sitovuutta. Haastattelemani hautaustoimiston omistajan 
mukaan omaiset eivät vielä koskaan ole riitauttaneet asiaa. Kolmas tapa – ja 
yleisin – on sellainen, että henkilö merkitsee hautajaisjärjestelylomakkeeseen 
omat toivomuksensa ja jättää lomakkeen tiedoksi omaisilleen. Kopio tästä jäte-
tään usein myös hautaustoimistoon. Tässä tapauksessa ei ole maksettu rahoja, 
vaan ”hautaustestamentti” on pelkästään omaisia moraalisesti sitova toivomus. 
Kaikkia osapuolia sitova olisi oikea testamentti, joka olisi tehty todistajien läsnä 
ollessa ja testamenttiin merkitty laatijan tahto hautajaisistaan. Aikaisemmin oli 
olemassa myös henkivakuutustyyppinen hautausvakuutus, jossa henkilö saattoi

683 Vandendorpe 2000, 22.
684 Esim. Hautajaisjärjestelyni. Hautaustoimisto Pietet, Riitta Vehanen Oy. Vihkonen sisältää 
ohjeet hautajaisteni järjestämiseksi, jossa on koottuna valinnat hautaustavasta (arkkuhautaus 
vai tuhkaus), vaatteet (puuvilla, silkki vai omat), arkun ja uurnan valinta, hautapaikka, siunaus 
(virsivalinnat, pappi ja kanttoritoivomus, kantajat, kukat, kutsumistapa), muistotilaisuus (paikka, 
tarjoilu ja ohjelma), kuolinilmoitus (koko, käytettävät symbolit ja jopa ilmoitusteksti), hautamuis-
tomerkki (millainen, muoto ja kaiverrukset), haudanhoito sekä perunkirjoitus. Lisäksi vihkosessa 
on maininta pankkitalletuksesta hautajaiskuluja varten. Tämä vihkonen luovutetaan hautajaisjär-
jestelyistä huolehtivan hautaustoimiston haltuun.
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sopia etukäteen tietynsuuruisen rahasumman käytettäväksi hautajaisiinsa. Mitä 
nuorempana vakuutuksen teki, sitä pienemmällä sijoituksella voi sopimuksen 
tehdä.

Tässä tutkimuksessa yksi hautaustapaus oli juuri tällainen, jossa vanhahko 
yksin elävä naishenkilö oli sopinut kaikesta etukäteen hautaustoimiston kanssa. 
Itse asiassa hänen ja hautaustoimiston välille kehittyi vuosien kuluessa tuttaval-
linen asiakassuhde. Henkilö poikkesi vuosien mittaan usein juttelemassa hau-
taustoimistossa. Tämä henkilö kuoli yksin kotiinsa ja poliisi hänet sieltä löysi. 
Poliisi otti yhteyttä hänen lähimpiin sukulaisiinsa ja sukulaiset tiesivät hänen 
sopineen hautausjärjestelyistä etukäteen. He eivät vain tienneet, mikä oli toimis-
ton nimi. Omaiset soittivat useampaan toimistoon kaupungissa, kunnes vihdoin 
löysivät oikean hautaustoimiston. Ja kun hautauspäivä sitten koitti, istui siu-
nauskappelissa takarivissä myös hautaustoimiston virkailija – ei virkansa vaan 
syntyneen pitkäaikaisen asiakassuhteen tähden.

”Hän tuli tänne 4 vuotta sitten ovesta sisälle. Tuli katsomaan itselleen arkun 
valmiiksi. Hän kertoi olevansa yksinäinen ihminen ja luonteeltaan sellainen, että 
halusi kaiken olevan valmiina. Hän kävi täällä muutaman kerran, tehtiin sopi-
mus ja kirjattiin ylös hänen toivomuksensa. Välillä tehtiin muutoksia sopimuk-
seen, mm. kukkia vaihdettiin. Meistä tuli oikeastaan aika hyvät ystävät.”
  ”Hautauspäivänä menin mukaan kappeliin, kun omaiset pyysivät. Hyvin har-
voinhan minä olen mukana varsinaisessa siunaustilaisuudessa. Se oli aika jännä 
tunne; kuin NN olisi ollut vahvasti läsnä ja seurannut jostain näkymättömästä 
tilaisuuden kulkua.”  ( Tapaus 3, hautaustoimisto)

Arkun valinta jätetään hautaustoimistossa usein aivan neuvottelun viimeiseksi 
asiaksi – tarkoituksellisesti, sillä arkku ikään kuin konkretisoi kuoleman sil-
lä hetkellä. Siksi tämä valinta on viisainta suorittaa aivan lopussa. Davidsson-
Bremborg mainitsee tutkimuksessaan, että Ruotsin hautaustoimistojen liitto on 
ohjeistanut jäsenliikkeitään siten, että omaiset ohjataan arkkujen ja uurnien luo 
vasta aivan lopuksi, kun ostopäätös niistä on tehtävä.685

Arkun valinnassa ei juuri puhuttu rahasta. Hinnat olivat esillä, eikä niitä asi-
akkaan tarvinnut erikseen kysyä. Ylipäätään raha ei ollut hautaustoimistossa 
keskeinen keskustelunaihe. Sitäkin enemmän raha on se näkökulma, josta ul-
kopuoliset arvostelevat hautaustoimistoja. Monien lehtikirjoitusten ja televisio-
ohjelmien fokus on juuri raha käsiteltäessä hautaustoimintaa.686

Toisaalta hautaustoimiston lasku sisältää paljon muutakin kuin vain arkun. 
Kuljetukset, mahdolliset näytöt, kukkalaitteet, lehti-ilmoittelu, mahdollinen 
muistotilaisuus ja erikseen tilatut esiintyjät muodostavat hautauslaskusta paljon 

685 Praktikan 1998:12.
686 Yksikään tutkimuksessani mukana olevista hautaustoimistoista ei kirjoittanut laskua siitä työ-
ajasta, minkä he käyttivät omaisten kanssa keskustellessaan. Se katettaneen muiden palveluiden 
ja arkkujen hinnoittelussa.
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suuremman osan kuin pelkkä arkku. Ei ole myöskään yhdenmukaista käytäntöä 
siinä, sisältyykö arkun hintaan myös vainajan kuolinvaatetus (paita ja sukat). 
Hautaustoimistoilla on keskinäisiä eroja myös siinä, miten ne laskuttavat kes-
kusteluihin käytetystä ajasta ja puhelimen/faksin käytöstä.

Arkkua valittaessa omaisten yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli se, 
mikä arkku parhaiten sopisi juuri heidän vainajalleen.687 Tässä yhteydessä vai-
naja sai melkeinpä eläviä ominaisuuksia. Myös hautaustapa saattoi vaikuttaa 
arkun valintaan.

”Mulla vaikutti arkun valintaan se, että äiti poltetaan. Jos äitiä ei olis poltettu, 
olisin valinnut jonkun vahvemman arkun, vähän arvokkaamman, tammea ehkä. 
Vahvaa puuta ja kestävän arkun. Siksi, että se kestää paremmin maan sisällä 
ja kun äiti on siellä sisällä, ettei se mene kasaan ja purista äitiä.” (Tapaus 8, 
omainen)

Kaikki hautaustoimistot eivät näyttäneet oikein ymmärtävän omaisten peruste-
luja, kun he valitsivat edullisemman arkun polttohautaukseen. Myös mahdol-
linen arkkupeitteen käyttö tuntuu olevan hankala ajatus hautaustoimistoille ja 
arkunvalmistajille.688 Joidenkin seurakuntien tapaa tukea hinnoittelussaan tuh-
kauksen valintaa esimerkiksi hautapaikkahinnoittelulla ja tuhkauskuljetuksen 
maksamisella eivät hautaustoimistot myöskään ole oikein hyväksyneet. 

”Usein omaiset sanoo, et ei sen tartte olla mikään kallis arkku, kun se kuitenkin 
poltetaan. Tämä on aika outo juttu. Eihän se arkku sen kauemmin ole näkyvissä, 
vaikka se haudataan maahan. Mut omaisil on tämmönen ajatus. En mä tiedä, 
mistä tämä johtuu. Parikymmentä vuotta sitten olis ollu häpeällistä kysyä ark-
kujen hintoja, et se oli sama makso mitä makso. Mut kyl tänä päivänä tilanne on 
muuttunu.”   (Tapaus 12, hautaustoimisto)

687 Lehtonen 2005. ”Erityisesti arkku on merkittävä valinta, jossa usein haetaan yhtymäkohtia 
vainajan elämään, harrastuksiin ja elämänkatsomukseen. Arkku on siunaustilaisuudessa esillä ja 
edustaa konkreettisena esineenä vainajaa.” Tiimalasi 2005:4, SHT-viesti.
688 Lehtonen 2005 ”Arkun peittämisestä niin sanotulla arkkualballa on myös viime vuosina käyty 
keskustelua. Ottaen huomioon arkun roolin vainajan viimeisenä leposijana ja hänen konkreettise-
na ilmentymänään siunauksen aikana, tuntuu ajatus arkun peittämisestä varsin vieraalta.” Tiima-
lasi 2005:4, SHT-viesti.
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4.3. Vainajan pukeminen ja asettaminen arkkuun

Ruumiiden käsittely on vain pieni osa hautaustoimistojen työstä, mutta samalla 
kuitenkin se osa hautauskentän toiminnasta, jota omaiset itse eivät tee. Siksi 
kuollut ruumis muodostaa tärkeän roolin hautaustoimiston työssä. Näkökulma 
ruumiin pukemiseen ja arkkuun asettamiseen on hautaustoimistojen kannalta 
kahdenlainen: mitä hautausalan yrittäjä tekee ruumiille ja mitä ruumis tekee 
yrittäjälle.

Yleensä ruumis valmistellaan arkkuun sairaalan säilytystilassa, jonne omai-
silla ei ole pääsyä. Ruumis laitetaan kauniisti arkkuun. Hiukset kammataan, 
kynnet leikataan (ja mahdollisesti partakin, joka jatkaa kasvuaan vielä kuole-
man tapahduttuakin). Jos on ruumiinavausjälkiä, ne peitetään huolella, ja vauri-
oituneet ruumiinosat koetetaan mahdollisimman hyvin korjata. Miksi kuolleesta 
ruumiista nähdään näin paljon vaivaa?

Ruumiilla on ainakin kaksi merkitystä. Ensinnäkin kuolleen ruumiin (vaina-
jan) tulisi näyttää sellaiselta kuin hän oli eläessään. Kuollut ruumis edustaa yhä 
vainajan persoonaa ja identiteettiä. Arkkuun omaiset saattavat laittaa mukaan kir-
jeitä ja joitakin henkilökohtaisia esineitä. Usein vainaja puetaan valkoiseen asuun 
ja hänen jalkaansa laitetaan valkoiset sukat. Mutta omaisilla saattaa olla myös 
muita toivomuksia, joita hautaustoimistot koettavat parhaansa mukaan toteuttaa.

Yleensä arkun hintaan sisältyy ruumisvaatetus, mutta yhä yleisempää on, 
että omaiset haluavat vainajan päälle puettavan joitakin hänen omia vaatteitaan. 
Vaatetus vaihtelee pyhäpuvusta vapaa-ajan verkkareihin. Vaatteilla halutaan 
kertoa jotakin vainajan elämäntyylistä. Valkoisella kuolinpaidalla on kuvattu 
Raamatussa mainittua valkoisiin puettua perille päässeitten joukkoa.689 Vainajan 
vaatetus riippuu myös kulttuurista ja uskonnollisesta taustasta. Katoliset ja or-
todoksit puetaan usein juhlavaatteisiinsa. Tarvittaessa vainajalle käydään vaikka 
ostamassa uudet vaatteet kaupasta. Muslimit ja juutalaiset puetaan kuollessa sa-
malla tavalla, valkeaan kankaaseen.690

Yksi haastattelemani hautaustoimistoyrittäjä kertoi, että hänen työuransa 
koskettavimpia ja samalla vaikeimpia tehtäviä oli, kun hänen tuli pukea nuori 
nainen kauniiseen valkoiseen hääpukuun, sillä tämä oli kuollut juuri ennen kuin 
häät oli ehditty viettää.

”Hän kuoli yllättäen viikkoa ennen kun hänellä ois ollu häät. Mä joutusin puke-
maan häntä arkkuun. Hyvä kun sai sen tilanteen vedettyä läpi niin et ei ruppee 
parkumaan. Kun se päivä tuli, niin tän morsiamen äiti toi morsiuspuvun ja sor-
mukset ja korut. Hän oli itte tehnyt puvun tyttärellensä ja oli äidin ainoa lapsi. 
Tää tyttö oli hänen elämänsä keskipiste. Me puettiin hänet koko morsiuspukuun,

689 Ilmestyskirja 7:9.
690 Davidsson Bremborg 2002, 85–86.
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laitettiin sininen sukkanauhakin ja koru kaulaan ja ihan siis niinku morsiam-
meks. Sit hän odotti vielä vauvaa. Sulhanen toi pienet vauvantossut ja laittoi
ne arkkuun, kun oltiin arkun luona koolla. Seuraavana päivänä olis ollut häät.” 
(Tapaus 9, hautaustoimisto)

”Kuollut ruumis on ladattu elämällä ja persoonallisuudella”, todettiin ruotsalai-
sessa tutkimuksessa, jossa kysyttiin ihmisten suhtautumista kuolleeseen ruumii-
seen ja siihen koskemiseen esimerkiksi elinsiirtoja varten. Kuolleeseen koske-
minen merkitsi samaa kuin olisi tehnyt jotakin elävälle ihmiselle. Tätä vahvaa 
ilmiötä kutsuttiin tutkimuksessaan termillä ”kvardröjningsillusion”.691

Eräs toinen hautaustoimistoyrittäjä kertoi laittaneensa arkkuun mukaan 
kitaran ja pukeneen nuoren miehen farkkuihin ja poolopuseroon, joissa tämä 
useimmiten oli viihtynyt. Vainajalle laitettiin mukaan kitara, koska hän harras-
ti musiikkia. Tämä kaikki kertoo siitä läheisyydestä, jolla omaiset suhtautuvat 
ruumiiseen. Monet pienet yksityiskohdat ovat tärkeitä omaisille. Omaiset saatta-
vat peittää vainajan arkussa villahuivilla, jota hän yleensä käytti. Usein arkkuun 
pannaan kirjeitä tai lasten piirustuksia.

Ruumiin balsamointi ja voimakas ehostaminen eivät kuulu suomalaiseen 
eivätkä ylipäätään pohjoiseen hautauskulttuuriin. Åkessonin mukaan se ei vas-
taa meidän käsitystämme aitoudesta. ”Sen, joka on kuollut, pitää myös näyttää 
kuolleelta.”692 Ulkomaisissa tutkimuksissa balsamointiin yhdistetään ihmisten 
halu kontrolloida ruumista, miltä se näyttää. Formaliinia meillä on aiemmin 
käytetty ruumiin käsittelyssä, mutta siitä on luovuttu ympäristöongelmien takia. 
Formaliinin käytöllä saatiin ruumiin ihonväriin punertavuutta.

Vaikka omaiset antavat vainajalle lähes eläviä ominaisuuksia, pitävät he 
toisaalta etäisyyttä vainajaan. Kuollutta ruumista kohtaan tunnetaan vieraut-
ta. Hautausalan yrittäjä joutuu kokemaan tämän ristiriitaiseltakin vaikuttavan 
kaksinaisuuden suhteessa ruumiiseen: läheisyyden ja etäisyyden. Modernin yh-
teiskunnan myötä kuolleet ja elävät erotettiin toisistaan fyysisesti siirtämällä 
kuolleet ruumishuoneisiin. Kuolleista huolehtiminen annettiin perheen parista 
toisten huoleksi: hautausyrittäjät ottivat hoitaakseen vainajiin liittyvät toimet. 
Ajan mittaan tämä muutos on merkinnyt etäisyyden ja vierauden syntymistä 
vainajia kohtaan; myös omaisten osalta. Silti samanaikaisesti on omaisissa jää-
nyt jäljelle kuolleisiin liittyvä läheisyyskin. Tämä näkyy ns. viipymisilluusiossa 
(kvardröjningsillusionen), jolloin kuolleelle ruumiille annetaan samoja ominai-
suuksia kuin on elävillä ihmisillä.

Viimeistään sairaalassa ruumiiden säilytystilassa elävien ja kuolleiden raja 
tulee selväksi. Vain harvat pääsevät lukittujen ovien taakse, jossa vainajat le-
päävät lakanan alla ruostumattomilla pöydillä. Siellä vainajilta on viety kaikki 
persoonallinen: ruumiiseen on kiinnitetty vain lappu, jossa on henkilönumero, 
nimi ja kuolinpäivä.

691 SOU 1989:99:82 sekä SOU 1992:17:17.
692 Åkesson 1997, 97.
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Hautaustoimiston työntekijät joutuvat usein myös puhdistamaan vainajan, 
vaikka se työvaihe kuuluukin sairaalalle. Kokemukset eri sairaaloista vaihtele-
vat. Jossakin vainaja on jo kauniisti siistitty, mutta joissakin sairaaloissa vainajan 
säilytyspaarien kouruissa on kymmeniä litroja verta. Myös erilaisia hoitoväli-
neitä on voinut jäädä ruumiiseen: virtsakatetreja, kipupumppuja, sydämentah-
distajia ym. Vainajilla saattaa olla vaippa, jossa on ulostetta. (Vatsa tyhjenee 
vielä jonkun aikaa kuoleman jälkeen.) On ymmärrettävää, että hautaustoimiston 
työntekijät eivät kovin mielellään kutsu omaisia mukaan pukemaan vainajaa. 
Myös sairaaloiden tilat vainajien laittamiseen ja näyttämiseen ovat hyvin erilai-
sia, useimmiten sairaalan kellarissa takapihan puolella.

”Aika harvoin omaiset haluavat tulla laittamaan vainajaa. Jos joku pyytää, ei 
me kielletäkään. On kyllä paljon helpompaa laittaa ihan keskenään.” (Tapaukset 
9 ja 10)

Davidsson Bremborg toteaa väitöskirjassaan, että hautaustoimistoyrittäjät koki-
vat itseensä kohdistettavan negatiivisia odotuksia ja että he kokivat joutuneensa 
yhteisössä ulkopuolisuuteen. He ovat tekemisissä kuolleiden ruumiiden kanssa 
ja tästä aiheutuu heidän kohdallaan stigma, leimautuminen. Syy stigmaan on 
kuolleessa ruumiissa, jonka katsotaan olevan likainen tai vaarallinen ja jonka
ihmiset katsovat olevan oman kuolevaisuutensa symboli. Hautausurakoitsijoi-
den katsotaan saaneen näistä ruumiista eräänlaisen tartunnan ja olevan kuin 
”spitaalisia”.693

Olen omassa haastatteluaineistossani saanut samantapaisia tuloksia kuin 
Davidsson Bremborg ruotsalaisessa aineistossaan hautaustoimistoyrittäjistä. 
Ruumiiden kanssa työtä tekevät leimataan ikään kuin he tartuttaisivat kuolemaa 
ympärilleen. Moni yrittäjä kertoi minulle aika hassunkurisista tilanteista, joita 
heille oli sattunut, kun he olivat kertoneet ammatistaan. Usein he eivät edes ker-
ro, vaan sanovat olevansa vain liikkeenharjoittajia. Ja jos tarkemmin kysytään, 
niin kertovat olevansa kuljetusalalla.

”Kerran laivalla yksi mieshenkilö haki mua tanssimaan. Aikansa se siinä kyse-
li, että mitä mä teen työkseni ja olihan mun sitten kerrottava (reipasta naurua 
haastateltavalta tässä vaiheessa). No mähän kerroin, mitä mä teen ja se toinen 
meinas saada sydärin. Sitten se sano, että ethän sä voi semmosta tehdä, sähän 
oot ihan tavallinen ihminen. Miten sä voit olla hautaustoimistossa! Eikä se mies 
hakenut mua toista kertaa tanssimaan.

693 Davidsson Bremborg 2002, 96; Howarth 1996, luvut 4–5. Likaa ja puhtautta on tutkimuk-
sissaan käsitellyt myös antropologi Mary Douglas (2003). Hän toteaa, että lika ja puhtaus ovat 
sosiaalisesti määriteltyjä, eikä kaikkia ammattiryhmiä, jotka ovat kuoleman kanssa kosketuksissa, 
pidetä kuoleman tartunnan saaneina ”saastuneina”, ei esimerkiksi sairaalan hoitohenkilökuntaa 
lääkäreitä tai sairaanhoitajia, vaikka he työssään joutuvat myös kosketuksiin kuolleiden kanssa.
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  Monta kertaa juttu ihmisten kanssa toppaa siihen, kun mä kerron työstäni. 
Ne lähtee kävelemään muualle sen jälkeen. Ihmisillä on ihan kummallisia aja-
tuksia meistä, ihan niin kuin se kuolema jotenkin tarttuis meistä heihin. Ja siksi 
ne väistää. Parempi kun yrittää olla kertomatta työstään.
  Mutta me itse on humattu, että tää työ vaikuttaa ihan toisella tavalla. Kun 
on töissä hautaustoimistossa, osaa tavallaan antaa arvon elämälle.”  (Tapaus 2, 
hautaustoimisto)

Kaikki hautausalan työntekijätkään eivät kuitenkaan koskaan totu olemaan ruu-
miiden lähellä, siistimään niitä, pukemaan vainajia ja asettamaan ne arkkuun. 
Sen sijaan he tuntevat olonsa kotoisaksi päivystäessään hautaustoimistossa, ot-
taessaan asiakkaita vastaan ja käydessään neuvottelukeskusteluja. Muut laittavat 
ruumiin.

”Heti eka päivästä, kun tulin tänne töihin, olen tutkinut arkkuhuoneen läpi ja 
kattonu, millasta tavaraa meillä on tääll myynnis. Musta tuntu, että täällä mä 
tykkään olla. Ja mä luulin, et mun olis ollut helpompi käsitellä vainajiakin. Mutta 
se on ollu mulle semmonen vaikee paikka, en tiedä mistä johtuu. Mulla on sel-
lanen olo, että kyllä mun tarttis pystyy sitäkin työtä tekemään. Mut mulle tulee 
vaan semmonen hirveen ahdistunut ja huono olo, kun me mennään sinne sairaa-
lan säilytykseen ruumista laittamaan. Mä tunnen omalla tavallani riittämättö-
myyttä, kun mä en pysty sitä työtä tekemään.
  Mut näitten ihmisten kanssa jotka tulee tänne toimistoon asioimaan, mä tyk-
kään olla. Tää työ antaa mulle niin paljon. Saan semmosen hyvän mielen, kun 
voin auttaa surussa. Mont kertaa saatetaan itkeee yhdes omaisten kans.
  Kyllä näit asioita tulee kelattua monta kertaa mielessä. Mutta mul on sem-
monen hyvä tuki olemassa. Et kun mulle tulee oikein tiukka paikka, niin mä meen 
kriisikeskukseen juttelemaan.” (Tapaus 11, hautaustoimisto)

4.4. Vainajan katsominen ja saattohartaus

Vainajan katsomisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä tilannetta, jossa vai-
naja on avoimessa arkussa laitettuna ja omaiset ovat kokoontuneet vainajan ar-
kun äärelle. Hautaustoimisto on asettanut arkun esille yleensä sairaalan alaker-
rassa olevaan kappelitilaan. Koolla on usein hyvin pieni läheisimpien omaisten 
joukko. Hautaustoimistossa on yleensä jo etukäteen omaisilta kysytty, halu-
avatko he nähdä vainajan, ennen kuin häntä lähdetään siirtämään seurakunnan 
ruumishuoneelle. Usein ennen kuin omaiset tulevat jäähyväistilaan, kysyvät 
hautaustoimiston työntekijät vielä kerran, saako arkku olla auki. 

Vainajan katsominen ja esille paneminen sijoittuu hautauskentällä tervey-
denhuollon ja kirkon toiminta-alueitten välimaastoon. Hautaustoimistot eivät 
ole paikalla, kun kuolema tapahtuu. Kuoleman välittömällä tapahtumapaikalla 
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toimijoina ovat terveydenhuolto (sairaalat, terveyskeskukset, hoitolaitokset) ja 
jossakin määrin omaiset. Myös poliisi saattaa liittyä toimijana kuoleman välit-
tömään läheisyyteen (kotikuolema, onnettomuudet liikenteessä, rikokset ym.). 
Hautaustoimistot huolehtivat ruumiiden arkkuun laittamisesta, pukemisesta, 
kuljetuksista ja ruumiiden näyttämisestä omaisille ennen hautaamista. Vaina-
jan näyttäminen omaisille ennen siirtokuljetusta jää yleensä hautaustoimiston 
tehtäväksi.

Vainajan katsomistilanne sijoittuu terveydenhuollon ja kirkon kenttien välil-
le ikään kuin ei kenenkään maalle. Fyysisesti näyttö tapahtuu yleensä sairaalan 
tiloissa – kuitenkin talon alimmassa kerroksessa, oikeastaan kellarissa.  Aina 
eivät sairaalan näyttötilat ole parhaassa paikassa. Ruumiinavaustila ja saatto-
tila voivat olla hyvin lähekkäin toisiaan. Ja siellä, missä suoritetaan ruumiin-
avaus, saatetaan myös pukea vainaja. Samassa kerroksessa, missä tarvittaessa 
suoritetaan ruumiinavaukset kuolinsyyn määrittämiseksi, sijaitsee myös vaina-
jien saattotila. Ruumis sijoittuu sairaalan hierarkiassa alimmalle asteelle ja se 
poistetaan takakautta. Hautaustoimisto kuitenkin pukee ruumiin uuteen asuun. 
Kaikki kuolemanmerkit ja lika koetetaan poistaa ja ruumis asetetaan arkkuun 
kuin nukkumaan. Katsomisen jälkeen arkun kansi kiinnitetään paikoilleen ruu-
veilla. Tämän jälkeen ruumis – oltuaan hetken esillä – siirretään jälleen pois 
näyttämöltä.

”Täälläkin ne ovat fyysisesti niin lähekkäin toisiaan, että jos on avaustoimet me-
nossa, kun me ollaan pitämässä saattohetkeä, niin sieltä voi kuulua semmoisia 
avaukseen liittyviä ääniä. Kyllä me sanotaankin aina, jos on omaiset tulossa, että 
pitäisivät tauon sillä aikaa ruumiinavauspuolella. Et pistävät kallosahan kiinni.” 
(Tapaus 8, hautaustoimiston kuljettaja)

Vainajan katsominen ja mahdollinen saattohartaus voi tapahtua myös yhtä hyvin 
siunauskappelin tiloissa, mikäli siellä sellainen tila on. Vanhainkodissa voi jää-
hyväishetki olla yhteisessä aulassa, josta arkku sitten nostetaan ruumisautoon ja 
siirretään seurakunnan ruumishuoneelle odottamaan hautaan siunaamista. Mah-
dollisuuksia on monia. Myös kotona voidaan tällainen hetki järjestää.

Käytetyt termit vaihtelevat tässä yhteydessä, puhutaan näyttämisestä ja kat-
somisesta ja vainajan saattamisesta. Samoin on Ruotsissa, jossa hautaustoimistot 
käyttävät vaihdellen termejä ”visning” ja ”bisättning”.694 Käytän tässä tutkimuk-
sessa termiä vainajan katsominen. Hautaustoimistoissa puhutaan myös näyttä-
misestä. Kirkollisten toimitusten kirjassa695 on väliotsikon ”Suru” alle sijoitet-
tu useita rukoushetkiä, joista ensimmäinen – Läheisen kuoltua – on tarkoitettu

694 Anna Davidsson Bremborg (2002, 171) kertoo, että Ruotsin piispat ovat ottaneet kirjeessään 
kantaa käytettävään termiin. Piispainkokouksen kirjeessä todetaan: ”Vid samtalet bör man komma 
överens om eventuell bisättning. Enklast är väl att kalla den för andakt i gravkapellet; därigenom 
kan man kanske få bort den besvärliga beteckningen visning”. Biskopsmötet 1988, 20.
695 Kirkollisten toimitusten kirjan 3. osassa Rukoushetkiä (2004, 81–88)
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lähinnä tässä vainajan katsomisen yhteydessä pidettävään rukoushetkeen. Kä-
sikirjassa käytetään myös termiä ”saattohartaus” tästä rukoushetkestä. Käsikir-
jassa todetaan, että ”rukoushetki (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. 
Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa…Rukoushetken 
johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen”. 

Tällaisessa tilanteessa saattaa olla sairaalapappikin mukana, mutta enimmäk-
seen nämä tilanteet jäävät hautaustoimiston hoidettaviksi. Hautaustoimistoilla 
näytti olevan erilaisia käytäntöjä, miten tässä tilanteessa toimitaan. Näitä käy-
täntöjä voi nimittää myös riitiksi. Aivan hautaustoimistoista riippuen voi tämä 
riitti sisältää kynttilän sytyttämisen, virren, psalmin lukemisen, lyhyen puheen 
ja rukouksen. Omaisia saatetaan pyytää asettamaan kasvoliina vainajalle ja sul-
kemaan arkun kansi. Asteikko on laaja: jotkut hautaustoimistot eivät halua toi-
mia tilanteessa aktiivisesti vaan jättävät koko hetken omaisten varaan. Mutta on 
huomionarvoista, että hautaustoimistolla on tässä hyvin koskettavassa tilanteessa 
rituaalijohtajan asema. Tämä jäähyväishetki ei ole julkinen tilaisuus vaan hyvin 
suljettu perhepiirin oma hetki.

Moni hautaustoimiston työntekijä käytti saattohetkessä ikään kuin käsikirja-
naan virsikirjan liiteosaa ja sen rukouksia.

”Käytän virsikirjan takana olevaa kaavaa apuna saattohetkessä. Usein luen psal-
min 23 ja sitten jonkun rukouksen. Ja sitten kehotan yhteiseen Isä meidän rukouk-
seen ja vielä Herran siunaus lopuksi. Aika lailla samalla kaavalla se aina menee. 
  Ei me koskaan kiirehditä siinä. Jos on laulavaa porukkaa, niin otetaan lop-
puun toinen virsi. Usein se on joku tämmöinen kevyempi kuten Päivä vain ja 
hetki kerrallaan. Ja jos on pieniä lapsia, niin melkein aina otetaan Jumalan käm-
menellä (499). Lapset osaavat sen ulkoa. Aika usein on lapsia mukana.” 
(Tapaus 8, hautaustoimiston kuljettaja)

Hautaustoimistot ovat voineet kehittää myös hyvin omanlaisensa riitin vainajan 
hyvästelyhetkeen. Myös omaiset on saatettu ottaa aktiivisesti mukaan rituaalin 
toimijoiksi. Usein vainajan on laittamassa arkkuun joku hautaustoimiston kul-
jettajista (tekevät toimistoihin sivutyönään ruumisajoja). Hyvin harvoin hauta-
ustoimiston neuvotteleva henkilö, joka usein on toimiston omistaja, on mukana 
toimimassa kentällä ruumiin kanssa. Haastateltaviini kuului kuitenkin myös 
hautaustoimiston omistaja, joka nimenomaan halusi itse olla laittamassa ruu-
miit arkkuun. Hän koki erityisen tärkeiksi saattohartaushetket omaisten kanssa. 
Kirkkomme toimitusten kirjasta ei löydy seuraavanlaista saattohetken rakennet-
ta, jonka tämä hautaustoimiston omistaja itse oli kehittänyt. Omaiset kokivat 
saattohetken hyvin lämpimäksi:

”Järjestän saattohetken mieluiten seurakunnan siunauskappelin saattohuonees-
sa, sillä sairaalan huone on aika ankea kellaritila ja sijaitsee aivan ruumiin-
avaustilojen vieressä. Tässä tapauksessa omaiset tulivat odottamaan sairaalan 
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tiloihin ja yhdessä me nostimme papan arkun autoon. Lastenlapset olivat autta-
massa nostamisessa. Sen jälkeen ajoimme peräkkäin siunauskappelille.”
  ”Sanoin ensin, että tämä hetki on tarkoitettu juuri heille. He voivat vielä kos-
kettaa vainajaa ja saavat jättää jäähyväiset hänelle. Sanoin tällä kertaa lisäksi, 
että varsinkin tämän avoimen arkun äärellä voimme luottaa Jumalan armoon ja 
siihen, että vielä näkisimme rakkaamme”.  (vainaja oli kirkosta eronnut.) 
(Tapaus 10, hautaustoimisto)

Saattohartauden kaavan tämä hautaustoimiston pitäjä oli kehittänyt itse. Har-
tauteen kuului jokin tuttu psalmi, lainauksia kirjasta ja rukous. Virtenä laulettiin 
Päivä vain ja hetki kerrallaan (338). Hyvin erikoiselta vaikutti tapa, että hautaus-
toimiston omistaja kutsui omaiset arkun ääreen ja pyysi heitä yhdessä kanssaan 
siunaamaan vainajan. Saattohartauden toimittaja totesi kuitenkin tutkijalle, että 
kyseessä ei ole mikään esisiunaus vaan pieni omaisten kanssa vietetty yhteinen 
hetki matkalla kohti vainajan hautaa.

” Usein sanon vielä, että kiitämme elämän lahjasta, yhdessä käydystä taipa-
leesta, ilon ja surun yhteisistä hetkistä ja että uskomme poisnukkuneen Jumalan 
haltuun ja pyydämme: lahjoita hänelle ikuinen rauhasi. Joka kerran siunaamme 
vainajan. Pyydän omaisia tulemaan arkun ääreen ja laittamaan kädet vainajan 
päälle. Sitten siunaamme vainajan lukemalla Herran siunauksen.
  Sitten pyydän omaisia laittamaan kasvoliinan vainajan kasvojen päälle. Sen 
jälkeen nostamme arkun kannen paikalleen ja pyydän yleensä omaisia itse laitta-
maan ruuvit kiinni. Nyt pyysin lastenlapsia – kolmea isoa poikaa – ruuvaamaan 
ristiruuvit paikoilleen. Aina tietenkin kysyn ensin, haluatteko itse sulkea tämän 
arkun. Haluaisin, että pojat voivat myöhemmin muistella, että saivat laittaa pap-
pan arkkuun.
  Sanon myös, että meillä ei ole mitään kiirettä arkun sulkemisella tai kasvolii-
nan peittämisellä. Tietenkin olen tilanteen tasalla ja katson, ettei saattohetki kestä 
liian kauan. Aina pyrin toimimaan omaisten ehdoilla. Lähes kaikki omaiset ovat 
halunneet laittaa kannen kiinni itse. Usein olen myös kuullut kuin parahduksia, 
kun ruuveja kierretään, eivätkä ne äänet tule ruuveista. Se on se sisältä tuleva 
tuska, joka sillä hetkellä purkautuu.”  (Tapaus 10, hautaustoimiston omistaja)

Hautaustoimisto oli tietoisesti pyrkinyt yllä olevassa tapauksessa ottamaan 
omaiset aktiivisesti mukaan saattohetken toimijoiksi. Tämä esimerkki kuvaa 
hyvin hautaustoimistoissa tapahtunutta asennemuutosta. Kun vielä 70-luvulla 
hautaustoimistot tarjoutuivat tekemään kaiken omaisten puolesta ja suunnitte-
lemaan yksin hautausjärjestelyt, avainsanana oli ”Me teemme sen puolestasi”. 
Nyt avainsanana on yhdessä tekeminen: ”Me teemme sen yhdessä.” Hautaustoi-
mistojen toiminnassa on myös selkeä terapeuttinen ajatus omaisten surutyöstä.

”Pyrin aina ottamaan omaiset tähän mukaan mahdollisimman paljon siitäkin 
huolimatta, vaikka he olisivat toivoneet, että hautaustoimisto hoitaa kaiken. 
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Yhdessä tämä hautaus hoidetaan. Kukat valitaan yhdessä ja muut asiat. Mutta 
omaisilla on turva. He ovat saanet olla mukana, mutta heillä on ollut mukana 
yksi, joka on vastannut kaikesta ja on tiennyt, mitä tehdään. Mitä vähemmän 
omaiset osallistuvat, sitä kauemmas he työntävät silloin kuoleman luotaan.” (Ta-
paus 10, hautaustoimisto)

”On tärkeää, että omaiset ovat mukana niin monessa paikassa kuin mahdollista. 
Isoissa kaupungeissa monta kertaa hautaustoimistot vievät vain arkut keskenään 
siunaustilaisuuteen ja kun omaiset tulevat, arkku on kiinni, eikä surutyö pääse 
alkamaan.
  Hautaustoimistojen tulisi tarjota omaisille mahdollisuutta saattohetkeen, 
jossa arkku on avoinna. Me tarjoamme usein sairaalapastoria siihen hetkeen, 
mutta se jää omaisten valittavaksi. Jos on lapsia, rohkaisemme ottamaan heidät 
mukaan tilaisuuteen. Lapset voi laittaa arkkuun mukaan vaikka itse tekemänsä 
kortin.” (Tapaus 1, hautaustoimisto)

Vainajan katsominen tai saattohetki tässä hyvin intiimissä ja privaatissa yhtey-
dessä poikkeaa tilanteena lähinnä mittasuhteiltaan vanhasta tavasta kokoontua 
kotiin ja kotitalon eteen koko kylän voimin ennen kuin lähdettiin saattamaan 
vainajaa kirkolle. 

Meillä vielä paikoin – lähinnä Pohjanmaalla – on vahvana ”ulosveisuun” 
perinne. Sekin luonteeltaan tulee lähelle tätä intiimiä vainajan katsomista ja 
saattamista. Suuremmissa tilanteissa on ollut myös tarjoilua vieraille. Sairaalan 
tai siunauskappelin näyttöhetkeen/saattohartaustilanteeseen ei sen sijaan liity 
minkäänlainen tarjoilu.

Hanna Byskata696 on opinnäytetyössään tutkinut 1900-luvun ulosveisuupe-
rinnettä Teerijärvellä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Perinteisesti vainajan ulos-
veisaaminen on siellä tapahtunut vainajan kotona. Ulosveisuupaikka koristeltiin 
kuusilla ja kuusenoksilla.697  Vainajan hyvästely avoimen arkun äärellä oli tärkeä 
osa ulosveisuu-tapahtumaa. 

Viime vuosikymmeninä ulosveisuun paikka on siirtynyt kotoa sairaalan 
kappeliin tai ruumishuoneelle aivan kuten kuolinpaikkakin on siirtynyt kotoa 
sairaalaan ja vainajien säilytys kotoa ruumishuoneisiin. Byskata toteaa, että on 
vaikea vetää rajaa perinteisen ulosveisuun ja nykyajan saattohartauksien välil-
le; hän kutsuukin saattohartauksia ”moderniksi ulosveisuuksi”.698 Suoritetuissa 
rovastikuntakyselyissä (78 rovastikuntaa) ilmeni, että papit eivät juuri tienneet 
naapuriseurakuntien käytäntöjä saattohartauksien järjestämisessä.699

Byskatan toteamus, että aloitteenteko ulosveisuun tai hartaushetken pitämi-
sestä on nykyaikana paljon siirtynyt omaisilta hautaustoimistojen henkilökun-

696 Byskata 2002.
697 Talve 1990, 234; Hagberg 1937, 298–299.
698 Byskata 2002, 84–86.
699 Byskata 2002, 87.
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nalle, tukee omaa tutkimustulostani. Omaisten kynnystä ovat nostaneet yhteis-
kunnassa tapahtuneet suuret muutokset: omaisten rooli kuolevien hoitamisessa 
ja vainajasta huolehtimisessa on täysin muuttunut viimeisen puolen vuosisadan 
aikana. Vainajasta huolehtiminen annetaan nykyään lähes poikkeuksetta ”am-
mattilaisten” tehtäväksi.700

Evankelisluterilaisessa kirkossa ei ole mitään yhtenäistä käytäntöä saattohar-
tauksien pitämisessä.701

Ulosveisuu-tilaisuus koostui vanhastaan virsistä, rukouksista, Herran siuna-
uksen lukemisesta ja jäähyväisten jättämisestä. Myös vainajan katsominen ja 
hyvästien jättö kuuluivat tilaisuuteen. 

Aiemmin saattoi ulosveisuussa joku vanhempi henkilö sanoa kokoontuneil-
le ihmisille vainajan puolesta hyvästit ja kiittää heitä vierailusta. Ruotsissa oli 
tapana, että uloslukija (likläsaren) on puheessaan puhunut ikään kuin kuolleel-
ta sureville ja surevilta kuolleelle. Kun arkkua suljettaessa vielä veisattiin ”Så 
spikas nu min kista fast” oli vainajan ja saattoväen keskinäinen hyvästely mah-
dollisimman konkreettista. Byskata vertaa ulosveisuuta karjalaisiin itkuvirsiin, 
joissa itkijä ei edustanut itseään vaan vainajaa, joka otti jäähyväiset niin luonnon-
ympäristöltään kuin kaikilta ihmisiltä.702 Omaiset ottivat jäähyväiset vainajalta.

Sundstén toteaakin, että ”vainajan hyvästely kuuluu toimivimpiin ja tärkeim-
piin rituaaleihin. Valitettavasti tämä vanha ja kaunis tapa on monella taholla 
unohtunut. Kun epätodellinen olo ja eristäytymisen tarve estävät näkemästä to-
dellisuutta, konkreettinen hyvästely on silloin hyvä apuväline sureville.”703

Myös norjalainen uskontopsykologi Danbolt on tutkimuksissaan osoittanut, 
että konkreettinen osallistuminen hautausrituaaleihin ehkäisee myöhempää ah-
distusta.704 Norjalainen Dyregrov korostaa sitä, että omaisten on tärkeää saada 
nähdä kuollut. Kuolleen näkeminen estää väärien kuvitelmien syntymistä. Kui-
tenkin lähimpien omaisten tulee aina saada päättää, avataanko arkkua vai ei.705

Glenny Howarth706 kuvailee tutkimuksessaan englantilaista näyttöhetkeä, 
joka poikkeaa paljon suomalaisesta ja yleensä pohjoismaisesta käytännöstä. 
Englannissa jäähyväishetki on yleensä julkinen tilaisuus. Vainaja on balsamoitu 
ja hänet on meikattu lähes elävän näköiseksi, arkku on avoinna pitkän aikaa ja 
ihmiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä. Hautaustoimistojen ammattitai-
dot punnitaan siinä, miten he ovat onnistuneet vainajan ehostamisessa. Meille 
tämä tuntuu vieraalta, eikä sillä ole myöskään suomalaisille hautaustoimistoille 
taloudellista hyötyä, koska balsamointia tarvittaessa sitä ei Suomessa suorita 
hautaustoimisto itse vaan esimerkiksi sairaalan ruumiinavausyksikkö. Englanti-

700 Danbolt 1998, 20.
701 Byskata 2002, 90–91.
702 Byskata 2002, 55; Achté-Lönnqvist-Pentikäinen 1985, 65. Artikkeli ”vanha suomalainen kuo-
lemankulttuuri” teoksessa Ruth-Heiskanen 1985, Kuolema-elämän keskellä.
703 Sundstén 1997, 253.
704 Danbolt 1998, 113–114.
705 Dyregrov 1994, 81–82.
706 Howarth 1996, 171–194.



218

laisille ja amerikkalaisille hautaustoimistoille vainajan näyttäminen ja laittami-
nen sen sijaan ovat tärkeä rahanlähde. 

Anna Davidsson-Bremborg707 toteaa tutkimuksessaan, että mitään kiinteää, 
ennalta olemassa olevaa yhteistä kaavaa ei näihin näyttöhetkiin sisältynyt. Hän 
toteaa, että omaisillakaan ei yleensä ollut omia ehdotuksia, miten tuossa tilan-
teessa toimittaisiin. Ratkaiseva rooli oli hautaustoimistolla ja sen edustajilla. 
Yhteistä suomalaiseen käytäntöön oli se, että näyttöhetki oli hyvin yksityinen 
ja yksinkertainen. Davidsson Bremborg toteaa aivan oikein, että hautaustoimis-
toilla kuitenkin on periaatteessa mahdollisuus laatia näyttöhetkelle aivan oma 
käsikirjoituksensa.

Näyttöhetken sisällön valintaan vaikuttaa ehkä kaikkein eniten se, mitä hau-
taustoimistot arvelevat omaisten odottavan. He haluavat ennen muuta täyttää 
omaisten odotukset. Mutta merkitystä on ilman muuta myös sillä, millaisen 
merkityksen hautaustoimistot antavat tällaiselle jäähyväishetkelle. Ymmär-
tävätkö he sen uskonnolliseksi tilaisuudeksi, johon kuuluu kristillinen sisältö
psalmeineen ja rukouksineen? Entä onko hautaustoimiston työntekijän omalla 
vakaumuksella ja uskonnollisella osallistumisella jotakin vastaavuutta näyttö-
hetken sisältöön? Millaiseksi hautaustoimiston työntekijät ymmärtävät oman 
roolinsa tuossa tilanteessa? 

Tutkimushaastattelujeni kautta lähestyin näitä aiheita. Vastaukset eivät kui-
tenkaan ole yleistettävissä, vaan ne liittyvät yksinomaan näihin yksittäisiin ti-
lanteisiin ja yksittäisiin haastatteluihin. Toisaalta saattohetken hartaus ei vält-
tämättä kerro hautaustoimiston työntekijän omasta uskonnollisuudesta, vaan 
hartauden voidaan katsoa myös kuuluvan asiakkaan ostamiin palveluihin, joista 
hän maksaa. Hartaushetki voi siis olla myös hautaustoimiston hyvää palvelua, 
josta asiakas maksaa. 

”Me ei mielellään näis vainajan luovutustilaisuuksissa lähdetä raamatunlukuja 
suorittamaan. Meil on semmonen tapa ollut koko ajan. Mut meil on aina lau-
lutaitoisii miehii ollut töissä ja laulamme luovutusvirren, jos omaiset toivovat. 
Sitä ei mennä tuputtamaan vaan aina kysytään omaisilta. Mä koen itse vieraaksi 
sen, että lähtisin lukemaan raamatunlukuja siinä hetkessä. Se on taas sen toisen 
ammattikunnan hommia hoitaa se puoli asiasta.” (Tapaus 6, hautaustoimiston 
omistaja)

Davidsson Bremborgin mielestä on eroa sillä, johtaako pappi vai hautaustoi-
miston työntekijä saattohetken ja siinä pidettävän lyhyen hartauden. Hän pe-
räänkuuluttaa uskottavuutta ja aitoutta. ”Hautaustoimiston henkilö johtaa saat-
tohartauden, koska omaiset toivovat sitä – riippumatta siitä, uskooko hän itse 
asiaan. Se on palvelua. Pappi puolestaan edustaa kirkkoa ja hänen tehtävänään

707 Davidsson Bremborg 2002, 164.
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on välittää toivon ja lohdutuksen sanaa hartaudessa. Papin odotetaan (oletetta-
vasti) uskovan siihen, mitä hän Raamatusta lukee tai mitä hän rukoilee.”708 Aivan 
samoja ajatuksia voin nostaa esille myös omasta tutkimuksestani, kuten seuraa-
va lainaus eräältä hautaustoimiston työntekijältä hyvin sen ilmaiseen: 

”Näistä saattohetkistä ei voi antaa mitään määräystä, että se pitää hoitaa juuri 
tietyllä tavalla. Se mitä tehdäänkin, täytyy tehdä aina omasta tahdosta ja tees-
kentelemättä. Luoja varjelkoon meitä hautureita tulemasta välinpitämättömiksi. 
Rutiinilla näitä hommia ei saa tehdä. Jokainen tapaus on aina omanlaisensa.” 
(Tapaus 12, hautaustoimisto)

Hartauden toimittamisen saattohetkessä voisi ajatella nousevan myös yleisestä 
pappeudesta. Jokainen kristitty voi rukoilla toisen puolesta ja siunata toisen. 
Hautaustoimiston työntekijöiden voidaan ajatella toteuttavan kristityn kutsu-
mustaan olemalla omaisten tukena vainajan lähellä. Jos työntekijä siinä hetkessä 
voi välittää toivon ja uskon näköaloja omaisille, hän toimii silloin Kristuksen
asialla. Joissakin haastattelukatkelmissa tulee selvästi esiin hautaustoimiston
työntekijän oma uskonnollinen ajattelu ja se, miten hän kristittynä mieltää teh-
tävänsä saattohetkessä.

”Minulle tapahtui aivan hautausurani alussa jotakin sellaista, josta sain oppia 
koko myöhempää työtäni varten. Olin silloin vasta harjoittelijana ja toimistoon 
tuli äiti ja isä kertomaan, että heidän poikansa oli tehnyt itsemurhan. He halu-
sivat ostaa mustan arkun – se on ainoa musta arkku, jonka olen tähän mennessä 
myynyt. 
  Halusin olla mukana pukemassa vainajaa. Pojan päälle vanhemmat halu-
sivat hänen omat vaatteensa: kesäpaidan, collegehousut ja mummon kutomat 
villasukat. Kaulaan laitettiin rippiristi. Kitara pantiin mukaan arkkuun, koska 
poika oli soittanut bändissä.
  Poika oli juuri päässyt ylioppilaaksi ja hänellä oli paljon ystäviä. Arkku oli 
auki ja väkeä oli tullut niin paljon saattamaan häntä, että kaikki eivät mahtu-
neet edes sisätiloihin. Kaikki itkivät ääneen. Laulettiin yhdessä Herra kädellä-
si (517:4). En kuitenkaan lukenut mitään rukousta. Sitten arkku pantiin kiinni 
ja koko saattojoukko lähti vielä siunauskappeliin kulkueessa. Ennen lähtöä äiti 
varmisti, että olisin mukana siellä. Sitten hän pyysi, voisimmeko siellä perillä 
laulaa vielä virren Jumalan kämmenellä (499) ja voisinko lukea rukouksen siel-
lä. Lupasin äidille. En osannut ottaa mitään kirjaakaan mukaan, koska olin vas-
ta harjoittelemassa alalle. Herran siunauksen osasin ulkoa.
  Kun saavuimme perille, kokoontui saattoväki siunauskappelin pihalle. Otim-
me arkun autosta esille, lauloimme ja luin Herransiunauksen. Tilanne päättyi 
siihen, että me itkimme kaikki yhdessä. Ihmiset tulivat ihan lähelle – kuin turvaa 
hakeakseen. Sitten kannoimme arkun sisälle ja tilanne päättyi.

708 Davidsson Bremborg 2002, 174.
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  Minulle itselleni jäi aika myllerrys sisimpään. Tunsin itseni valtavan riittä-
mättömäksi. Mikä minä olin rukoilemaan kenenkään puolesta ja lukemaan Her-
ran siunausta. Tämä oli minulle sellainen koulutus, jonka jälkeen olen rohkeasti 
uskaltanut rukoilla näissä saattohetkissä. Kyllä jokainen kristitty voi hoitaa ru-
koushetken. Eikä tarvitse tuntea riittämättömyyttä. Siitä lähtien olen jokaisen 
arkun kohdalla tehnyt tämän saman eli siunannut vainajan. Luonnollisesti olen 
ensin kysynyt omaisilta, haluavatko he näin tehtävän. Melkein poikkeuksetta 
kaikki ovat halunneet.
  Minua on kantanut myös palaute, jota sain tuon ensimmäisen saattohartau-
teni jälkeen kuolleen pojan äidiltä. Hän kertoi, kuinka kauhean ahdistuneina he 
olivat tulleet sairaalan pihalle mutta miten rauhoittuneina he lähtivät siunaus-
kappelilta kotiinsa.” (Tapaus 10, hautaustoimiston omistaja)

Kenen toiminta-alueelle hautauskentällä saattohartaus sitten kuuluu? Käytän-
nössä nämä hetket toimitettiin aina ilman pappia kaikissa tapauksissa omassa 
tutkimuksessani. Rukoushetkien kirjan kaavaan Läheisen kuoltua on alkuoh-
jeistuksessa kuitenkin todettu, että rukoushetken (saattohartauden) johtaa pappi, 
muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Hautaustoimiston työnteki-
jöistä siinä ei mainita sanallakaan, vaikka todellisuudessa tilaisuuden – mikäli 
sellainen on – nykyisin johtaa lähes aina juuri hautaustoimisto. Ehkä sana ”seu-
rakuntalainen” soveltuu sitten kuvaamaan hautaustoimistoa. Pikemminkin voisi 
ajatella seurakuntalaisen tarkoittavan tässä yhteydessä jotakuta omaisista. Onko 
tästä ohjeistuksesta ymmärrettävä myös se, että kirkko on halunnut ainakin oh-
jeistuksensa tasolla säilyttää rituaalijohtajuuden hautauskentän tällä osiolla? To-
dellisuus hautauskentällä näyttäytyy vain toisenlaisena.

Anna Davidsson Bremborg päätyi tutkimuksessaan aivan samaan: vainajan 
näyttämistilanne tapahtui pääasiassa ilman papin läsnäoloa. Hän päätteli myös, 
että tilanne ei ollut aivan mutkaton suhteessa pappeihin. Myös hautaustoimis-
tojen työntekijät empivät tilanteessa. Monet ajattelivat, että vain papille kuu-
luu siunaaminen. Muutoin he kyllä voivat lukea psalmin, Isä meidän rukouksen 
ja johtaa virren, mutta siunauksen he mielellään jättivät pappien työksi. Eräs 
haastatelluista hautaustoimiston työntekijöistä sanoi, ettei halunnut ottaa riskiä 
tulla kirkon syyttämäksi siitä, että hän ottaa papin tehtäviä itselleen. Mutta jos 
Herran siunaus jätettiin näyttöhetkessä pois, omaisista monet tunsivat silloin 
jotakin tärkeää jääneen pois. He olivat pyytäneet hautaustoimiston työntekijää 
lukemaan vielä siunauksenkin. Ja jos tämä ei ollut suostunut, joku omaisista oli 
lukenut sen siinä tapauksessa itse.

On mielenkiintoista, että oman kirkkomme Kirkollisten toimitusten kirjas-
samme (2004:3) ovat suruhetkiin liittyvät rukoushetket otettu mukaan kahteen 
eri kirjaan: kasuaalitoimitukset (2004:1) ja rukoushetket (2004:3). Niiden ra-
kenne kuitenkin poikkeaa erikoisella tavalla, jota ei kuitenkaan mitenkään pe-
rustella. Kasuaalitoimitusten kirjassa rukoushetken Läheisen kuoltua sisältyy 
siunaus sekä toimituksen alussa että sen lopussa; sen sijaan yhteenkään Rukous-
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hetkien kirjan Suru-osaston rukoushetkeen ei kuulu siunaus missään kohden 
kaavaa. Muutoin kaavat ovat samanlaiset ehdotettuja raamatunlukukappaleita ja 
rukouksia myöten. 

Taulukko 13.
Läheisen kuoltua – rukoushetki Kasuaalitoimitusten ja Rukoushetkien 
kirjassa.

Kasuaalitoimistusten kirjassa Rukoushetkien kirjassa
*alkuvirsi *alkuvirsi
*alkusiunaus –
*johdantosanat *johdantosanat
*psalmi *psalmi
*raamatunluku *raamatunluku
*puhe/jäähyväissanat –
*virsi *virsi
*rukousjakso *rukousjakso
*Isä meidän yhdessä *Isä meidän yhdessä
*ristinmerkki ja kasvojen peittäminen *ristinmerkki ja kasvojen peittäminen
*siunaus –

Kasuaalitoimitusten kirjan rukoushetkessä Läheisen kuoltua on kuitenkin va-
rattu tila myös puheelle tai jäähyväissanoille. Tämäkin on aika erikoinen ratkai-
su, koska piispainkokouksessa esillä olleessa toimitusten opaskirjassa annetaan 
tälle puheosiolle opastus: ”Jäähyväissanoilla ei tarkoiteta pitkää opetuspuhetta, 
vaan siinä on tahdottu antaa omaisille tilaisuus vapaamuotoisesti tuoda esiin 
omia ajatuksia ja kokemuksia ja jättää vainaja Jumalan haltuun”. Miksi vas-
taavasta kaavasta Rukoushetkien kirjassa on jätetty tämä jäähyväissanojen osio 
kokonaan pois? Eikö juuri rukoushetkien kirjassa erityisesti olisi pitänyt olla 
varattuna tila omaisten jäähyväissanoille? Tässä kohden jää hyvin epäselväksi 
kaavojen laatijoiden logiikka.709

Piispainkokouksessa syyskaudella 2005 käsiteltävänä olleessa uudessa Kir-
kollisten toimitusten oppaassa annetaan ohjeita toimitusten toteuttamiseen sekä 
pohditaan myös jonkin verran toimitusten teologista sisältöä. Ensiksi todetaan, 
että vainajan katsomiseen liittyvässä tilanteessa voidaan aina rukoilla vapaasti, 
omin sanoin. Kaavat ovat vain apuneuvoja, kun suru on tehnyt neuvottomaksi ja 
vienyt voimat. Rukoushetki on myös osa seurakunnan sielunhoitotehtävää.

709 Maarit Hytönen on selvittänyt kirkollisten toimitusten teologiaa ja päätynyt toteamaan, että 
”teologisista selvityksistä huolimatta epäselväksi edelleen jää, mikä erottaa käsikirjan siunaamis-
toimitukset muista rukoushetkistä”. Hytönen 2005, 160–163.
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Oppaassa todetaan, että rukoushetken voi johtaa papin sijasta muu seura-
kunnan työntekijä tai seurakuntalainen, esimerkiksi omainen tai sairaalan hen-
kilökuntaan kuuluva. Sitten todetaan aivan oikein, että omaisen voi olla vaikeaa 
toimia tällaisen tilanteen järjestäjänä tai lukijana. Silloin sen voi toimittaa seura-
kunnan työntekijä, seurakuntalainen tai henkilökuntaan kuuluva.710

Tässäkään kohden, kun oppaassa luetellaan rukoushetken toimittajavaihto-
ehtoja, ei mainita hautaustoimistoa. Kuitenkin mainitaan sairaalan henkilökun-
taan kuuluvat aivan erikseen. Onko taustalla mahdollinen kilpailuasetelma hau-
tauskentän rituaalijohtajuudesta? Todellisuudessa nämä rukoushetket jäisivät 
suurelta osin järjestämättä, elleivät hautaustoimistot olisi ottaneet näitä omaan 
tarjontaansa ja olisi ehdottamassa omaisille tällaisen tilaisuuden järjestämistä.

Oppaassa todetaan edelleen, että rukoushetki Läheisen kuoltua eli saatto-
hartaus vietetään omaisten pyynnöstä pian vainajan kuoleman jälkeen. Se vas-
taa vanhaa ”ulosveisaamisen” perinnettä. Rukoushetki voidaan pitää potilas-
huoneessa, jos omaiset ovat paikalla kuoleman hetkellä. Rukoushetki voidaan 
viettää myös sairaalan kappelissa avoimen arkun äärellä tai kotona, ennen kuin 
vainajaa lähdetään viemään ruumishuoneelle.711

Vainajien näyttöhetkeen, joka useimmissa tapauksissa oli samalla myös saat-
tohartaus, sisältyi osia kirkollisen toimitusten kirjan rukoushetkestä Läheisen 
kuoltua. Hautaustoimistojen kesken oli suuri vaihtelu siinä, millainen rituaali 
tilanteeseen liittyi. Osalle hautaustoimistojen työntekijöitä hetkeen sisältyi raa-
matunlukua – useimmiten psalmi 23 – virsi ja rukous. Muutamissa tilanteissa
hautaustoimiston työntekijä piti myös lyhyen jäähyväispuheen. Kaikissa tilan-
teen keskipisteenä oli arkku ja siinä lepäävä vainaja. Myös omaisia pyrittiin 
aktivoimaan. Heille tarjottiin mahdollisuutta mennä avoimen arkun luokse jät-
tämään omat jäähyväisensä, heitä rohkaistiin koskettamaan vainajaa. Monessa 
tapauksessa tähän rituaaliseen aktiin sisältyi myös vainajan peittäminen kasvo-
liinalla, se oli aina omaisille annettu tehtävä. Arkun kannen sulkemisesta oli 
eräässä tapauksessa tehty tärkeä, omaisille uskottu rituaali: omaiset saivat itse 
ruuvata arkun kannen kiinni. Vainajan katsomisen merkitystä hautaustoimistot 
perustelivat terapeuttisesti; sillä on surutyötä auttava tehtävä.

Davidsson Bremborgin väitöskirjaansa varten haastattelemat, pitkään Ruot-
sissa hautausalalla toimineet yrittäjät kertoivat hautausalalla tapahtuneen muuta-
massa viime vuosikymmenessä suuren muutoksen. Vielä 1970-luvulla oli varsin 
yleistä, että omaiset jättivät lähes kaiken hautaukseen liittyvän hautaustoimiston 
huolehdittavaksi ja jopa päätettäväksi valittuaan arkun ja sovittuaan hautauspäi-
västä. Tänä päivänä tilanne on aivan erilainen. Nyt hautaustoimistot haluavat toi-
mia omaisten kanssa aktiivisessa yhteistyössä ja jopa ”vetävät” omaisia mukaan 
hautauksen eri vaiheisiin, kuten esimerkiksi vainajan hyvästelyhetkeen ja kat-
somiseen, hautaustoimituksen suunnitteluun ja muistotilaisuuden valmisteluun. 
Aktivoimalla omaisia vahvistetaan sitä, että omaisille jäisi hautaustoimituksesta 

710 Piispainkokous s2005, 234.
711 Piispainkokous s2005, 235.
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mahdollisimman positiivinen kokemus. Hautaustoimistojen yrittäjille on tär-
keää, että jokainen hautaus olisi ainutkertainen ja persoonallinen. Hautausalan 
yrittäjien mukaan hautauksesta tekee hyvän ”se että se on persoonallinen”.712

Belgialainen Florence Vandendorpe, joka on tutkinut hautaustapoja koti-
maassaan, toteaa, että osalle omaisista hautaustoimistojen pyrkimys yksilölli-
seen hautaukseen ja pyrkimys saada omaiset aktiivisemmin mukaan hautausjär-
jestelyihin tuntuu liian suurelta vaatimukselta. He ovat tottuneet siihen, miten 
on perinteisesti toimittu eivätkä halua itse osallistua. He haluavat vain istua ja 
olla passiivisia.713

Toisaalta norjalainen Lars Johan Danbolt on väitöskirjassaan osoittanut, mi-
ten omaisten aktiivisella osallistumisella mahdollisimman moneen hautausjär-
jestelyn rituaaliin on myönteistä vaikutusta omaisten surutyöhön. Danbolt valitsi 
tutkimukseensa neljä jäähyväistapahtumaa, joihin omaiset saattoivat osallistua. 
Näitä olivat kuolleen näkeminen, mukana olo arkkuun laitossa, saattohartaus 
ruumishuoneella ja muistotilaisuuden pitäminen. Omaisten omaa aktiivisuut-
ta vähentäviksi tekijöiksi Danbolt oli tutkimuksessaan määritellyt nämä kaksi: 
kuinka paljon apua oli pyydetty hautaustoimistosta ja se, missä määrin oli käy-
tetty rauhoittavia lääkkeitä. Danbolt osoitti tutkimuksessaan, että mitä aktiivi-
sempia toimijoita omaiset olivat hautauskentällä olleet (osallistuneet aktiivisesti 
edellä mainittuihin toimintoihin) ja mitä vähemmän aktiivisuutta vähentäviä te-
kijöitä oli, niin sitä enemmän omaiset kokivat saaneensa itselleen tukea hautaan
siunaamisesta. Aktiivisesti hautausjärjestelyihin osallistuneilla omaisilla esiintyi 
myös vähemmän levottomuutta ja heillä ei ollut niin voimakkaita menetyksen 
kokemuksia kuin vähemmän aktiivisilla omaisilla. Näin oli tilanne sekä välittö-
mästi hautauksen jälkeen että myös vuotta myöhemmin. Heikko osallistuminen 
hautausjärjestelyihin korreloi voimakkaasti surun raskaaseen kokemiseen.714

Danboltin mukaan hautausjärjestelyihin osallistuminen aloitti suruprosessin. 
Käytännön kentän toimiin osallistumisella oli merkitystä omaan kokemiseen. 
Danbolt ei kuitenkaan halua antaa mitään yleisiä toimintasuosituksia vaan pitää 
jokaista tapausta ainutkertaisena. ”Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa surra, mut-
ta olosuhteet antavat omaisille mahdollisuuksia osallistua sekä käytännöllisesti 
että rituaalisesti hautausjärjestelyihin”, toteaa Danbolt.715

Vainajan katsominen saattohetkessä ja siihen liittyvä saattohartaus merkitsi-
vät osaltaan omaisten aktivoimista hautauskentällä. Erityisesti hautaustoimistot 
halusivat vetää omaiset mukaan saattohetkiin. Sellainen pidettiinkin useimmissa 
tämän tutkimuksen tapauksissa, kuten taulukosta 14 nähdään. 

712 Davidsson Bremborg 2002, 114–115.
713 Vandendorpe 2000, 24.
714 Danbolt 1998.
715 Danbolt 1998, 168 ja 75.
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Taulukko 14.
Saattohetken toteuttaminen tutkimustapauksissa.

Tapaus Oliko
saattohetki

Missä
pidettiin

Oliko
saattohartaus

Hartauden
johtaja

Arkku

 1 kyllä sairaala ei – avoin

 2 kyllä sairaala ei – avoin

 3 kyllä sairaala kyllä haut.toim. työntek. suljettu

 4 ei – – – –

 5 ei – – – –

 6 kyllä sairaala ei – avoin

 7 kyllä sairaala ei – suljettu

 8 kyllä sairaala kyllä haut.toim. työntek. avoin

 9 kyllä vanhainkoti kyllä vanh.k:n johtaja suljettu

10 kyllä kappeli kyllä haut.toim. työntek. avoin

11 kyllä sairaala kyllä haut.toim. työntek. avoin

12 kyllä sairaala ei – avoin

13 ei – – – –

Useimmin saattohetket järjestettiin sairaaloiden kappeleissa. Yksi saattohetki 
järjestettiin kuitenkin vanhainkodissa ja yksi seurakunnan siunauskappelin ti-
loissa. Saattohetken rituaalijohtajana (joka johti aktiivisesti tilannetta) toimivat
lähes poikkeuksetta hautaustoimiston työntekijät. Vanhainkodissa rituaalijohta-
jana toimi vanhainkodin johtaja. Kuolema kosketti vanhainkodissa sekä asuk-
kaita että henkilökuntaa. Hoitajille saattohetki oli myös henkilökohtaisesti tär-
keä irtautumisriitti. 

Vanhankodissa järjestettiin saattohartaus, jossa vanhainkodin asukkaat ja 
hoitohenkilökunta yhdessä olivat kokoontuneet saattamaan yhtä kodin asukas-
ta, kun hänet oli siirrettävä ruumisautoon. Arkku oli tuotu vanhainkodin isoon 
aulaan, johon kaikki olivat kokoontuneet. Vainaja oli jo arkussa puettuna, mutta 
arkku oli suljettuna tässä saattohetkessä. Vanhainkodin johtaja toimi tilaisuu-
den rituaalijohtajana, ehdotti virren ja luki rukouksen. Lippu oli ulkona puoli-
tangossa. Lyhyen tilaisuuden jälkeen arkku siirrettiin autoon. Hoitajat auttoivat 
vanhukset takaisin huoneisiinsa. Vielä myöhemmin – hautauksen jo tapahduttua 
– vietettiin vanhainkodilla muistohetkeä. Omaiset olivat tuoneet tarjottavaa ja 
päivähartauden yhteydessä muistettiin tätä kuollutta ja siunattua vanhainkodin 
asukasta. Johtaja kertoi hartausvuorossa olevalle papille, mikäli tämä ei ollut 
vainajan kotiseurakunnan oma pappi, tarpeelliset henkilötiedot muistohetkeä 
varten.
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”Ei siihen (=kuolemaan) totu koskaan, vaikka täällä työtänsä tekee. Monella 
tavalla työtänsä tekeviä ihmisiä on, mut et en mä ainakaan siihen vaiheeseen oo 
ikinä tottunu, vaikka niitä on kohdalle sattunu paljon. Me jätetään kans taval-
laan niinku jäähyväiset siinä hetkess.
  Jäähyväislaulu tietysti kysytään, et onko omaisilla oma toivomus. Tavallisesti 
se on se Sun haltuus rakas isäni. Aina lauletaan jokin tuttu virsi tässä aulassa. 
Mut sitteki lauletaan, vaik ei omaisia oliskaan päässy paikalle. Paitsi jos joku on 
sanonu ennen kuolemaansa toivomuksen, että ei sitte lauleta. Et semmosiaki on 
sattunu kohdalle. 
  Sitten kun se laulu on loppunut, niin siinä vietetään semmonen ihan pieni 
hiljainen tuokio, että se vaikuttais kiireettömältä.
  Sitten viedään arkku sinne ruumisautoon ja mä olen kyllä aina se viimeinen, 
kun ovella sitten on. Siitä sitten hoitajat tietenki lähtee auttamaan toisia vanhuk-
sia huoneisiin. Ja palataan omiin töihin takasin. Hoitajat keräävät pois virsikir-
jat. Yleensähän omaiset lähtee ajamaan saattoauton perässä. Ei tämä tapa ole 
minun mielestä muuttunut tässä monen kymmenen vuoden aikana.
  Sitten jälkeen päin jotkut omaiset haluaa tarjota tämmösen tavallaan muisto-
kahvin. Jos joku on asunut täällä pitkään, niin omaiset tulee yleensä muistokah-
ville mukaan. Ja vielä semmonen tapa meillä on aina, että kun meillä henkilö on 
kuollut, niin häntä muistetaan seuraavassa hartaushetkessä. Niin tälle kirkkoher-
ralle – tuli se ihan mistä tahansa – niin annetaan tiedoksi, ketä on kuollut. Sitten 
hän omassa puheessansa muistaa vainajaa.” (Tapaus 9, vanhainkodin johtaja) 

Yleisimmin arkku pidettiin avoinna saattohetken aikana. Mukana saattohetkissä 
olivat kaikissa tapauksissa vain aivan kaikkein lähimmät omaiset716, mukana oli 
yleensä kolmesta kuuteen henkilöä. Myös lapsia oli mukana. Tilaisuuden keski-
pisteenä oli avoinna oleva arkku, jossa vainaja lepäsi puettuna. Hänet oli peitetty 
ja vain kasvot ja kädet olivat näkyvissä. Omaisille annettiin mahdollisuus käydä 
vainajan luona, koskettaa häntä ja sanoa jokin oma jäähyväissana arkun luona. 
Kiireen tuntua tilaisuuksissa ei ollut.

Päätoimijoina saattohartauden järjestämisessä olivat – lukuun ottamatta 
vanhainkodissa järjestettyä hetkeä – hautaustoimistot, mikä vahvisti hautaus-
toimistojen rituaalijohtajuutta koko hautauskentällä. Yleensä tilaisuus liittyi 
välittömänä jatkona vainajan pukemiseen, jonne omaisia ei kuitenkaan kutsut-
tu mukaan. Saattotilaisuus jatkui arkun kantamisella ruumisautoon ja vainajan 
kuljettamisella siunauskappeliin odottamaan hautausta. Lähes aina omaiset seu-
rasivat hautausauton perässä saattoajona. 

716 Poikkeuksena (tapaus 9) edellä kerrottu vanhankodissa järjestetty saattohartaus, jossa vanhain-
kodin asukkaat ja hoitohenkilökunta yhdessä olivat kokoontuneet saattamaan yhtä kodin asukasta.
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4.5. Vainajan siirtokuljetus ja sanomakellot

Useimmissa tapauksissa vain aivan lähimmät omaiset olivat mukana katsomassa 
vainajaa sairaalassa, jossa hautaustoimisto oli järjestänyt saattohetkeen liittyvän 
pienen tilaisuuden. Usein tuo hetki sisälsi myös saattohartauden, kuten edel-
lisessä luvussa todettiin. Saattohetki päättyi aina arkun sulkemiseen. Kannen 
sulkivat joko hautaustoimiston työntekijät tai toisinaan myös omaiset. Lähes 
jokaisessa tutkimustapauksessa arkku siirrettiin sen jälkeen ulkona odottavaan 
ruumisautoon ja pieni saattojoukko lähti ajamaan ruumisauton perässä seura-
kunnan ruumishuoneelle.

”Saattohetken päätyttyä arkku siirretään autoon. Pääsääntöisesti me kuljettajat 
kannetaan kahdestaan arkku. Mutta joskus omaisista jotkut haluaa myös olla 
mukana, niin silloinen arkku kannetaan vaikka neljästään. Sitten lähdetään kul-
jettamaan arkkua seurakunnan siunauskappeliin odottamaan siunauspäivää.
  Omaiset yleensä seuraavat saattona mukana. Me ajetaan hiukan alle salli-
tun nopeuden, näin se tuntuu arvokkaammalta. Aina kun me kuljetetaan vaina-
jaa, lippu on autossa. Myös lainlaatijaa on askarruttanut hautausauton nopeus, 
ja 90-luvulla mietittiin, pitäisikö hautausautoille ja hautaussaattueelle säätää 
alhaisempi nopeus. Silloin päädyttiin siihen, että liikenne sujuu parhaiten, kun 
ajetaan normaalin liikennevirran mukana. Me on tehty niin, että ajetaan vähän 
alhaisemmalla nopeudella ja siirrytään tarvittaessa levähdyspaikoille ja an-
netaan jonon mennä ohi. Kun autoilijat näkevät, että edessä ajaa hautausauto 
lippu salossa, niin suurin osa arkailee ohittaa sitä. Sen verran on vielä vanhaa 
kunnioitusta jäljellä. 
  Ja välillä näkee, että jalankulkijat ottavat lakin päästään ja kumartavat, kun 
me ajetaan ohi. Muistan yhden tapauksen, kun oltiin maaseudulla ajamassa ja 
isäntämies tuli traktorin kanssa vastaan. Se pysähtys ja otti siel traktorin hytissä 
lippalakin pois päästä. Maaseudulla tämä kunnioitus vainajaa kohtaan on vielä 
aika yleistä. Kaupungissa harvinaisempaa.”(Tapaus 8, hautaustoimisto)

On mahdollista, että saattojoukko ajaa kaupungissakin vainajan kotitalon editse 
ja hiljentää nopeutta talon kohdalla. Ja jos ollaan maaseudulla, voidaan ajaa 
mutkankin kautta vainajan kotitalon pihalle ja pysähtyä siinä. Pihalla voidaan 
viettää vielä pieni rituaali, johon kuuluu arkun vetäminen puolittain ulos ruu-
misautosta ja virren veisaaminen pihamaalla. Arkkua ei yleensä nykyisin avata 
tässä tilanteessa. Tähän hetkeen voí maaseudulla kokoontua myös lähitaloista 
väkeä veisaamaan vainajalle lähtövirren. Vainajan matka jatkuu tämän pienen 
liturgisen hetken jälkeen jälleen seurakunnan ruumishuoneelle.

Siunauskappelilla tai ruumishuoneella arkku siirrettiin kylmään säilytysti-
laan. Tässä vaiheessa toimintaan tuli usein mukaan myös seurakunnan/kappelin 
vahtimestari tai seurakuntamestari, joka oli avustamassa arkun siirrossa. Mutta 
yleistä oli myös se, että hautaustoimiston työntekijät siirsivät arkun keskenään 
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säilytystilaan/ruumishuoneeseen. Hautaustoimistoilla oli käytössään myös omat 
avaimet säilytystilaan.

Vaikka sairaalassa olisikin omaisten kanssa jo vietetty vainajan saattohetki 
virsineen, saattaa tähän vainajan siirtämiseen ruumisautosta seurakunnan säily-
tystilaan liittyä vielä jonkinlainen liturginen akti, jossa nimenomaan hautaus-
toimiston työntekijällä on rituaalijohtajan asema. Arkkua ei yleensä enää tässä 
vaiheessa avata.

”Kun me päästään siunauskappelille, arkku siirretään kylmään. Meillä on tänne 
omat avaimet ja me voidaan tulla koska vaan. Vielä tässä yhteydessä me kuljet-
tajat usein laulamme Täällä Pohjantähden alla tai Mun kanteleeni kauniimmin. 
Kun hautaustoimistoon etsittiin työntekijää, oli ilmoituksessa maininta, että lau-
lutaitoista etsitään”. (Tapaus 8, hautaustoimisto)

Kuolemantapauksen yhteyteen liittyy myös kirkonkellojen soittaminen. Kel-
lojen soittamisen tapa ei ole yksinomaan kristillinen tapa. Kellojen käyttö 
kristillisessä kirkossa alkoi levitä 500-luvulla, ja ensimmäisen vuosituhannen 
vaihteessa tapa oli yleinen kaikkialla kristikunnassa. Kristinuskon vakiintues-
sa Suomeen kellot olivat jo normaalikalustoa. Myös kuolemaan ja hautaukseen 
liittyvät soitot olivat Suomessa käytössä alusta alkaen.717 Niiden soittamiseen 
on kansan mielessä voinut liittyä taikauskoisiakin käsityksiä. Kellonsoiton on 
voitu ajatella karkottavan pahoja henkiä ja vaikuttavan myönteisesti kuolleiden 
tuonpuoleiseen osaan. Kuolemantapauksiin liittyneiden soittojen pituus ja laatu
saattoivat myös määräytyä vainajan yhteiskunnallisen aseman mukaan. Tähän 
vaikutti mm. soittojen maksullisuus.718

Luterilainen uskonpuhdistus säilytti kellojen soiton ja useimmat vanhat soit-
tokäytännöt, mutta antoi niille uuden sisällön. Kun koko hautaus nähtiin olevan 
eläviä varten, niin esimerkiksi sanomakellot eivät kutsuneet esirukoukseen kuol-
leen puolesta vaan muistuttivat kuulijoita heidän omasta kuolevaisuudestaan.719

Vuoden 1686 Kirkkolaki ja Ordningi opetti, että sanomakellojen tarkoitus oli 
”ilmoittaa sen Cuollen ero eli tääldä poislähdöstä ja ylöskehoittaa Christillisiä 
Ajatuxia cuolewaisest menost nijden tykönä cuin elämään jääneet owat”. 720

Kuolinsoittojen käytäntö on seurakunnissa vaihdellut eri aikoina. Kellojen 
soitot on jaoteltu mm. seuraavasti721:

1. Sanomakellot eli sielunkellot on soitettu jonakin arkipäivänä kuoleman jälkeen. 
Kelloilla voitiin osoittaa vainajan säätyä. Tavallisimmin soitettiin kahdella kel-
lolla siten, että miehelle soitto alkoi suurella ja naiselle pienellä kellolla.

717 Hautaustoimen käsikirja 2005, 59.
718 Lempiäinen 2004, 245.
719 Hautaustoimen käsikirja 2005, 59.
720 Kircko-Laki Ja Ordningi 1686, XVIII Lucu § 1.
721 Kuuliala 1943, 68–78.
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2. Haudanavauskellot on soitettu haudan kaivamisen alkaessa. Ne ovat kertoneet 
haudan pyhittämisestä vainajalle siunatuksi leposijaksi.

3. Tulo- eli vastakellot on soitettu vainajaa kotoa hautausmaalle saatettaessa 
Arkkua tuovan hevosen tai veneen lähestyessä kirkkoa alettiin soittaa tulokel-
loja.

4. Hautauskellot (siunauskellot) on soitettu saatettaessa arkkua hautaan hauta-
ussaaton lähtiessä hautausmaan portilta, kirkon ovelta tai kappelista haudalle. 
Vanha kansa kutsui hautauskelloja myös nimillä marssi- tai käyntikellot. Ri-
kollisten hiljaisia hautajaisia, joissa ei saanut käyttää kelloja, kammoksuttiin. 
Monin paikoin kanttori veisasi kulkueen edellä kellojen soidessa, josta tuli 
nimi laulu- eli koulukellot ja ”koululla hautaaminen” muistona ajasta, jolloin 
koulupojat eli teinit lauloivat hautaussaatossa.

5. Lähtökelloja (tai multajaiset, multuukellot, multaajaissoitto, peittäys- tai 
peittokellot) on soitettu haudan umpeen luonnin jälkeen saattajien poistues-
sa kummun ääreltä. Lähtökellojen tarkoituksena oli multien siunaaminen eli 
”hietakehdon” siunaaminen.

6. Kiitoskellot on soitettu jumalanpalveluksessa ”kuolleen kiitoksen” (tai ”kii-
tostamisen”) yhteydessä, kun vainajan nimi ja hänen ikänsä on luettu tiedoksi 
seurakunnalle. Soitto tapahtui joko välittömästi nimen lukemisen yhteydessä 
tai vasta kirkonmenojen päätyttyä ”lähtökläppäysten” jälkeen.

Monet edellä mainituista kuolinsoitoista ovat nykyään jääneet pois käytöstä. 
Tätä kehitystä on kirkossa koetettu estää mm. antamalla ohjeita kellonsoittoon 
jumalanpalvelusten oppaassa, jossa todetaan, että kirkonkellojen soittamisessa
on hyvä seurata paikkakunnan vanhoja tapoja. Kuolinkelloista opas mainitsee 
kaksi: sanoma- eli sielunkellot722 ja hautakellot723. Opas ei kuitenkaan erikseen 
mainitse kuolinkellojen yhteydessä kiitoskelloja, joiden soittaminen yhä edel-
leen on tapana joissakin seurakunnissa (tapaus 8).

Vuoden 1984 Kirkollisten toimitusten kirjaan sisältyy Rukous sanomakel-
lojen soidessa.724 Tämä rukous sisältyi myös moniin ko. käsikirjan jälkeen il-
mestyneisiin virsikirjoihin. Uudessa – vuoden 2004 – Kirkollisten toimitusten 
kirjassa rukouksen ympärille oli laadittu sanajumalanpalveluksen rakenteeseen 
pohjautuva rikkaampi liturginen hetki.725

722 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 101. ”Sielunkellot soitetaan kaikilla kelloilla kuolemanta-
pauksen tultua tiedoksi kello 10–12 välillä noin 15 minuuttia. Vanhojen soittotapojen mukaan 
miespuolisen vainajan soitto aloitetaan isolla kellolla ja naispuolisen vainajan pienellä kellolla.” 
– Lempiäinen tosin mainitsee, että tästä sukupuolten välisestä vainajien erottelusta olisi 1900-lu-
vulla jo luovuttu. (Lempiäinen 2004, 246)
723 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 101. ”Soitetaan ruumista hautaan kannettaessa tai laskettaessa. 
Ennen hautaan siunaamisen alkua voidaan soittaa myös yhteensoitto.”
724 Kirkollisten toimitusten kirja 1993, 78.
725 Kirkollisten toimitusten kirja 3. osa 2004, 95–99.
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Tämän tutkimuksen tutkimustapauksiin sisältyivät usein edellä mainitut kak-
si kellojensoittoa: sanomakellot ja hauta(us)kellot. Sanomakellojen soittaminen 
liittyi usein siirtokuljetusten yhteyteen. Hautaustoimistot pyrkivät järjestämään
 ajon niin, että omaiset voisivat kuunnella sanomakellot joko ennen tai jälkeen 
kuljetuksen. Kaupungissa omaiset tulivat kirkolle kuulemaan soittoa. Kellojen 
soiton kuulevat myös muut kuin vainajan omaiset ja piispa Yrjö Sariolan mieles-
tä se on osa kirkkomme vahvaa symboliviestintää.726 Myös itse kirkonkelloihin 
on usein jo valuvaiheessa pantu päällekirjoituksia, jotka kertovat niiden tehtä-
västä. ”Memento mori” on ollut kellojen tärkeänä tehtävänä kautta aikojen.727

”Ensin oltiin kirkon pihalla kuuntelemassa sanomakelloja. Se oli aika tunteikas 
tapahtuma, kun kirkon kellot soi meidän äitiä varten. Me lapset perheinemme ja 
äidin siskot oltiin paikalla. Sitten me lähdettiin sairaalan kappeliin.”(Tapaus 8, 
omainen)

Maaseudulla sanomakellojen soitto tapahtui tämän tutkimuksen tapauksissa 
vainajaa ruumishuoneelle tuotaessa niin, että kellot soivat, kun autosaattue 
saapui kirkolle (ruumishuone oli kirkon lähellä). Hautausauton kuljettaja oli 
matkapuhelimellaan ilmoittanut tulosta ja seurakunnan suntio odotti valmii-
na soittamaan sanomakellot (nykytekniikalla suntio voi omalla puhelimellaan 
käynnistää kellot).

Kaupungissa (tapaus 8) sanomakellojen soittaminen aloitettiin aina tietty-
nä kellonaikana (tässä tapauksessa klo 10). Jokaiselle vainajalle oli varattu 15 
minuutin mittainen soitto ja jos vainajia oli useampia, soittoa jatkettiin tauotta, 
kunnes jokainen vainaja oli saanut oman soittonsa. Jokaisen vainajan täsmälli-
nen soittoaika – esim. klo 10.15–10.30 – oli tiedossa, mutta omaiset eivät osan-
neet lähteä pois paikalta vaan saattoivat seistä kuuntelemassa muidenkin vaina-
jien sanomakelloja, koska mitään selkeää taukoa soitossa ei ollut. 

Pienessä maaseudun seurakunnassa oli tapana soittaa kahdet soitot. Kun tie-
to kuolemasta tuli seurakuntaan, soitettiin kuolinkellot, joiden soimisesta saattoi 
päätellä, oliko vainaja mies vai nainen ja minkä ikäinen hän oli. Toiset kellot 
soitettiin sitten, kun vainajaa oltiin siirtokuljetuksen yhteydessä tuomassa ruu-
mishuoneelle.

Tutkimustapauksissa oli mukana myös kaksi kirkosta eronneen siunaamista. 
Kummassakin tapauksessa oli päädytty kirkolliseen hautaukseen. Itse hautaus-
toimitukset eivät sisällöltään eronneet mitenkään, vaan kumpikin siunaus toimi-
tettiin käsikirjan mukaisesti hautaan siunaamisen kaavaa noudattaen. Kellojen 
soittamisessa kuitenkin oli eroja. Kirkosta eronneille ei kummassakaan tapauk-
sessa seurakunnassa soitettu lainkaan kuolinkelloja – ei sanoma- eikä hautakel-

726 Sariola 2001, 239. ”Kuolinkellot (sielunkellot ja hautakellot) soivat vaikuttavina vainajan omai-
sille, mutta niiden soitto keskellä arkipäivää voi pysähdyttää myös satunnaisia ohikulkijoita.”
727 Grosses Lexikon 2002, 116. ”Ich besinge die Hochfeste, ich beklage die Toten, ich vertreibe 
die Blitze.” tai „ Sei im Tode eingedenk Deines Lebens, dann wirst du gut sterben. Denk an den 
Tod zeit deines Lebens, dann wirst du gut leben.“
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loja eikä myös kiitoskelloja jumalanpalveluksessa, jossa kirkosta eronneille ei 
tehty ns. ”kuoleman kiitosta” eli ilmoitettu seurakunnalle kuolemasta ja luettu 
siinä yhteydessä rukousta. 

Kummassakaan tapauksessa omaiset eivät oikeastaan osanneet odottaa kel-
lojen soittoa. Hautausjärjestelyistä (tapaus 10) vastannut hautaustoimisto sen si-
jaan ei ollut tyytyväinen, vaan olisi halunnut myös kellot soitettavan, kun kerran 
hautaan siunaaminenkin toimitettiin kirkollisesti.

Jonkinlaisesta logiikan puuttumisesta seurakunnan ratkaisuissa kertoo ky-
seisen seurakunnan pyhäinpäivään liittyvä perinne, jossa luetaan vuoden aikana 
siunattujen vainajien nimet – ei kuitenkaan kirkosta eronneiden. Kuitenkin kir-
kosta eronneittenkin vainajien nimet voidaan lukea, mikäli omaiset sitä erikseen 
toivovat ja ottavat etukäteen yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 

Toisessa seurakunnassa kirkosta eronneen siunaamista (tapaus 1) ei toimitet-
tu sisällä kirkossa vaan ulkona – ei kuitenkaan omaisten toivomuksesta ulkona 
vaan siitä syystä, että kirkosta eronnutta ei saanut viedä kirkkoon sisälle siunat-
tavaksi. Periaatteesta kuitenkin toisinaan poikettiin. On ilmeistä, että kirkosta 
eronneitten hautaan siunaamisiin liittyy kirkossamme mitä kirjavimpia menet-
telyjä. Joskus niistä päättää kirkkoherra, joskus luottamuselin, joskus painavat 
paikkakunnan vanhat tavat. Olisikin syytä kartoittaa kirkosta eronneitten siu-
naamiseen liittyvät käytännöt kirkossamme. Piispainkokous voisi sitten harkita 
yhtenäisten suositusten antamista seurakuntiin siitä, miten tulisi menetellä. Ei 
ole kohtuullista, että käytäntö on niin epäyhtenäinen.

Onko kellojensoiton tai kirkkoon sisälle pääsyn kieltämisessä kirkkoon kuu-
lumattoman hautauksen yhteydessä ehkä nähtävissä piirteitä vanhasta kirkko-
kurista, joka toteutui tehokkaasti juuri kuolemanrituaalien yhteydessä. Jotakin 
sallitaan (hautaus), mutta jotakin toimituksesta silti rajataan pois (kellojen soitto 
ja kirkkoon pääsy ja nimen lukeminen kirkossa).  

Hiljaista hautaustapaa on käytetty maassamme kirkkokurin välineenä. Jul-
kinen eli ”kunniallinen hautaus” oli kaavan mukaan suoritettava kirkon jäse-
nille, jotka olivat eläneet ”kristillistä elämää” ja kuolleet normaaliolosuhteissa. 
Vielä 1800-luvulla hautaustoimitukset oli Ruotsi-Suomessa jaettu neljään ryh-
mään: julkiseen, hiljaiseen, paheelliseen ja häpeälliseen hautaukseen. Kahdes-
sa viimeksi mainitussa pappi ei saanut olla lainkaan paikalla.728 Vuoden 1869 
kirkkolaissa oli luettelo hiljaisesti haudattavista. Siihen joukkoon kuuluivat 
1)kuolleena syntyneet lapset, 2) kastamattomina kuolleet, 3)vainajat, joiden 
henkilöllisyyttä tai kotipaikkaa ei tiedetty, 4)ne, jotka olivat kuolleet ”wäkeviä 
juomia ylellisesti nauttiessansa ja 5)itsemurhan tehneet. Papin oli kyllä toimi-
tettava näidenkin vainajien hautaan siunaaminen, mutta tilaisuudessa ei saanut 
olla ”minkäänlaisia menoja, puheita, saarnaa ja kellojen soittamista”. Hiljaista 
hautausta varten oli vuoden 1886 käsikirjassa kaava. Tämä jätettiin pois vuoden 
1913 kirkkokäsikirjasta.729

728 Pentikäinen 1990, 126.
729 Lempiäinen 2004, 236–237.
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4.6. Ruumiin monet merkityssisällöt

Elämme ruumiinkulttuurin keskellä. Ruumis ja identiteetti kuuluvat yhteen. 
Ruumiista (kehosta) on tullut keino määrittää oleminen. Treenaamalla ruumis-
taan ihminen voi yrittää muuttaa myös identiteettiään. Joidenkin tutkijoiden 
mukaan ruumiinkulttuuri on saanut jopa uskonnon muotoja.730 Kun nykyinen 
ruumiinkulttuuri kohtaa kuoleman, aiheutuu tästä kohtaamisesta väistämättä 
yhteentörmäys. ”Vanheneminen ja kuolema ovat ikäviä muistutuksia väistämät-
tä kerran edessä olevasta ruumiin tuhoutumisesta, joka kohtaa kaikkein varo-
vaisintakin ja terveellisimmin elävää ihmistä.”731

Kuolema on tietenkin väistämätön tosiasia, ja voidaksemme käsitellä tätä 
yritämme kontrolloida kuolemaa. Yksi keino siihen on kuolemansyyn selvittä-
minen. Jokaisella kuolemalla on syynsä, joka kuvataan lääketieteellisin termein. 
Tämän medikalisoitumisen on sanottu olevan tyypillistä juuri meidän aikakau-
dellemme. Aiemmat selitykset – kuten kohtalo tai Jumalan tahto – on korvattu 
lääketieteellä. Kuolema on sijoitettu ruumiiseen eikä – kuten ennen – ruumiin 
ulkopuolelle.732

Kun kuolema tulee, on lääkärin aina todettava kuolema. Lääkärin tulee kir-
joittaa kuolintodistus, josta ilmenee kuolinaika ja –paikka sekä kuoleman syy. 
Lääkärin käytyä paikalla toteamassa kuoleman, voivat omaiset vielä jäädä
hetkeksi keskenään vainajan luokse. Ruumis voi jäädä huoneeseen, kun hoitajat 
ovat tehneet välittömät valmistelut ruumiille. Mutta mitä tapahtuu ruumiille? 
Kuollut ruumis on lähtökohta kaikelle hautauskentän toiminnalle. Siitä aiheu-
tuu tehtäviä. Ruumiista tulee koko monimutkaisen kuolema- ja hautausrituaalin 
keskus.

Vaikka omaiset antavat vainajalle lähes eläviä ominaisuuksia, pitävät he 
toisaalta etäisyyttä vainajaan. Kuollutta ruumista kohtaan tunnetaan vieraut-
ta. Hautausalan yrittäjä joutuu kokemaan tämän ristiriitaiseltakin vaikuttavan 
kaksinaisuuden suhteessa ruumiiseen: läheisyyden ja etäisyyden. Modernin yh-
teiskunnan myötä kuolleet ja elävät erotettiin toisistaan fyysisesti siirtämällä 
kuolleet ruumishuoneisiin. Kuolleista huolehtiminen annettiin perheen parista 
toisten huoleksi: hautausyrittäjät ottivat hoitaakseen vainajiin liittyvät toimet. 
Ajan mittaan tämä muutos on merkinnyt etäisyyden ja vierauden syntymistä 
vainajia kohtaan; myös omaisten osalta. Silti samanaikaisesti on omaisissa jää-
nyt jäljelle kuolleisiin liittyvä läheisyyskin. Tämä näkyy ns. viipymisilluusiossa 
(kvardröjningsillusionen)733, jolloin kuolleelle ruumiille annetaan samoja omi-
naisuuksia kuin on elävillä ihmisillä.

730 Turner 1995, 257.
731 Featherstone 1994, 121.
732 Kts Bauman 1994; Davies 1997,198; Seale 1998 ja Howarth 2001, 247.
733 Margareta Sannerin käyttämä termi; katso SOU 1989:99:82 sekä SOU 1992:17:17
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Ruumis asettaa kaikki siihen liittyvien sosiaalisten viiteryhmien järjestykset 
kyseenalaisiksi. Ryhmän yhden jäsenen yhtäkkinen katoaminen pakottaa ryh-
män muut jäsenet järjestämään uudelleen keskinäiset suhteensa ja määrittele-
mään jäsentensä keskinäiset roolit uudelleen. Tässä poikkeustilanteessa tarvit-
see niin jokainen yksittäinen ryhmän jäsen kuin koko ryhmäkin kaikkia niitä 
apukeinoja, jotka ovat rituaaleina olemassa ja jotka kuoleman kriisissä otetaan 
käyttöön.

Viimeistään sairaalassa ruumiiden säilytystilassa elävien ja kuolleiden raja 
tulee selväksi. Vain harvat pääsevät lukittujen ovien taakse, jossa vainajat le-
päävät lakanan alla ruostumattomilla pöydillä. Siellä vainajilta on viety kaikki 
persoonallinen: ruumiiseen on kiinnitetty vain lappu, jossa on henkilönumero, 
nimi ja kuolinpäivä.

Rituaalit kuvaavat symbolisesti kulttuurijärjestelmää (kulttuurista systeemiä) 
ja tekevät sen ihmiselle ymmärrettäväksi. Rituaaleihin sisältyy myös rajalinjo-
jen vetämistä eri alueiden ja siirtymien (rajalinjojen ylitykset) määrittämiseksi. 
Nämä rajalinjat esitetään kulttuurijärjestelmässämme symbolisesti usein erilais-
ten tabujen avulla. 

Elämän ja kuoleman välinen raja osoittautuu kulttuurijärjestelmässä tärkeäk-
si rajalinjaksi. Se on kulttuurisesti määritelty. Niinpä elämän ja kuoleman väli-
nen rajalinja muuttuukin erilaisissa historiallisissa tilanteissa, eikä se ole mis-
sään nimessä yksiselitteisesti määriteltävissä. On pikemminkin kyse diffuusista, 
epätarkasta, kuin veteen piirretystä viivasta. Ei ole olemassa mitään yksiselit-
teistä ”täällä” ja ”tuolla toisella puolella”. Rajat ovat joustavia ja epätarkkoja; ne 
käsittävät ajallisesti ja paikallisesti avoimen tilan.

Esimerkki elämän ja kuoleman välisen rajalinjan epäterävyydestä on nyky-
aikaisen lääketieteen määritelmä erilaisista ”kuolemista”. Sydänpysähdys aihe-
uttaa ”kliinisen kuoleman”, joka on ainakin jonkin aikaa peruutettavissa no-
pean elvytyksen avulla. ”Aivokuolemassa” puolestaan voidaan julistaa yksilö 
virallisesti kuolleeksi, vaikkei tämän vielä voitaisi todetakaan olevan kliinisesti 
kuollut. Keskustelu aivokuolemasta ja siihen liittyvistä elintensiirtomahdolli-
suuksista osoittaa, että kuoleman määritelmä ei ole ollenkaan yksiselitteinen 
vaan riippuu sosiaalisista ja kulttuurisista olosuhteista.

Täysin riippumatta siitä, mistä merkeistä kuolema todetaan – EEG:n suo-
rasta viivasta tai sydämen toiminnan lakkaamisesta, hengityksen loppumisesta, 
kuolemanläiskistä tai jäykkyydestä – niin joka tapauksessa juuri ruumis toimii 
kuoleman merkkinä. Kuollut ruumis sinällään on kuitenkin samalla suuri para-
doksi. Se osoittaa ensinnäkin kuoleman ja siten elämän puuttumisen. Toisaalta 
se samanaikaisesti on myös yksilöllisen persoonallisuuden edustaja, joka aina-
kin osittain vielä sijoitetaan elävien vaikutusalueelle.

Dagmar Hänel734 on selventänyt alla olevalla kuviolla erittäin hyvin kuollee-
seen ruumiiseen liittyviä monia merkityksiä ja rajoja, jotka sisältyvät omaan,

734 Hänel D. 2003, 20.
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kristillisen uskon leimaamaan kulttuuriseen järjestelmäämme. Ruumis on koko 
tämän monimutkaisen järjestelmän keskuksena. Ruumiissa hahmottuu kuole-
man ongelma: kuollut ruumis on ensinnäkin materiaalistunut olemattomuus. Ei-
enää-elävä ihminen asettaa monenlaisia määrittelyongelmia. Kuollut ruumis ei 
ole vain kuoleman manifestaatio vaan myös samanaikaisesti erään yksilöllisen 
persoonan ”materiaalinen jäännös”. Kaikki, jotka tunsivat vainajan, yhdistävät 
hänen persoonallisuutensa yhä hänen ruumiiseensa – vaikka tämä ei enää ole-
kaan elossa. Kuollut ruumis on siis jotakin paljon enemmän ja muuta kuin vain 
materiaalistunut ei-oleminen.

Kuvio 9. 
Ruumiin eri merkitykset

Elämme erikoisessa kulttuuri-ilmastossa, jossa kuolemaa halutaan kontrolloida 
ja jossa kuollut ruumis nähdään elävän identiteetin kantajana mutta samanai-
kaisesti omaiset eivät halua itse osallistua millään tavalla siihen käytännölliseen 
toimintaan, joka annetaan hautaustoimistojen tehtäväksi. Omaisille kuollut ruu-
mis on subjekti, ruumis, joka on täynnä tarkoituksia ja muistoja. Hautaustoi-
mistoille tämä sama ruumis on objekti, jota täytyy nostaa ja siirrellä, kantaa, 
kuljettaa ja pukea.735

Anna Davidsson-Bremborg kertoo väitöskirjassaan ruumiisiin liittyvästä 
viipymiskuvitelmasta (kvardröjningsillusionen), millä tarkoitetaan kuolleelle 
ruumiille annettuja elävien ihmisten kykyjä. Kanadalaisessa tutkimuksessa oli 
kysytty hautausalalle kouluttautuvilta, millaista musiikkia voi kuunnella samal-
la, kun ruumista balsamoidaan. Nuori mies vastasi, että se riippuu vainajasta. 
Jos on kyseessä vanha nainen, ei ole silloin soveliasta kuunnella rockia. Jos vai-
naja ei ollut kuunnellut sitä musiikkia eläessään, ei ollut soveliasta soittaa sitä 
hänen läsnä ollessaan kuolleena. Tutkittaessa ihmisten asennoitumista kuolleille 
tehtäviin elinsiirtoihin, on huomattu ihmisten suhtautuvan kuolleisiin kuin ”he 
olisivat ladattuja elämällä ja persoonallisuudella”.736

735 Davidsson Bremborg 2002, 80.
736 Davidsson-Bremborg 2002, 70–71.
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Tämä ambivalenssi kuvaa kuolleen ruumiin erityistä merkitystä. Ambiva-
lenssia voi tarkastella erilaisista rajoista käsin, jotka manifestoituvat kuolleessa 
ruumiissa. Ruumis viittaa samanaikaisesti kolmeen tärkeään kulttuurijärjestel-
män alueeseen: kulttuuriin, luontoon ja ylimaalliseen. Ruumis kerran eläneenä 
ihmisenä on ensinnäkin osa kulttuuria. Kuolleelle ruumiille annetaan siis kult-
tuurinen merkitys ja kanssakäyminen sen kanssa on kulttuurisesti määriteltyä. 

Kulttuurikontekstissa edustaa ruumis ihmisille myös sosiaalisesti määriteltyä 
olentoa. Siksi kanssakäymisessä ruumiin kanssa tulevat esiin sosiaaliset suhteet 
ja myös välttämättömät, kuoleman aiheuttamat muutokset näissä sosiaalisissa 
suhteissa.

Kun joku kuolee kotona tai yksityisasuntoa vastaavissa olosuhteissa, hänet 
tavallisimmin noutaa hautaustoimisto eikä ambulanssi. Ruumista noudettaes-
sa pitää mukana olla aina kaksi työntekijää nostamisia varten, sillä useinkaan 
omaiset itse eivät halua olla auttamassa ruumiin nostamisissa ja siirroissa. Kuol-
lut ruumis nähdään likaisena tai pelottavana. Se tulee saada ulos talosta niin 
pian kuin mahdollista.737 Ruumiin kuljettamisesta pois on tullut modernin yh-
teiskunnan rituaalinen tapa käsitellä sitä uhkaa, jonka vainajat muodostavat.738

Kuolleet pitää erottaa elävistä. Mellor väittää, että kuoleman poissaolo julkisista 
paikoista tekee sen läsnäolon yksityiskodeissa niin pelottavaksi.739

Ruotsalaisessa hautaustoimistoja koskevassa väitöskirjassa kerrotaan, miten 
vaikeaa hautaustoimistoihin soittavien oli hyväksyä sitä, että vainajia ei noudet-
tu kotoa yöllä vaan vasta aamulla. Joidenkin mielestä oli suorastaan pelottavaa 
pitää vainajaa kotona.740 Tässä on tapahtunut melko lyhyessä ajassa suuri asen-
nemuutos. Erään ruotsalaisen selvityksen mukaan vielä 1960-luvulla yli 25 %:
ssa seurakuntia ihmisillä oli tapana pitää vainaja kotona, ja jo 1974 tämä tapa oli 
lähes tyystin kadonnut.741

Kuilua, joka tavallisesti erottaa omaiset ja ruumiin, ei useimmiten ole van-
hempien ja pienen kuolleen lapsen välillä. Silloin näkyy sen sijaan vanhempien 
ja lapsen ruumiin välinen vahva persoonallinen side, joka eroaa paljon siitä van-
hempien ihmisten persoonallisuuden häviämisestä, jota tapahtuu jo pitkäaikais-
sairaiden kohdalla. Monet vanhukset kuolevat sosiaalisen kuoleman jo kauan 
ennen biologista kuolemaa silloin, kun ystävät ja sukulaiset lakkaavat käymästä 
heidän luonaan.742

Kulttuurisen alueen rinnalla kuuluu ruumis myös luonnon alueelle. Kuol-
lut ruumis näyttää materiaan pelkistetyn aineellisen olemuksensa. Solujen bio-
logisen toiminnan – uudistumisen ja korjautumisen – lakattua joutuu ihminen 

737 Howarth 1996, 96.
738 Åhren Snickare 2002, 232.
739 Mellor 1993, 21.
740 Davidsson Bremborg 2002, 81–82.
741 Bringeus 1987, 219. Vanhoista ruotsalaisista hautaustavoista tutkimuksen tehnyt Louise Hag-
berg (1937, 134) kirjoittaa, että 1800-luvulla Ruotsissa vainaja mieluiten pidettiin kotona hautaus-
päivään saakka, vaikka se usein merkitsi sitä, että elävien piti jakaa huone vainajan kanssa.
742 Mulkay 1993.
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alttiiksi vähittäiselle aineen hajoamiselle. Tästä prosessista käytetty nimitys – 
maatuminen, häviäminen – osoittaa sen, että ruumiillisen muodon maatuessa ja 
hävitessä myös kaikki kuolleeseen ruumiiseen liittynyt inhimillinen olemassaolo 
lakkaa. Miltei jokaisessa kulttuurissa annetaan kuolemalle myös transsendens-
siin – tuonpuoleisuuteen tai ylimaalliseen – liittyvä selitys. Siitä syystä kuollut 
ruumis viittaa myös Jumalan alueelle, jota Hänel nimittää ylimaalliseksi.743

Kuvan mallissa muodostaa ruumis näiden kolmen alueen – kulttuurin, luon-
non ja ylimaallisen – keskuksen. Kuollut ruumis muodostaa leikkauskohdan, 
jossa eri alueiden välistä rajaa ei voida tarpeeksi selkeästi määritellä, jotta voi-
taisiin erottaa ruumis kuuluvaksi vain jollekin tietylle alueelle. Niinpä ruumiista 
tuleekin kuoleman kautta se aukko, jossa murtuvat ihmisten monet suojamuu-
rit erilaisten uhkien edessä. Kuolema merkitsee yksilölle ja yhteisölle sellais-
ta eksistentiaalista uhkaa, jossa ”maailman realiteetit ja ihmisen olemassaolo 
maailmassa joutuvat yhä uudestaan kyseenalaisiksi”. Kuoleman aiheuttama
eksistentiaalinen kriisi on modernin aikakauden uskonnottomalle ihmiselle sy-
vimmältään uskonnollinen kriisi.”744

Kuollut ruumis tulee tämän murtautumisen symboliksi. Symbolina se viittaa 
”kokonaan toiseen”, ylimaalliselle alueelle. Kuolemiseen ja kuolemaan liitty-
vissä siirtymärituaaleissa toteutetaan näitä rajanylityksiä symbolisin toiminnoin 
(toimituksin). Erilaiset toimitukset esittävät kulttuurisesti määriteltyjä rajoja 
pyhän ja maallisen välillä, ihmisen subjekti- ja objektiominaisuutta, ruumiin ja

743 Eliade (1957, 8) aloittaa teoksensa ”Das Heilige und das Profane” pohtimalla sitä, missä ja 
millä tavalla pyhä (das Heilige) mainifestoituu. Eräällä tavalla kuollut ruumis käsitetään myös 
pyhäksi. ”Der Mensch erhält Kenntnis vom Heiligen, weil dieses sich manifestiert, weil es sich 
als etwas vom Profanen völlig Verschiedenes erweist. Diese Manifestation des Heiligen wollen 
wir hier mit dem Wort Hierophanie ( aus: griechisch hieros=heilig, und phainomai=sich zeigen) 
bezeicnen. Wir stehen immer demselben geheimnisvollen Vorgang gegenüber: das ”ganz andere”, 
eine Realität, die nicht von unserer Welt ist, manifestiert sich in Gegenständen, die integrierende 
Bestandteile unserer ”natürlichen”, ”profanen” Welt sind.”
744 Eliade (1957, 124–125) liittää kuoleman modernille ihmisille aiheuttaman eksistentiaalisen 
kriisin pyhän kokemisen yhteyteen. Hän sanoo, että kuoleman aiheuttamaan kriisiin liittyy merki-
tyksen etsiminen, jossa ratkaisua etsitään uskonnon tarjoamasta mallista. ”Uskonnollinen ratkaisu 
ei ainoastaan päästä kriisistä vaan tekee samalla koko olemassaolon avoimeksi sille maailmalle, 
joka ei enää ole yksityinen vaan antaa yksilölle mahdollisuuden siirtyä persoonallisen yksittäisen 
hätänsä ja kriisitilanteensa yli toiseen maailmaan – transsendenttiseen, ylimaalliseen, hengelliseen 
todellisuuteen.” Näin yksittäinen tulee osaksi suurempaa merkityskokonaisuutta, osaksi pyhää 
maailmaa. Eliade toteaa, että myös näennäisesti ei-uskonnollisilla ihmisillä on syvällä sisimmäs-
sään säilynyt uskonnollisesti orientoitunut tapa ajatella. Profaani ihminen kantaa yhä sisimmäs-
sään Eliaden mukaan – tahtomattaankin – uskonnollisen ihmisen ajattelutapaa. Symbolit ovat 
Eliaden mukaan ratkaiseva avain siirryttäessä privaatista kokemisesta universaaliin. Symbolien 
avulla ”avautuu” ihminen universaalille. Symbolit muuttavat yksilöllisen kokemuksen uskonnol-
liseksi kokemukseksi ja maailman kokemiseen ”toisena” todellisuutena kuin ennen.

”Die religiöse Lösung hebt nicht nur die Krise auf, sondern macht zugleich die Existenz offen 
für Werte, die nicht mehr zufallsbedingt oder privat sind; sie ermöglicht es also dem Menschen, 
die persönlichen Situationen zu überschreiten und Zugang zur Welt des Geistes zu fi nden.”
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sielun välistä rajaa ja vielä kuoleman ja elämän välistä rajaa. Kuolemaan liitty-
vien siirtymärituaalien merkitys on siinä, että ne tekevät kulttuurissa olemassa 
olevat, usein näkymättömät rajat symbolisesti nähtäviksi ja ymmärrettäviksi, 
jotta rajat voitaisiin yhdessä varmistaa ja todeta.

Viittaamalla ylimaalliseen on ruumis symboli, jossa tuonpuoleisuus näyttäy-
tyy maailmassa. Samanaikaisesti tulevat kuitenkin biologiset tapahtumat näky-
viin ruumiissa, jotka – ainakin meidän kulttuurissamme – asettuvat alimmalle 
maallisen asteelle. Maatumisen ja hajoamisen näkyvät merkit kätketään, ja ruu-
mis asetetaan esille idealisoituneena puhtaana ruumiina.745

Kun tuhkausta alettiin toteuttaa 1800-luvun lopulla sitä ei perusteltu yksin-
omaan uutena hautauskäytäntönä vaan siinä on nähtävissä myös kokonaan uu-
denlainen asennoituminen kuolemaan. Arkkuhautaus nähtiin likaisena ja kau-
heana, kun taas tuhkaus puhdistavine liekkeineen nähtiin todisteena siitä, että 
ihmisten ei tarvitse jättäytyä luonnon armoille vaan he voivat itse päättää kuo-
lemasta. Tuhkaukseen voi liittää halun kontrolloida kuolemaa. Tuhka ei muutu 
samalla tavalla kuin kuollut ruumis.746

Ruumiin ja sielun erottaminen tulee Hänelin mukaan hyvin ilmi kristillis-
ten kirkkojen hautausrituaaleissa. Sieluton (entseelte) ruumis annetaan luonnon
alueelle, kun taas sielu kuolemattomana olemukseltaan jatkaa elämää yhä yli-
maallisen alueella.747

Haastatteluissa omaiset miettivät myös ruumiin ja sielun välistä suhdetta. 
Seuraavassa haastattelussa tämä ero tulee hyvin erikoisella tavalla esiin. Haas-
tateltava kuvaa vainajan sielun matkaa ylös taivaaseen metaforalla myrskystä, 
joka puhkesi yöllä samana päivänä, jolloin vainaja oli siunattu. 

H: Mikä merkitys sillä tilaisuudella kappelissa oli sulle?
A: Kotiin lähtö.
H: Kotiin lähtö?
A: Et se sai sen luvan lähteä niin ku poies täältä (haastateltava itkee). Se oli se, et 
se sielu niinku sai sen luvan. Et se sai meiltä niin ku anteeksi ja sai sit lähtee pois. 
Se NN sai niinku sen viimeisen siunauksen ja sit se sai rauhan lähtee pois. 
H: Niin.
A: Et se sielu lähti ku se pappi oli sen sanonu, siunannu. Sillai hän sai niinku 
lopullisesti lähteä. Sit se sielu vois mennä. Se meni tonne.

745 Amerikassa ja Englannissa ruumiit ehostetaan usein yhtä kauniiksi kuin ne olisivat vielä elossa 
ja mukana juhlissa. Myös Suomessa pyritään pahimmat tapaturmien tai ruumiinavauksen merkit 
peittämään ennen kuin ruumista voidaan tulla katsomaan.
746 Maria Koskisen (2000) väitöskirja käsittelee mielenkiintoisella tavalla polttohautauksesta Iso-
Britanniassa vuosina 1874–1902 käytyä keskustelua. Väitöskirja avaa näkökulmia polttohautauk-
seen myös kokonaan uutena asennoitumisena kuolemaan.
747 Keskustelu sielun kuolemattomuudesta on kuitenkin laaja teologinen keskustelunaihe, jossa ei 
ole päästy yksiselitteiseen ratkaisuun. Miettinen 2002; Saarinen 1991 ja Huovinen 1981.
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H: Minne se sun mielestä meni?
A: Ylös.
H: Mitä sä tarkoitat tolla, että sielu meni ylös?
A: En mä tiiä, se sai lähtee ylös taivaaseen. Tonne ylös pois täältä maan päält. 
Se niin ku meni, mut se on niin lähellä viel. Mut sit se meni yöllä. Tieksä, yöllä oli 
myrsky. Tiedäk sä mikä se oli? NN:n synnit tappeli, pääseekö hän ylös.
H: Koska se myrsky oli?
A: Samana yönä se myrsky alko, kun NN oli päiväl siunattu. Se alko illalla, siin 
joskus yheksän, kymmenen , yhdentoist – siinä joskus kumminkin. Kauhee myräk-
kä. Me oltin parvekkeella, niin mä sanoin, että siin NN nyt tappelee, pääseekö 
se sinne.
H: Hmm
A: Sit se tyyntys joskus yöllä, vielä sänkyyn kyll kuulu, kun se oikein puhals. Mä 
sanoin, että siell se tappelee. Et se on kaikki, mikä sill on. Et se otti sen myrskyn 
ja sit se myrsky lähti pois.
H: Viimeinen kamppailu?
A: Niin. Hän oli siin myrskyssä tulossa, jos hän pääsis sin ylös. Se oli sellanen 
omallainen. Et kui se vois tulla niin yhtäkkiä ja sit häviää, kun ei ois mittään. Se 
otti sen ihan niinkun päätteeks, ja sit se loppus. Sit se pääsi sinne ylös. Sit se sai 
rauhan. (Tapaus 11, vainajan tytär)

Sitten seuraavana päivänä – lauantaina oli siunaus – tämä lähiomainen meni 
kirkkoon kuulemaan, kun hänen omaisensa nimi luettiin kirkossa. Hän kävi 
myös ehtoollisella. Muutoin kirkossa käymiset olivat olleet tosi harvassa. Kir-
kossa käyminen ja ehtoolliselle osallistuminen olivat merkinneet haastateltaval-
le paljon. Silloin hän sai rauhan itselleen. Selvennykseksi lukijalla se tieto, että
lähiomaisen suhde vainajaan oli ollut hyvin pitkään erittäin vaikea ja omaisella 
oli paljon asioita, joista hän oli katkeroittanut mielensä vainajan eläessä. Myös 
heidän suhteensa oli ollut pitkään etäinen, vaikka kyse olikin vanhemman ja 
lapsen välisestä suhteesta. 

”Ne pakolliset mä oon käyny kirkossa, et ne on ollu niinku häät ja hautajaiset. 
Mut nyt mä kävin, ku siel luettiin jumalanpalvelukses tämä NN:n siunaus. Sit mä 
kuulin sen nimen ja mä tiedän, et NN ei ol yksin ja sit mä kävin ottamas tota. 
Kävin ehtoollisel. Mä halusin antaa pois.
H: Mitä sä halusit antaa pois?
A: No, kun siin ol polvillans et siin ennen ku annettiin mä sanosin jottain sillä 
lailla, ettei mun tarttis…Mä halusin antaa pois.
H: Niin, se oli tärkeä hetki sulle.
A: Et se oli niinku semmonen, et mä saisin siin viel niin ko sanotaan et kaikki niin 
ku mun ja NN:n osalt selväks. Et se, mitä hän on tehny ja mitä mä oon tehny. Mä 
sain niinku siinä sovittaa ne. Mun e tartte enää sopia. Mä sain sen loppuun siinä. 
(Tapaus 11, vainajan tytär)
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Hänel liittää kuviossaan tähän ihmisen määritelmään myös ruumiiseen liitetyt 
objektin ja subjektin välisen rajan sekä elämän ja kuoleman välisen rajan. Sel-
laisen kulttuurin alueella, jossa ihminen määritellään ensisijaisesti sosiaalisena 
olentona, menettää kuoleva yhtaikaa sekä elämän että autonomisen subjektin 
statuksen. Ruumiin objektiluonne näkyy esimerkiksi siinä, miten asetetaan kat-
sottavaksi kommunikointikykynsä menettänyt vainaja. Silmien ja suun sulkemi-
nen vahvistavat ruumiin objekti-luonnetta. ”Objekti” haudataan ja se maatuu.

Elämän ja kuoleman välisen rajalinjan epätarkkuus tulee hyvin esille lää-
ketieteellisissä kuoleman määrittelyissä. Rituaalissa osoitetaan tämän rajan 
todellisuutta mm. sillä, että kuolleelle puetaan aivan erityiset kuolinvaatteet. 
Kuolleen esillepano nukkuvana silloin, kun omaiset viimeisen kerran katsovat 
häntä, kätkee toisaalta kuoleman merkit ja painottaa näin elämän aluetta; mutta 
toisaalta kuolleen katsominen palvelee myös kuoleman visualisoimista symbo-
lisesti peitetyssä muodossa.

Myös ruumiin oikeudellinen status selventää sen subjektin ja objektin välistä 
ambivalenttista luonnetta.  Niin kauan kuin kuolleessa ruumiissa on vielä tun-
nistettavissa yksilöllinen persoonallisuus, on sillä rajoitettu tavaran (Sache) sta-
tus; mutta kun persoonallisuus ei enää ole tunnistettavissa, lakkaavat nuo rajoi-
tukset. ”Vainaja on sieluton (entseelte) inhimillinen ruumis aina siihen saakka, 
kunnes maatumisen tai muulla tavoin tuhoutumisen (polttaminen) seurauksena 
ei enää ole olemassa mitään yhteyttä sen yksittäisten osien välillä.”748  ”Vainaja 
ei ole persoona eikä oikein tavarakaan oikeudellisessa mielessä, pikemminkin
ruumis saa aivan erityisen statuksen, eräänlaisen välissä olevan aseman (Zwi-
schenstellung).”749

4.7. Kuolinilmoitus

Kuolinilmoitus laaditaan tavallisesti surutyön alkuvaiheessa, jolloin surija saa 
runsaasti tukea ympäristöltään mutta myös toimii ympäristön odotusten mukai-
sesti. Tätä vaihetta surun kulussa Kyyrönen kutsuu tunteiden purkamisen vai-
heeksi tai myös kontrolli- ja tukivaiheeksi. Tällöin on suoritettavana kaikenlaisia 
käytännön järjestelyjä ja hautajaisvalmisteluja ystävien ja sukulaisten tukema-
na. Myös hautaustoimistot ottivat toiminnassaan huomioon tämän vaiheen.750

Kuolinilmoitukset ovat yleisin tapa kertoa julkisesti läheisen menetyksestä. 
Ne ovat osa omaisten surutyötä, mutta heijastavat myös vallitsevia tapoja ilmais-
ta surua sekä surevien sosiaalisia yhteyksiä. Kuolinilmoitusten muoto ja sisältö 
ovat vaihdelleet vuosikymmenten kuluessa.751

748 Gaedke 2000, 119.  
749 Helmers 1989, 32. 
750 Kyyrönen 2000, 163–164.
751 Sielaff 2003, 3.
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Sanomalehtien lukijatutkimukset kertovat kuolinilmoitusten olevan yhdessä 
urheilu- ja paikallisuutisten kanssa lehtien luetuinta aineistoa.752 Sanomalehtien 
kuolinilmoitukset ovat meidän aikakaudellamme myös lähes ainoa tapa, jolla 
muutoin yhteiskunnassa yksityisalueelle työnnetty kuolema koskettaa siten, että 
havahdumme omankin kuolevaisuutemme tajuamiseen.753 Ensimmäisistä sano-
malehdissä julkaistuista kuolinilmoituksista puuttui niille nykyisin niin ominai-
nen formaatti kehyksineen ja vakioituine sisältöineen. Vanhimmat kuolinilmoi-
tukset muistuttivat lehden muuta toimituksellista muotoa ja olivat ikään kuin 
”uutisia” otsikon ”perheuutisia” alla.754

Omaan tutkimukseeni liittyvissä tapauksissa kuolinilmoitus julkaistiin kym-
menessä tapauksessa kolmestatoista. Ilman kuolinilmoitusta jäivät tapaukset 1, 
3 ja 13. Ensimmäinen oli ”työtapaturma”, sillä omainen kertoi luulleensa hau-
taustoimiston ”täyden palvelun pakettiin” sisältyneen myös kuolinilmoituksen 
laittamisen lehteen. Väärinkäsityksen vuoksi ilmoitusta ei koskaan julkaistu. 
Toisessa tapauksessa henkilö oli laatinut hautaustestamentin, jossa hän ilmoitti, 
ettei mitään kuolinilmoitusta tule laittaa lehteen. Hänelle riitti maininta seura-
kunnan kirkollisissa tiedoissa haudattujen osastossa. Viimeisessä tapauksessa 
vainajalla ei ollut yhtään saattajaa, ei muistotilaisuutta eikä kuolinilmoitusta.

Useimmat kuolinilmoitukset julkaistiin sanomalehdessä vasta hautauksen 
jälkeen. Vain kolmessa tapauksessa ilmoitus oli lehdessä ennen hautaustilaisuut-
ta. Omaiset halusivat kuolinilmoituksen julkaisemisella samalla myös kutsua 
ystävät ja sukulaiset saattamaan vainajaa. Hautauksen jälkeisissä ilmoituksissa 
usein vain todettiin, että ”siunaus toimitettu hiljaisuudessa” tai ”läheisten läsnä 
ollessa”. Näin haluttiin kyllä saattaa tiedoksi henkilön kuolema mutta samalla 
kertoa, että hautaustilaisuus ei ollut avoin kaikille. Joillekin työtovereille ja jopa 
sukulaisille aiheutui tästä ristiriita, miten heidän tulisi menetellä. Olisiko heidän 
pitänyt tietää kuolemasta ja muistaa omaisia jo etukäteen vai pitäisikö vielä nyt 
jälkeenpäin lähettää osanottokukkaset ja adressi omaisille? Yhdessä tapaukses-
sa (tapaus 9) julkaistiin lehdessä sekä ennen että jälkeen hautajaisten. Omaiset 
halusivat vielä hautauksen ja muistotilaisuuden jälkeen julkisesti kiittää muis-
tamisesta.

Useimmissa lehdissä julkaistaan kuolinilmoituksia. Niistä peritään maksu 
palstamillimetrien mukaan kuten muistakin ilmoituksista. Lehdillä oli eroja il-
moitusten julkaisupolitiikassa, esimerkiksi Länsi-Suomessa tehtiin pari vuot-
ta sitten tietoinen toimituksellinen ratkaisu ”alentamalla” sunnuntainumeroon 
tulevien kuolinilmoitusten hintoja. Normaalisti sunnuntainumerojen ilmoi-
tushinnat ovat korkeammat kuin arkena julkaistujen, mutta kuolinilmoitusten 
osalta hinnoittelu päätettiin pitää samanhintaisena myös sunnuntaisin. Tämä on

752 Mader 1990, 7.
753 Sielaff 2003, 9. ”Die einzige Brücke, die in dieser Situation zwischen ihm und der Gesellschaft 
existiert, ist die Todesanzeige, die den privaten Tod in die Öffentlichkeit trägt.”
754 Jürgens 1996, 227.
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Torppari Stoltin kuolinil-
moitus Uudenkaupungin 
Sanomissa heinäkuussa 
1937 sekä kuolinilmoi-
tukset ruotsalaisessa 
päivälehdessä helmikuussa 
2002 poikkeavat suuresti 
toisistaan. Vuonna 1937 
kristillinen symboli kuo-
linilmoituksessa oli itses-
täänselvyys, kun vuonna 
2002 symbolit voivat olla 
mitä tahansa.

merkinnyt kuolinilmoitusten selkeää keskittymistä sunnuntain lehtiin. Toimi-
tuksellisena ajatuksena oli saada kuolinilmoituksille mahdollisimman arvokas 
paikka, etteivät ne olisi arkipäivisin makkaramainosten joukossa.755  Sen sijaan 
Helsingin Sanomissa oli paljon edullisempaa ilmoittaa kuolemasta arkena kuin 
sunnuntaina.756

Tähän tutkimukseen liittyviä kuolinilmoituksia julkaistiin Helsingin Sano-
missa, Salon Seudun Sanomissa, Turun Sanomissa, Rannikkoseudussa, Uuden-
kaupungin Sanomissa, Länsi-Suomessa, Kemissä ilmestyvässä Lounais-Lapis-
sa sekä Punkalaitumen Sanomissa. Julkaistut ilmoitukset ovat tutkijan hallussa. 
Mikäli vainaja oli asunut lapsena tai nuorena aivan muualla päin Suomea kuin

755 Haastattelu 26.3.2006 Länsi-Suomen ilmoituskonttori.
756 Kuolinilmoitukset arkisin 3,42 pmm ja sunnuntaisin 4,39 pmm+alv 22 %.
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missä kuoli, julkaistiin kuolinilmoitus usein myös siellä ilmestyvässä lehdessä. 
Tällä tavalla haluttiin kertoa syntymäpitäjän sukulaisille ja lapsuuden tutuille, 
että yksi oli poissa joukosta.

Kuolinilmoitusta ei yhdessäkään tapauksessa annettu kokonaan hautaustoi-
miston laadittavaksi. Kolmessa tapauksessa hautaustoimiston apua kuitenkin 
käytettiin hyväksi, ja ilmoitus annettiin toimiston viimeisteltäväksi ja lähetettä-
väksi. Silloin hautaustoimisto otti myös vastuun ilmoituksesta. Lähes kaikissa 
tapauksissa omaiset kuitenkin itse halusivat viedä ilmoituksen sanomalehden il-
moituskonttoriin. Joillakin oli mukanaan jo lähes valmis kuolinilmoitus symbo-
leja myöten ajateltu, mutta lehtien konttoreissa omaiset saivat halutessaan myös 
asiantuntija-apua ilmoituksen lopullisen ilmiasun suunnittelussa.757 Hautaus-
toimistoille kuolinilmoitusten välittäminen ei ollut taloudellisesti kannattavaa 
toimintaa, vaan päinvastoin lehdestä tullut ilmoituslasku vain suurensi hautaus-
toimiston laskun loppusummaa.758 Alla olevasta taulusta on nähtävissä kuolinil-
moituksen julkaisemisen ajankohta sekä lehdet, joissa ilmoitukset julkaistiin. 
Taulukosta näkyy myös se, ketkä olivat laatineet ilmoituksen. Usein ilmoitus 
mietittiin yhteisvoimin.

Moni omainen oli tallettanut lehdistä leikkaamiaan vanhoja kuolinilmoituk-
sia. Ne koskivat useimmiten omia sukulaisia. Jotkut olivat keränneet myös rak-
kaita runoja ja värssyjä vihkoihin. Näistä he saattoivat löytää apua ilmoituksen 
suunnitteluun. Myös sanomalehden konttorin ilmoitusmyyjät auttoivat ilmoitus-
ten viimeistelyssä, esittelemällä mm. erilaisia symboleja. 

757 Lehtien ilmoituskonttoreissa oli valmiita kuolinilmoitusformaatteja, joihin asiakas voi sijoittaa 
haluamansa tiedot. Samalla hän myös näki, kuinka paljon ilmoitus tuli maksamaan. (Haastattelu-
tieto 23.3.2006, Turun Sanomat).
758 Hautaustoimistoissa ollaankin siirtymässä laskutustapaan, että kukin toimija laskuttaa suoraan 
omaisia palveluistaan. Näin hautaustoimiston lasku jää loppusummaltaan pienemmäksi.
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Taulukko 15.
Kuolinilmoituksen julkaiseminen ja laatiminen. 

  Tapaus Kuolinilmoituksen
julkaisuajankohta

Missä lehdessä Ilmoituksen
laatiminen

   1 ei ilmoitusta – unohtui surussa
väärinkäsitys

   2 hautauksen jälkeen Turun Sanomat
Punkalitumen S.

haut.toimiston kautta
leski laati

   3 ei ilmoitusta – vainajan tahto

   4 hautauksen jälkeen Turun Sanomat
Lounais-Lappi

tytär laati itse,
vei toimitukseen

   5 ennen hautausta Salon Seudun S.
Helsingin Sanomat

lapset laativat,
veivät toimitukseen

   6 hautauksen jälkeen Salon Seudun S. leski ja tytär laativat,
veivät toimitukseen

   7 hautauksen jälkeen Uudenkaupungin S. poika laati itse,
vei toimitukseen

   8 hautauksen jälkeen Länsi-Suomi haut.toimiston kautta,
tytär laati

   9 ennen ja jälkeen Turun Sanomat
Rannikkoseutu

pojan perhe laati,
veivät itse toimitukseen

  10 ennen hautausta Länsi-Suomi miniä ja ystävä laativat
vievät toimitukseen

  11 hautauksen jälkeen Länsi-Suomi haut.toimiston kautta,
tytär ja lapsenlapsi

  12 hautauksen jälkeen Turun Sanomat leski ja tytär laativat,
veivät toimitukseen

  13 ei ilmoitusta – ei omaisia saattamassa

Kahdella omaisella oli ajatuksena myös se, että kun vie ilmoituksen itse sanoma-
lehteen, niin säästää hautaustoimiston laskussa. Lehti-ilmoitusten hinnat olivat yl-
lättävän suuria. Normaali kahden palstan levyinen (120 mm korkuinen) kuolinil-
moitus maksoi Helsingin Sanomien sunnuntainumerossa reilut 1000 euroa, kun 
vastaavan kokoinen ilmoitus Salon Seudun Sanomissa oli maksanut vähän pääl-
le 300 euroa. Muiden lehtien ilmoitushinnoissa ei ollut suuria eroja, ainoastaan 
Helsingin Sanomat oli aivan omassa sarjassaan. Kuolinilmoituksen hinnalla olisi 
saanut hyvän arkun. Lehti-ilmoitusten korkeat hinnat olivat itselleni melkoinen 
yllätys, vaikka osassa lehtiä kuolinilmoituksilla olikin oma, matalampi hintataso. 

Aika erikoista oli, että Helsingin Sanomien kihla-, syntymä- ja vihki-ilmoi-
tusten palstamillimetrin hintataso oli paljon kuolinilmoitusta edullisempi. Oli 
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neljä kertaa kalliimpaa ilmoittaa Helsingin Sanomissa kuolemasta kuin synty-
mästä ja avioitumisesta (7,56e/pmm ja 1,83e/pmm). 

Kuolinilmoitukset ovat saattaneet joissakin tapauksissa nostaa hautaustoi-
miston hautajaislaskun loppusumman melko korkeaksi, mikäli ilmoituslaskukin 
on sisältynyt hautaustoimiston kokonaislaskutukseen. Taulukossa 16 vertaillaan 
kuolinilmoitusten hintoja tutkimustapauksissa käytetyissä lehdissä. Ilmoitukse-
na on käytetty 2 palstan levyistä ja 110 mm korkuista ilmoitusta, joka oli yleisin 
käytetty koko tutkimustapauksissa.

Taulukko 16. 
Ilmoitusten hintavertailu sunnuntainumerossa, ilmoituskoko 220 
palstamillimetriä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (22 %).

Lehti Kuolinilmoituksen
hinta

Samankokoisen muun
ilmoituksen hinta

Länsi-Suomi 402,60 472,38

Turun Sanomat 547,54 759,57

Salon Seudun Sanomat 330,13 330,13

Uudenkaupungin Sanomat 335,50 335,50

Helsingin Sanomat 1178,28 1664,08

Julkaistut kuolinilmoitukset olivat yllättävän samankaltaisia. Yleensä nimeä 
edelsi jokin määrittely kuten Rakkaamme, Rakas äitimme, Rakas puolisoni, 
isämme ja isoisämme ym. Syntymä- ja kuolinajan lisäksi useissa ilmoituksissa 
kerrottiin myös syntymäpaikka ja kuolinpaikka. Naisen kohdalla oli ilmoitukses-
sa mainittu usein myös entinen sukunimi (o.s.). Kuolinilmoitus lähes poikkeuk-
setta sisälsi myös muistovärssyn, joka saattoi olla uskonnollinen tai profaani. 
Kaikissa ilmoituksissa oli myös risti. Joissakin ilmoituksissa sen juuresta saattoi 
versoa kalla (kasvi). Yhdessä ilmoituksessa oli lentoon lähtevä lintupari.

”Lentoon lähtevät linnut kertoivat siitä, että äitikin muuttui kuin linnuksi ja lensi 
kuoleman jälkeen parempaan paikkaan, jossa ei enää ole mitään kärsimystä, 
Niin paljon hän sai kärsiä fyysisesti nyt viime vuosina. Idean linnuista sain oike-
astaan ystäväni minulle lahjoittamasta maljakosta, johon oli kuvattu lintuja.”
  ”Minä en halunnut mitään värssyjä siihen ilmoitukseen, koska äiti ei sellai-
sista piitannut. Itsellenikään värssyt eivät olleet tärkeitä. Tärkeintä olisi osoittaa 
rakkautta toiselle silloin, kun toinen vielä on elossa eikä sitten, kun hän jo on 
kuollut. Mutta mä halusin kiittää äitiä kaikesta. Siksi mä laitoin vain kaksi sanaa 
KIITOS RAKKAUDESTASI! Oikeastaan sukulaisten painostuksesta piti laittaa 
Turun Sanomien lisäksi pieni ilmoitus Kemissä ilmestyvään lehteen, koska äiti 
oli sieltä päin syntyisin.” (Tapaus 4, vainajan tytär)



244

Neljässä kuolinilmoituksessa oli sisällöltään uskonnollinen muistoteksti. Muis-
sa oli profaani teksti, jossa yhden voi tulkita myös yleisuskonnolliseksi sisäl-
löltään. Vainajan sosiaalinen kehys ilmeni kuolinilmoituksen nimissä. Yleensä 
oli mainittu pelkästään etunimet niistä, jotka jäivät kaipaamaan. Varmuudeksi 
lopussa oli vielä mainittu sukulaiset ja ystävät. Nimien edellä oli usein mainittu 
Rakas tai Rakkaamme. Vain yhdestä ilmoituksesta tämä määrite puuttui. Eikä 
se ollut sattumaa.

”Ei me voitu laittaa siihen Rakas isä tai jotakin sellaista. Niin paljon pahaa oli 
ehtinyt tapahtua elämän aikana, ettei meillä ollut sellaista tunnetta. Jos mä olisin 
laittanut sen sanan, niin mun veli ei ainakaan olis pannut nimeään ilmoitukseen. 
Nyt jälkeenpäin ehkä vähitellen voi muistaa myös niitä hyviä asioita, mitä elämä 
myös sisälsi. Näitä mä mietin, kun olen käynyt isän haudalla tosi usein. Mutta 
kyllä ne kaikki pahat asiat siinä ehtoollisessa kirkossa, kun isän nimi luettiin, 
annettiin anteeksi.” (Tapaus 11, vainajan tytär) 

Kuolinilmoituksista voi siis lukea todella paljon. Se, mitä omaiset niihin olivat 
halunneet laittaa, oli mietittyä, vaikka ilmoitukset päällisin puolin näyttivät niin 
samanlaisilta. Taulukossa 17 on eriteltynä tämän tutkimuksen kaikkien tapaus-
ten kuolinilmoitusten tekstit, sisällöt ja symbolit.
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Taulukko 17. 
Hautaustapauksiin liittyvien kuolinilmoituksien tekstit, symbolit ja muu 
sisältö.

Tapaus Kuolinilmoituksen

nimimääritteet

Ajan ja paikan

määritteet

Muistolauseet

ja muu teksti

Symbolit Sosiaalinen

kehys

  1 ei ilmoitusta – – – –

  2 rakas puolisoni, 

isämme ja

isoisämme

aika ja paikka profaani teksti risti lähisukulaisia

nimet mainittu

  3 ei ilmoitusta – – – –

  4 Äitini vain aika kiitos äitiä

hoitaneille

lintuparilentoon

lähdössä ja risti

vain aivan

lähimmät

  5 isämme, ukkimme aika ja paikka profaani ja

yleisuskonnoll.

risti lähisukulaisia

nimet mainittu

  6 rakkaamme

myös o.s.

aika ja paikka uskonnollinen

teksti

risti lähisukulaisia

nimet mainittu

  7 rakkaamme, 

nimessä

myös lempinimi 

ja o.s.

vain aika uskonnollinen

teksti

risti ja sen

juurella kalla

lähisukulaisia

nimet mainittu

  8 rakas äitimme ja

mammamme,

 myös o.s.

aika ja paikka profaani teksti risti lähisukulaisia

nimet mainittu

  9 rakkaamme

myös o.s.

aika ja paikka uskonnollinen

teksti

lintupari lentoon

lähdössä ja risti

lähisukulaisia

nimet mainittu

 10 rakkaamme aika ja paikka profaani teksti risti lähisukulaisia

nimet mainittu

 11 isämme, 

pappamme

vain aika uskonnollinen

teksti

risti lähisukulaisia

ilman nimiä

 12 rakkaamme

myös o.s

vain aika profaani teksti risti ja sen

juurella kalla

lähisukulaisia

nimet mainittu

 13 ei ilmoitusta – – – –

Uskonnollinen muistoteksti sisältyi neljään kuolinilmoitukseen. Esimerkkinä 
uskonnollisesta muistovärssystä on seuraava - tapaukseen 7 - sisältynyt teksti. 
Kuolinilmoitus oli vainajan pojan laatima, johon hän oli kysynyt myös siskojen-
sa mielipidettä. Muistolauseen teksti oli löytynyt eräästä toisesta, aikaisemmin 
lehdessä olleesta ilmoituksesta.

”Vei Herra kotiin jo uupuneen,
elon pitkän kulkea antoi.
Otti luoksensa väsyneen,
hänet rauhan rantahan kantoi.”



246

Profaaniksi ja samalla myös yleisuskonnolliseksi olen luokitellut yhden kuolinil-
moituksen muistotekstin, joka oikeastaan koostui kahdesta erillisestä tekstistä. 
Seuraavassa esimerkissä ovat tapaukseen 5 sisältyneet tekstit. Tässä tapauksessa 
omaiset etsivät sopivan tuntuisia tekstejä myös olemassa olevista värssykirjois-
ta. Hautaustoimistoilla oli myös valmiita värssyluetteloita, samoin joidenkin 
lehtien ilmoituskonttoreissa.

”On isän neuvot loppuneet,
hän hiljaa nukkui pois.
Näin emme olis tahtoneet,
on meiltä paljon pois.”

Tämän profaanin muistotekstin alla oli lisäksi lyhyt teksti, jonka luokittelin 
yleisuskonnolliseksi. Lause oli lainattu ukin pieneltä lapsenlapselta. Hautauksen 
toimittanut pappi liittyi muistotilaisuuden puheessaan juuri tähän lauseeseen.

”Ukki on nyt iso suojelusenkeli.”

Suomessa ei juuri ole tutkittu kuolinilmoituksia, vaikka niiden kautta voisi tut-
kia kulttuurille ominaisia suremisen muotoja ja surukulttuurin sekä kuoleman 
kulttuurin muutosvaiheita. Reijo Käkelä tutki opinnäytetyönä kaupunkilaisten 
ja maalaisten kuolinilmoitusten erilaisuutta Helsingin Sanomissa vuosina 1917-
1938, 1946, 1956 ja 1966.759 Vuonna 1991 julkaistiin pieni tutkimus Kuolinil-
moitukset surutyön kuvastajina.760 Tässä tutkimuksessa tutkittiin laitoksissa 
kuolleeksi mainittujen kuolinilmoituksia, henkirikosten uhrien kuolinilmoituk-
sia sekä itsemurhan tehneiden kuolinilmoituksia ja niiden yhteyttä surutyöhön. 
Tutkimuksellisesti huomattavasti ansioituneempi selvitys kuolinilmoituksista 
on Lundin yliopiston uskonnonsosiologian docentin Curt Dahlgrenin tutkimus 
När döden skiljer oss åt.761 Professori Geirr Wiggenin tutkimus Quando corpus 
morietur762 puolestaan lähestyy fi lologisesti kuolinilmoituksia ja niissä tapahtu-
neita muutoksia. Wiggen liittää norjalaisten sanomalehtien kuolinilmoituksista 
saamansa tutkimustulokset kansainväliseen keskusteluun.

Dahlgren päätyi norjalaisen Tanggaardin763 kanssa samaan tulokseen, että 
rististä kuolinilmoituksissa on tullut nykyaikana enemmän kuoleman symboli 
kuin kristillisen uskon symboli. Samoin oli kuolinilmoitusten tekstisisällön liit-
tyminen kristilliseen uskoon voimakkaasti ohentunut ajanjaksolla 1945–1999. 
Kun vuonna 1945 selkeästi kristilliseen uskoon liittyviä kuolinilmoituksia oli

759 Käkelä 1971. 
760 Ihalainen-Hakola 1991. Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan lääketieteen opiskeli-
joiden tutkimus, joka julkaistiin Psykiatrian Tutkimussäätiön sarjassa.
761 Dahlgren 2000.
762 Wiggen 2000.
763 Tanggaard 1977, 250.
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42 prosenttia kaikista, oli vuonna 1995 enää 11 prosentilla kuolinilmoituksissa 
selvä kristillinen sisältö.

Dahlgren selvitti tutkimuksessaan myös kuolinilmoitukseen valitun symbo-
lin ja laatijan motiivien välistä yhteyttä. Lähes kaikki (96 prosenttia), joilla oli 
kristillinen motiivi tärkeä ilmoituksen laatimisessa, olivat myös valinneet jon-
kin ristin ilmoitukseen symboliksi.764 Puolet kyselyyn vastanneista oli valinnut 
kuolinilmoituksen symbolin sillä perusteella, että se ”sopii henkilölle”. Myös 
kaksi kolmasosaa niistä, jotka ilmoittivat motiivikseen, että eivät halunneet mi-
tään kristillistä ilmoitukseen, olivat kuitenkin valinneet ilmoituksen symboliksi 
ristin. Näin Dahlgren päätyy johtopäätökseen, että risti käsitettiin kuolinilmoi-
tuksessa yksinkertaisesti vain kuoleman symboliksi, eikä se kuvannut erityisesti 
kristillistä uskoa. Vain puolella niistä, jotka olivat halunneet ristin ilmoitukseen, 
oli myös erityinen kristillinen peruste tälle valinnalle.

Tiivistäen Dahlgren sanoo, että ”jos henkilöllä oli kristillinen motiivi symbo-
lin valintaan, hän useimmiten valitsi ilmoitukseen ristin. Sen sijaan ristin valit-
seminen kuolinilmoitukseen ei vielä kertonut valitsijan kristillisistä motiiveista 
paljonkaan. Risti voitiin valita esimerkiksi perinteellisistä syistä tai voitiin vain 
ajatella, että risti ja kuolema kuuluvat yhteen. Jos valinnan perustana on se, että 
halutaan jotakin juuri kyseiselle henkilölle persoonallista, silloin päädyttiin va-
litsemaan yhdeksässä tapauksessa kymmenestä kukkia, lintuja tai veneitä. 765

Ristien määrä ruotsalaisten lehtien kuolinilmoituksissa on voimakkaasti 
pienentynyt. Kun vuonna 1976 lähes kaikissa ilmoituksissa oli vielä risti, oli 
ristien määrä laskenut kaksikymmentä vuotta myöhemmin enää runsaaseen 
kolmannekseen. Muut symbolit ovat nopeasti yleistyneet ilmoituksissa. Syitä 
tähän Dahlgren löytää niin lehtien omista ilmoituksista kuin hautaustoimistojen 
tarjonnasta. Dahlgrenin mukaan tämä muutos kertoo sekularisoitumisesta. Hän 
kuitenkin arvelee, että ehkä tulevaisuudessa kuolinilmoitusten ristit toimivat 
kristillisyyden mittareina, kun monipuolisen muun merkkitarjonnan lisääntyes-
sä risti kuolinilmoituksessa kertookin siitä, että tälle vainajalle kristillinen usko 
oli tärkeä.766

Myös norjalainen Geirr Wiggen päätyy tutkimuksessaan samanlaiseen tu-
lokseen ristin merkityksestä kuolinilmoituksissa kuin Dahlgren Ruotsissa. 
Wiggenin tutkimuksessa ilmeni, että ristin käyttö oli lisääntynyt norjalaisissa 

764 Dahlgren 2000, 67.
765 Dahlgren 2000, 66–77.
766 Dahlgren 2000, 121. ”Kors har blivit mindre vanligt som symbol medan andra symboler har 
ökat. Ökningen har i princip varit lika snabb i hela landet. Tydligen var det ett behov av alternativ 
till korset, och antagligen kommer korset i framtiden att bli ett tecken på att den avlidna i någon 
mening var bekännande kristen. Om detta antagande är riktigt, kommer vi inte längre att ha någon 
entydig symbol för döden. Det är knappast så att katten eller segelbåten i en dödsannons på sam-
ma sätt som ett kors leder våra tankar till att någon har dött. Istället är det annonsens plats och dess 
utformning som signalerar att någon har dött. Om utvecklingen i dödsannonsernas symbolspråk 
blir den förutspådda, kan kanske dödsannonserna i framtiden bli en bra mätare på kristendomens 
faktiska ställning i Sverige.”
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kuolinilmoituksissa. Kyse ei hänen mielestään kuitenkaan ole elämänkatso-
muksellisista ilmauksista vaan risti yksinkertaisesti kertoo vain sen,etä joku on 
kuollut. Wiggen arveleekin, että ristille ei enää annetakaan erityisesti kristillistä 
sisältöä, vaan risti edustaa pikemminkin sekularisoituneen ihmisen pelonsekais-
ta tunnetta kuoleman edessä, koska enää vain kuolemantapausten yhteydessä 
nykyajan ihmiset saavat henkilökohtaisen kosketuksen ristiin. 767

Sielaff kertoo kuvallisten elementtien tulleen suhteellisen myöhään mukaan 
saksalaisiin kuolinilmoituksiin. Risti oli ensimmäinen kuva-aihe, ja se löytyi 
vasta 1870 julkaistusta kuolinilmoituksesta. Vasta toisen maailmansodan jälkei-
senä aikana risti yleistyi nopeasti ilmoituksissa.768 Sielaff arvelee Dahlgrenin ja 
Wiggenin tavoin, ettei ristillä nykyaikana ole kuolinilmoituksissa erityistä kris-
tillistä merkitystä vaan se viittaa yleisesti kuolemaan.769 Risti kuului sanomaleh-
tien ja hautaustoimistojen vakiotarjontaan kuolinilmoitusten laadinnassa. Sielaff 
viittaa tutkimustuloksiin, joista ilmeni, ettei yhteiskunnan sekularisoitumisella 
ollut välittömänä seurauksena kristillisten symbolien käytön väheneminen.

Toisaalta Dahlgrenin tutkimus osoitti ristien käytön vähentyneen merkittä-
västi ruotsalaislehtien kuolinilmoituksista vuodesta 1945 vuoteen 1999. Viro-
laisia ja ruotsalaisia kuolinilmoituksia verrannut Hiiemäe770 totesi virolaisissa 
ilmoituksissa olevan paljon vähemmän kuvallisia symboleja kuin ruotsalaisil-
moituksissa. Sen sijaan ”kuolema” sanan eufemismeja käytettiin ruotsalaisleh-
dissä enemmän kuin Virossa. Suomalaista kattavaa tutkimusta sanomalehtien 
kuolinilmoituksista ei ole olemassa.

Omassa tutkimuksessani kaikissa kuolinilmoituksissa oli symbolina risti. 
Haastatteluissa omaiset kertoivat valitsemistaan teksteistä. Valinnassa pidettiin 
tärkeänä sitä, että se sopi vainajan elämään ja kuolemaan. Symbolien osalta vain 
yksi omainen kertoi valinneensa ristin lisäksi nimenomaan linnut, koska ne ku-
vasivat äidin vapautumista kivusta ja lentämistä linnun lailla vapauteen. Motii-
vien ja symbolien väliseen problematiikkaan ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa 
voitu paneutua tarkemmin. Ilman muuta aihe olisi jatkotutkimuksen arvoinen.

Omaisille kuolinilmoituksen laatiminen oli tärkeä asia; sitä ei esimerkiksi 
jätetty hautaustoimiston hoidettavaksi. Kyse oli ilmeisesti äärimmäisen hen-
kilökohtaisesta asiasta. Myös Dahlgrenin tutkimus osoitti, että omaiset olivat 
paneutuneet kuolinilmoituksen tekstin ja symbolin valintaan. Sanomalehtien 
ilmoituskonttoreista minulle kerrottiin, että omaisilla oli tullessaan konttoriin 
mukanaan lähes aina valmis kuolinilmoituksen teksti. Vain ani harvoin turvau-
duttiin konttorissa oleviin värssykirjoihin.

767 Wiggen 2000, 79.
768 Sielaff 2003, 13.
769 Sielaff 2003, 15. Sielaff on koonnut kuolinilmoituksissa olleista symboleista, muistovärssyistä 
ja muusta sisällöstä hyvin selventävän taulukon. (Sielaff 2003, 27–28).
770 Hiiemäe 2005. 
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Davidsson Bremborg kertoo tutkimuksessaan, että omaiset käyttivät paljon 
enemmän aikaa kuolinilmoituksen tekstin ja symbolin miettimiseen kuin sen 
ratkaisemiseen, valitaanko arkku- vai tuhkahautaus.771 Dahlgrenin mukaan 85 
prosentissa olivat omaiset päättäneet kuolinilmoituksen sisällöstä, tekstistä ja 
symboleista. Neljässä prosentissa tapauksia omaiset kertoivat vainajan eläes-
sään määränneen sekä ilmoituksen tekstit että symbolit.772 Omassa tutkimukses-
sani vain yksi omainen kertoi noudattaneensa yksinomaan vainajan eläessään 
antamia määräyksiä (hautaustestamenttia).

”Kyllä me vähän ihmeteltiin, että mitään kuolinilmoitusta ei tulisikaan lehteen. 
Mutta hautaustoimistossa kerrottiin meille tämän olleen nimenomaan vainajan 
tahto. Kyllä me sitten yritettiin myös keksiä syitä siihen. Se tuntui kyllä oudolta, 
mutta muutoinkaan ei voinut toimia. Hän halusi vain pienen maininnan kotiseu-
rakuntansa kirkollisiin ilmoituksiin haudattujen osastoon. Kyllä vainajan tahtoa 
piti noudattaa myös tässä.” (Tapaus 3, vainajan veljentytär)

771 Davidsson Bremborg 1997, 14. 
772 Dahlgren 2000, 89.
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5. Hautaaminen

5.1. Toimituskeskustelut

Papin omaisten kanssa ennen kirkollista toimitusta käymiä keskusteluja kutsu-
taan käsikirjoissa ja kirkollisten toimitusten oppaissa toimituskeskusteluiksi.773

Kun vielä 1960-luvulla kirkolliset toimitukset saatettiin kirkossa hoitaa nii-
tä etukäteen paljonkaan omaisten kanssa valmistelematta, kuuluvat toimitus-
keskustelut tänä päivänä kaikkien keskeisten kirkollisten toimitusten tehtävä-
kuvaan. Uusi toimitusten opas toteaa tämän ehdottomuutena: ”Keskeisimpiin 
toimituksiin liittyy aina edeltävä keskustelu papin ja asianomaisten kesken”.774

Tämä pakollisuus on sanottu selkeästi myös käsikirjassa Hautaan siunaamisen 
kaavan alkuohjeistuksessa: ”Papin tulee keskustella vainajan omaisten kanssa 
ennen hautaan siunaamista”.775 Edellisen käsikirjan ohje ei ollut aivan näin eh-
doton vaan siinä todettiin, että ”papin on mikäli mahdollista keskusteltava vai-
najan omaisten kanssa ennen hautausta.”776 Kirkolliskokouksen vuonna 1963 
hyväksymään käsikirjaan ei toimituskeskusteluun viittaavaa ohjetta vielä kuu-
lunut lainkaan.777

Kuten taulukosta 18 on nähtävissä, papin ja omaisten välinen hautausta edel-
tävä toimituskeskustelu liittyi kaikkiin tämän tutkimuksen tapauksiin (yhtä poik-
keusta lukuun ottamatta778) kuten nykyiseen kasuaalikäytäntöön kuuluukin.

773 Toimituskeskustelujen käsite alkoi selkeytyä 1970-luvulla. Omassa maassamme Pentti Lem-
piäisen (1975) esitelmä Kirkolliset toimitukset ja sielunhoito Tampereen hiippakunnan kirkko-
herrojen kokouksessa 1975 ja esitelmän pohjalta samana vuonna julkaistu artikkeli Pappisliiton 
jäsenlehdessä (4/1975, 14–24) toi aiheen suomalaiseen keskusteluun näkyvästi. Toimituskeskus-
telut ovat jo pitkään kuuluneet teologiseen koulutukseen ja pappien jatkokoulutukseen. Toimi-
tuskeskusteluja Suomen kirkossa on perusteellisesti tutkinut Markku Koivisto. (Koivisto 1991 ja 
1997)
774 Piispainkokous s2005, 168.
775 Kasuaalitoimitukset 2004, 197.
776 Kirkollisten toimitusten kirja 1993, 81.
777 Kirkollisten toimitusten kirja 1970, 50.
778 Tapaus 13, jossa eräs sukulainen tilasi hautausjärjestelyt hautaustoimiston kautta. Paikalla toi-
mituksessa ei ollut yhtään hautajaisvierasta lukuun ottamatta minua tutkijana. 
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Taulukko 18.
Papin ja omaisten välisten toimituskeskustelujen paikka ja yhteydenotot.

   Tapaus
Toimituskeskustelun 
paikka

Tunsiko pappi 
vainajan

Kuka otti 
yhteyden

Toimituspapin 
valinta

 Srk:n 
 koko

1 pappila kyllä omainen tuttu pappi   <3 500

2 virastotalo ei omainen suositeltu >150 000

3 kirkko kyllä omainen vainaja valitsi >150 000

4 kirkko ei pappi toimitusvuoro >150 000

5 virastotalo ei pappi toimitusvuoro  <25 000

6 koti kyllä pappi tuttu pappi  <25 000

7 pappila kyllä omainen tuttu pappi   <3 500

8 virastotalo ei pappi toimitusvuoro  >30 000

9 virasto/puhelin kyllä omainen tuttu pappi   <2 000

10 virastotalo ei pappi tuttu pappi  >30 000

11 virastotalo ei pappi toimitusvuoro  >30 000

12 virastotalo ei pappi toimitusvuoro >150 000

13 ei käyty ei – toimitusvuoro >150 000

Kirkollisten toimitusten opaskirjassa todetaan toimituskeskustelun olevan hau-
taan siunaamisen kohdalla välttämätön kahdestakin syystä: sielunhoidollisesti ja 
käytännön järjestelyjen kannalta. Keskustelua varten tulee myös varata runsaasti 
aikaa ja rauhallinen paikka. Toimituskeskustelussa käsitellään oppaan mukaan 
seuraavia asioita: vainajan elämä ja kuolema, omaisten tunnot kuoleman jäl-
keen, kristillinen käsitys kuolemasta, hautaan siunaamisen sisältö ja käytäntö, 
muut hautausjärjestelyt, muistotilaisuuden luonne ja ohjelma ja vielä elämä hau-
tajaisten jälkeen.

Useimmissa tapauksissa kontakti omaiseen tapahtui papin ottaessa yhteyttä. 
Käytännössä ensimmäinen yhteydenotto seurakuntaan tapahtui lähes aina hau-
taustoimiston sopiessa hautaan siunaamisen ajankohdasta ja varatessa papin ja 
kanttorin.  Menettely vaihteli seurakunnissa sen jälkeen. Suurissa seurakunnissa 
oli käytössä tietokonepohjainen varauskirja, johon kullekin papille ilmestyi tieto 
pyydetyistä toimituksista. Mikäli mitään erityistä muuta syytä ei ollut, merkit-
tiin varaus toimitusvuorossa pyydettynä ajankohtana olevan papin varauskalen-
teriin. Joissakin seurakunnissa oli käytäntö, että pappi yrittää sen jälkeen tavoit-
taa omaisia sopiakseen keskustelusta, mutta muutamissa suurissa seurakunnissa 
puolestaan omaisten tuli olla aktiivisia ja ottaa pappiin yhteyttä. 

Omaisten ja papin tapaaminen ajoittui suurissa seurakunnissa hyvin lähelle 
hautauspäivää. Tähän oli usein syynä pappien kiireinen aikataulu: kun toimituk-
sia oli paljon – ja myös muita tehtäviä - niin tulevan viikonlopun hautauksiin 
liittyvät keskustelut käytiin useimmiten samalla viikolla, keskiviikkona tai tors-
taina. Omaiset puolestaan olisivat useassa tapauksessa halunneet tavata papin jo 
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aikaisemmin. Heille odotusaika oli akuutin surun aikaa, jolloin oli tarve kertoa 
tapahtuneesta. Hautaustoimistoihin omaiset yleensä menivät jo 1-2 päivän ku-
luttua kuolemantapauksesta. Hautaustoimistot olivatkin yksi surun purkamisen 
paikka kaiken käytännöllisen lisäksi. Näin hautaustoimistoille on siirtynyt osa 
siitä tehtävästä, joka vanhastaan on kuulunut kirkon toiminta-alueeseen hauta-
uskentällä: omaisten sielunhoidollinen tehtävä.

”Mä olin jo huolestunut, kun oltiin jo keskiviikossa ja lauantaina oli tulossa 
äidin siunaus. Olin jo monta päivää odottanut papin soittoa, mutta sitä ei kuulu-
nut. Otin sitten yhteyttä hautaustoimistoon ja sain sitä kautta papin tiedot ja pu-
helinnumeron. Koetin soittaa papille matkapuhelimeen, mutta siellä oli vastaaja 
aina päällä. Sitten hän soitti mulle illalla töihin ja sovittiin seuraavaksi päiväksi 
tapaaminen. Kyllä mä olinkin jo odottanut papin soittoa, mulla oli virsitoivo-
muksetkin jo valmiina ja kaikki…Tuli jo semmonen olo, että oliks mä käsittänyt 
jotenkin väärin, että oisko mun kumminkin pitänyt soittaa papille. Mun mielestä 
pappi olisi kyllä voinut soittaa mulle aikaisemmin, ettei mun olisi tarvinnut odot-
taa epävarmana niin kauan.” (Tapaus 8, vainajan tytär)

Pienissä seurakunnissa omaiset ottivat aivan ensimmäiseksi yhteyttä pappilaan 
tai kirkkoherranvirastoon. Omaiset ja pappi yleensä tunsivat toisensa pienissä 
seurakunnissa, ja oli luontevaa olla suoraan yhteydessä pappiin (joka saattoi olla 
myös seurakunnan ainoa pappi). Toimituskontakteja oli usein ollut jo ennestään. 
Myös papit pienissä seurakunnissa sanoivat tunteneensa vainajan, jonka siuna-
usta suunniteltiin. Tämä tuttuus usein puuttui kokonaan suurissa seurakunnissa. 
Vain kahdessa tapauksessa suurissa seurakunnissa (tapaukset 10 ja 12) pappi 
muisti toimittaneensa vainajan lähipiirissä kirkollisia toimituksia ennenkin. 

Toimituskeskustelu oli siis papin kannalta erittäin tärkeä tapaaminen omais-
ten kanssa, jotta hän voi edes jonkin verran tutustua vainajan omaisiin ja kuulla 
myös vainajan elämänvaiheista. Kirkollisten toimitusten uudistustyön periaat-
teina779 olevat dialogi, partisipaatio, akkulturaatio ja kontekstuaalisuus eivät 
voi toteutua, jos pappi ei lainkaan tiedä vainajan elämästä eikä tunne omaisia. 
Myös omaisille tapaaminen oli tärkeä, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi. 
Tapaamisissa käytiin mm. läpi mm. toimituksen käytännön asioita, joskin jo 
hautaustoimistoissa usein oli tutustuttu hautaan siunaamisen kaavaan ja mietitty 
virsiä ja muutakin musiikkia valmiiksi. 

Pappi tuli toimituksen suunnittelun kannalta ainakin suurissa seurakunnis-
sa hyvin myöhäisessä vaiheessa hautausjärjestelyihin mukaan. Omaisilla näytti 
usein olevan tapana painattaa hautaustoimistoissa etukäteen siunaustilaisuuden 
käsiohjelma, jota jaettiin saattoväelle tilaisuuden alussa. Hautaustoimistot yrit-
tivät tavoittaa pappeja ja kanttoreita usein kauan voidakseen sopia ohjelmaan

779 Vahtola 1991, 62–63.
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tulevat laulut ja mahdollisen muun hautausjärjestelyn. Hautaustoimiston virkai-
lijoiden mielestä pappeja ja kanttoreita oli vaikeaa tavoittaa. Puhelu siirtyi usein 
vastaajaan.

Vaikka toimituskeskustelu on välttämätön, saattoi se merkitä papille ongel-
mia siunauspuheen laatimisessa. Keskusteluissa tuli esille myös ristiriitoja, joita 
perhe-elämään oli sisältynyt tai muita hyvin vaikeita asioita, joista ei voi siu-
nauspuheessa kertoa mitään.  Toisaalta tällaisen ikävän ja vaikean kuuleminen 
oli hyvin tärkeää, jotta toimituksesta ei olisi tullut todellisuudelle vieras. 

Tämän tutkimuksen kaikkiin tapauksiin liittyi siis yhtä poikkeusta780 lu-
kuun ottamatta aina edeltävä toimituskeskustelu. Toimituskeskustelut käytiin 
useimmiten seurakunnan tiloissa. Papin lisäksi paikalla oli 1–2 omaista, yleensä 
vainajan kaikkein lähimpiä. Ennen kuin pappi tapasi omaiset, olivat he lähes 
poikkeuksetta jo tavanneet hautaustoimiston virkailijan, jopa useamman kerran. 
Hautaustoimistoissa käydyt keskustelut koskettelivat luonnollisesti aina hau-
tausjärjestelyjä (hautauksen aika ja paikka, muistotilaisuus, papin ja kanttorin 
varaaminen, hautauslupa, hautapaikka, arkun/uurnan valinta ja vainajan näyt-
täminen sekä kuljetukset) mutta myös muita aiheita, kuten surua ja myös itse 
hautaan siunaamisen sisällöllisiä asioita. Omaiset kertoivat hautaustoimistossa 
usein kuolemaan liittyneet tapahtumat ja vainajan sairaskertomuksen. Poikke-
uksellista oli se, että omaiset olisivat käyneet pelkän liikeneuvottelun hautaus-
toimistossa.

Tämä kuvaa hautaustoimistojen liikeidean muuttumista, sillä vielä 1900-lu-
vun alkupuolella hautaustoimistot olivat oikeastaan arkun myyntiä ja kuljetusta 
varten, nyt toimistot auttavat ja neuvovat omaisia mitä moninaisimmissa asiois-
sa ja kuuntelevat omaisten surua. Klaus Dirschauer pohtii artikkelissaan, onko 
hautaustoimiston omistaja Saksassa nykyisin kaksoisroolissa: yrittäjä ja/vai 
surussa mukana kulkija (Unternehmer und/oder Trauerbegleiter). Hänen mu-
kaansa pappi tulee mukaan surutapaukseen vasta hautaustoimiston jälkeen – jos 
ylipäätään tulee.

Kirkko on Dirschauerin mukaan itse aiheuttanut sen, ettei se enää ”soita kuo-
leman yhteydessä ensiviulua kuten ennen”. Kirkko pappeineen on liian kaukana 
kuoleman hetkistä voidakseen tuoda oman sanomansa kuolevalle ja voidakseen 
lohduttaa sillä hetkellä omaisia. Myös pappien tavoittaminen on valitettavasti 
paljon hankalampaa kuin hautauspalveluja tarjoavien ”surupuhujien”.781

780 Tapaus 13, jossa hautaan siunaaminen oli erään kaukaisen sukulaisen hautaustoimiston kaut-
ta tilaama. Paikalla olivat vain toimittava pappi, kanttori sekä minä tutkijana. Tapaukseen liittyi 
epäselvä kuolemantilanne, jossa tarvittiin poliisitutkimus. Vainajan suhteet kaikkiin lähimpiin 
sukulaisiin olivat katkenneet. Papilla ei ollut mitään muita tietoja kuin ne, jotka vainajan osalta 
kotiseurakunnan rekisteristä löytyivät. Hautaan siunaaminen toimitettiin arvokkaasti, kuitenkin 
ilman siunauspuhetta. Myöhemmin tuhka siroteltiin muistolehtoon ilman omaisia. Krematorion 
kappelissa henkilökunta hoiti kaikki järjestelyt.
781 Dirschauer 2000, 478.  ”Dass der Geistliche nicht mehr wie früher „die erste Geige spielt“, hat 
die Kirche selbst mit verursacht. Die Bestattung ist keine selbstverständliche Domäne der Kirche 
mehr.“
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Dirschauer toteaa, että pappien mukana olo kuoleman tapahtumassa ja kuo-
leman hetkellä suhteellistaisi hautaustoimistojen roolin.782  Kaikesta neuvontaan 
ja valmisteluihin liittyvästä palveluistaan hautaustoimistot myös velottavat, to-
teaa Dirschauer – joko peitetysti tai avoimemmin – ensimmäisestä tapaamisesta 
aina hautausmaalle ja siitäkin eteenpäin. Hautaustoimistojen palvelutarjontaan 
liittyy Saksassa tänä päivänä myös suruseminaarien järjestäminen omaisille ja 
suruterapeuttien palvelujen tarjoaminen.

Oma hautaustoimistoja ja omaisia koskeva haastatteluaineistoni ei tue Koi-
viston tutkimuksessaan783 esittämää väitettä, jonka mukaan ”pappi tai seurakun-
nan työntekijä on lähes ainoa ihminen, jolla on mahdollisuus ja taito käsitellä 
rohkeasti myös surua”. Päinvastoin hautaustoimistoissa puhuttiin paljon surus-
ta, itkettiin ja puhuttiin. Koiviston tavoin lähes kaikista kirkollisista tutkimuksis-
ta on kokonaan unohdettu hautauskentän merkittävä toimija: hautaustoimisto. 
Myös taitoa surun käsittelyyn hautaustoimistoissa pyritään erilaisin koulutuksin 
hankkimaan lisää.784

”Surevien omaisten kohtaaminen on kaikkein koskettavinta tässä työssä. Omai-
sia pitää kuunnella ja antaa heille aikaa tehdä rauhassa omat valintansa. Suru-
tilannetta ei koskaan saa käyttää hyväksi.” (Tapaus 1, hautaustoimisto)

”Ne arkut ja uurnat, ne on yleensä aika pieni osa tässä työssä. Monet ihmiset 
täällä kaupungissa tietää niin vähän hautajaisista, että me lähdetään yleensä 
ihan alusta alkaen neuvomaan. Me yleensä täällä tilataan niin siunausajat kuin 
papit, kanttorit ja hautapaikat. Ja sit totta kai kun me on saatu täällä tää kaikki 
kirkollinen puoli järjestykseen, he sit ilman muuta tapaa papin ja keskustelee sen 
kanssa, et ei se pois jää. Mut me luodaan se kontakti siihen. Pääsääntöisesti se 
menee näin. Se on täällä poikkeus, et omainen on mennyt itte ensin seurakuntaan 
ja hoitanut tämän puolen valmiiks ja tulee vasta sit hautaustoimistoon.
  Monta kertaa asiakkaat istuu tääll kakskin tuntii ja joskus yliki. Ja vaikka 
se ei tuo meille mitään katetta se istuminen asiakkaan kanssa, niin ei me sitä 
ajatella. Meiltä saa kysyä ja me koetetaan auttaa. Sit ne on paljon paremmalla 
mielellä, kun ne lähtevät täältä pois.” (Tapaus 2, hautaustoimisto)

Hautaustoimistoissa omaiset suhtautuivat keskusteluun hieman toisin kuin pa-
pin kanssa. Toimistoissa näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan olleen kynnys ot-
taa keskustelussa esille myös elämän ikävämpiä asioita matalampi kuin pappien
kanssa. Omaiset ikään kuin kysyivät varovasti, voisiko papin kanssa puhua täl-

782 Emt. 479.
783 Koivisto 1991, 104.
784 Mm. Suomen Hautaustoimistojen Liiton ja Helsingin Kauppakorkeakoulun yhteistyönä järjes-
tämään puolen vuoden mittaiseen Parhaat hautauskäytännöt – kurssiin sisältyy surutyötä käsitte-
levä jakso. Ulkomaisessa koulutustarjonnassa – mm. Saksassa ja Englannissa – Bestattungsmeis-
ter ja Funeral Director tutkinnot ovat jo varsin laajoja ja sisältävät paljon surun psykologiaan ja 
asiakastyöhön liittyviä koulutusta.
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laisistakin asioista. Omaiset kävivät hautaustoimistossa ikään kuin toimituskes-
kusteluun valmistavan esikeskustelun, kuten seuraavasta tutkimushaastattelun 
lainauksesta näkyy:

”Monet ihmiset vielä tänäkin päivänä jännittää papin tapaamista aika paljon. Ne 
ajattelee, että ei papille voi tehdä tyhmiä kysymyksiä, niin sitten ne kertoo meil-
le täällä. Ne saattaa kysyä meiltä, ett voisko papille ehdottaa tällasta ja miten 
se pappi mahtaa siihen suhtautua. Ja ehkä ne kertoo meille myös rohkeemmin, 
kummonen se vainaja oikeesti oli. Omaiset saattaa sanoa meille, ettei se ollut us-
konnollinen ollenkaan ja että ei ne tällasta kehtaa sille papille sanoo. Mä olenkin 
monta kertaa rohkaissut omaisia kertomaan papille ihan oikee kuva vainajasta et 
sit sen on paljon parempi tehdä sitä puhetta.” (Tapaus 2, hautaustoimisto)

Kun hautaustoimistoista käsin otettiin yhteyttä seurakuntien kirkkoherranviras-
toon tai hautatoimistoon varattaessa siunausaikaa ja pappia, niin samalla hauta-
ustoimiston virkailija antoi seurakuntaan päin myös jo jonkinlaisia esitietoja785

vainajasta ja toisinaan myös omaisista. Jos kuolemantapaukseen liittyi jotakin 
erilaista tai jos omaisilla oli jotain erityistä mielessä, hautaustoimiston virkailija 
välitti tiedon eteenpäin seurakuntaan.786 Schibilsky toteaakin, että pappien kan-
nalta hautaustoimistot ovat mitä tärkein yhteistyökumppani, jota ei pidä ajatella 
kilpailijana vaan omaisten kannalta tärkeänä lenkkinä ketjussa. ”Papille voisi 
olla helpottava ajatus, että hän ei suinkaan ole ensimmäinen eikä edes tärkein 
omaisten keskustelukumppani. Vasta nyt pitkään pappina toimittuani olen osan-
nut ajatella niin, että minä olen tässä tapaamisten pitkässä ketjussa usein mel-
kein viimeisimpiä, jotka tulevat keskusteluun mukaan. Jo minua ennen omaiset 
ovat jutelleet ehkä lääkärin tai sairaanhoitajien kanssa, ehkä tavanneet sairaalas-
sa potilastovereita, käyneet hautaustoimistossa, tavanneet naapureita ja jutelleet 
sukulaisten kanssa. Ja näin on hyvä. Omaiset ovat saaneet jo puhua useita kerto-
ja tapahtuneesta ja ovat löytäneet ehkä sanoja tunteilleen.”787

Klemens Richter suosittelee yhteisten neuvottelujen järjestämistä kirkon 
edustajien ja hautaustoimistojen kesken. Hänen mukaansa nimenomaan kirkon 
tulisi olla aktiivinen kutsuakseen yhteistyökumppaninsa koolle.788 Richterin

785 Sverkström (1987, 15) toteaa, että ennen toimituskeskustelua papin tulisi olla tietoinen vai-
najaan liittyvistä perusasioista. Näitä hän saa selville mm. kirkonkirjoista. Myös Thilon (1971, 
71) toimituskeskusteluja käsittelevässä artikkelissa puhutaan ns. esikeskustelun merkityksestä. 
Hautaustoimistot voivat parhaimmillaan olla papille tällaisia esikeskustelukumppaneita. 
786 Tapaus 6.
787 Schibilsky 1996, 160–161. Kirjoittaja kutsuu kuoleman yhteyteen liittyvää pastoraalista toi-
mintaa termillä ”Trauerwege”.
788 Tähän tutkimukseen liittyvillä tutkimuspaikkakunnilla (tapaukset 2, 6 ja 8) oli järjestetty hauta-
ustoimistojen ja kirkon välisiä yhteisiä neuvotteluja. Niissä oli keskusteltu kunkin esiin nostamis-
ta epäkohdista. Esillä oli ollut mm. toimituksille varatun ajan riittämättömyys, varauskäytännöt ja 
hautausmusiikki. Tärkeää oli ollut myös toistensa työhön tutustuminen. Yhdellä paikkakunnalla 
(tapaus 6) hautaustoimisto oli kutsunut seurakuntien pappeja tutustumaan ruumiinavaukseen. Ta-
kana oli ajatus, että papit hyvin harvoin näkevät sen ruumiin, jota ovat siunaamassa.
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mukaan myös saksalaisella alueella hautaustoimistoissa käydään ensimmäiset 
”toimituskeskustelut”. ”On yleistä, että hautaustoimistot eivät ota yhteyttä seu-
rakuntaan vain varatakseen ajan hautaan siunaamiselle vaan hautaustoimistoissa 
on myös jo siihen mennessä sovittu paljolti sekä siunauksen ulkoisesta muodos-
ta että sen sisällöstäkin. Omaiset ovat jo hautaustoimistossa pitkälti päättäneet, 
järjestetäänkö hautausmessu vai ei.”789

Toimituskeskustelut olivat paljolti pappien valmistautumista hautaan siunaa-
miseen ja siinä eritoten siunauspuheeseen. Jos siunaava pappi ei tiedä yhtään 
mitään siunattavan vainajan elämänvaiheista eikä tunne omaisiakaan, on hänen 
aika vaikeaa toteuttaa käsikirjan uudistushengen mukaista dialogisuuden peri-
aatetta. Tosin edelliseen käsikirjaan liittyvässä Kirkollisten toimituksen oppaas-
sa todetaan, että ”kirkko ei tietenkään ole kiinnostunut kuolevasta ihmisestä ja 
vainajan omaisista vain julistuksen kohteina”.790 Uudessa toimituksen oppaassa 
todetaan toimituskeskustelun olevan oivallinen tutustumistilaisuus, jos pappi ja 
omaiset eivät tunne toisiaan ennestään. Tapaamisessa tulee luoda luottamuksel-
linen ja turvallinen ilmapiiri.791

”Mun mielestä nämä toimituskeskustelut on aina sielunhoidollisia. Mua onkin 
hämmentäny monta kertaa se, että tuntuu niinkun monet omaisetki ajattelis, että 
ku ne tulee keskustelemaan, niin heidän tehtävä on antaa papille ainekset. Tai 
tietysti se onki yks tehtävä antaa aineksia puheeseen, muistopuheeseen. Mut että 
itte olen niin ku monesti mieltäny, että niitten keskustelujen kautta vois jotenki 
olla myöskin auttamassa siinä surutyössä, niitten muistojen kautta. Se puhe ois 
siinä niin ku sivutuote. Joskus jotkut omaiset tuo jopa valmiiks kirjoitetun elä-
mänkerrankin mukanansa.” (Tapaus 11, pappi)

”Mä ajattelen, että se ei ois vain pelkkä toimituskeskustelu vaan et se vois olla 
sielunhoidollinen keskustelu. Ihminen vois kertoa, mitä tämä heidän yhteinen 
elämänsä on ollut. Kyllä mä koetan saada yhteisiä muistoja esiin. Että ois mitä 
jakaa sitten siunaustilaisuudessa ja muistotilaisuudessakin.
  Siinä siunaustilaisuudessahan on aina se vaara, et tulee näitä ylisanoja. Et 
siitä yritän varjeltua, mut mä käytän niitä sanoja, mitä on sanottu. Kysyn keskus-
teluissa aina, että mikä vainajalle oli tärkeetä elämässä ja minkälainen muisto 
teille hänestä on jääny. Et osaisitteko muutamalla sanalla sanoo. Yleensä sieltä 
tulee ne muutamat sanat.” (Tapaus 12, pappi)

Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan, että toimituskeskustelun keskeinen 
tavoite tulee olla kohdata ihmisen elämäntilanne avoimesti ja rehellisesti. Seura-
kuntalaisia tulee rohkaista esittämään kysymyksiä ja tunteita ja papin tulee heitä 
aktiivisesti kuunnella. Papin tulee tukea omaisia mutta samalla myös opettaa

789 Richter 1990, 21–22. Myös Eissen, 1986.
790 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 59.
791 Piispainkokous s2005, 168.
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heitä (toimituskeskustelulle asetettu opetuksellinen ulottuvuus). Omaisille tulee 
selvittää toimituksen hengellistä sisältöä ja sitä, miten se ilmenee kaavan eri 
osissa. Toimituskeskustelussa myös sovitaan toimituksen kulkuun liittyvistä va-
linnoista kuten virsistä, Raamatun lukukappaleista ja mahdollisista avustajista. 
Papin tulee siis yhtäältä kuunnella seurakuntalaisten toimitukseen kohdistamia 
toiveita ja odotuksia. Toisaalta hänen tulee ottaa huomioon toimituksen juma-
lanpalvelusluonne ja kirkon yhteinen perinne.792

Aina ei ollut kovin yksinkertaista ottaa toimituskeskustelussa puheeksi us-
konnollisia aiheita, esimerkiksi vainajan omaa uskonnollisuutta. Omaiset itse 
eivät ottaneet oma-aloitteisesti tätä aihetta keskusteluissa esille. Ja kuitenkin 
aihe oli tärkeä. 

”Näissä etukäteiskeskusteluissa omaisten kanssa mä mietin usein sitä, millä ta-
valla tulis puhua uskonasioista siinä. Joskus mä kysynkin, minkälainen suhde 
vainajalla oli uskon asioihin. Tai kysyn, miten hän suhtautui lähtöönsä. Omaiset 
ei itse kovinkaan usein oma-aloitteisesti sano yhtään mitään uskon asioista. Sitä 
olen miettinyt, että kun kerran pappina olen siinä paikalla, niin eiks siinä kuuluis 
jotain näistä uskon asioistakin puhua. Ja että miks kaikesta muusta voi puhua, 
mutta ei uskon kysymyksistä.
  Olishan se nyt kiva tietää, oliko vainaja sellainen ihminen, joka opetti lapsille 
iltarukouksen tai kävi pyhäisin kirkossa. Et jos ei tällaisia tiedä eikä sano mitään 
siunaustilaisuudessa, niin se voi tuntua oudolta omaisista.” (Tapaus 10, pappi)

Hautaan siunaamiseen liittyvässä toimituskeskustelussa tulee kirkon antami-
en ohjeiden mukaisesti käsitellä seuraavia asioita: vainajan elämä ja kuolema, 
omaisten tunnot kuoleman jälkeen, kristillinen käsitys kuolemasta, hautaan siu-
naamisen sisältö ja käytäntö, muut hautausjärjestelyt, muistotilaisuuden luonne 
ja ohjelma sekä elämä hautajaisten jälkeen.793

Sairaalapappi ja pastoraalipsykologian dosentti Kerstin Lammer epäilee hau-
taan siunaamisen yhteyteen liittyvän toimituskeskustelun sielunhoidollisia mah-
dollisuuksia. Ensiksikin tämä keskustelu tapahtuu hänen mukaansa surupro-
sessissa liian myöhäisessä vaiheessa, pari-kolme viikkoa kuolemantapauksen 
jälkeen ja vain vähän ennen hautausta. Toiseksi siunaava pappi edustaa omaisil-
le julkisuutta ja kirkollista instituutiota, jolle ei uskalla sanoa aivan rehellisesti 
kaikkea. Omaiset saattavat ajatella, että ”kuolleista ei saa puhua mitään pahaa”. 
Omaiset tietävät, että pappi toimittaa heidän läheisensä siunauksen ja pitää 
siellä puheen. He saattavat pelätä, että heidän persoonalliset ilmaisunsa tule-
vat myöhemmin julkisiksi papin pitämässä siunauspuheessa. Papin ja omaisten 
välisessä tapaamisessa (toimituskeskustelussa) on näin olemassa jännityskenttä
julkisen esiintymisen ja yksilöllisten tarpeiden välillä. Tätä jännitettä ei koko-

792 Piispainkokous s2005, 169.
793 Piispainkokous s2005, 217.
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naan voi tilanteesta millään ottaa pois, vaikka pappi voikin sen ottaa omaisten 
kanssa avoimesti puheeksi.794 Yksi haastattelemistani papeista sanoi:

”Ihmiset kaunistelevat asioita. Onko heillä jokin tarve vakuutella papille, että oli 
se aika hyvä ihminen?” (Tapaus 1)

Lammerin mukaan papit sielunhoitajina kantavat toimituskeskustelun tyyppisessä 
tilanteessa aina siihen sisältyvää kaksoisroolinsa dilemmaa. Sielunhoitajuuden li-
säksi he ovat samalla aina myös ”rituaalimestareita”, joiden täytyy ottaa puheeksi 
toimituksen muoto ja rakenne sekä kerätä myös ”informaatiota” siunauspuhettaan 
varten. Pappien täytyy myös ohjailla käytävää keskustelua saadakseen kaiken sen 
mukaan, mikä on välttämätöntä rituaalin toteutuksen takia. Lammer toteaa, että 
surevien sielunhoito onnistuisi parhaiten ennen kuolemaa tai välittömästi sen jäl-
keen. Mutta seurakuntapappi saa tiedon kuolemasta usein vasta monen päivän 
kuluttua tapahtuneesta eikä ole voinut olla mukana saattamassa surevia heidän 
matkansa alussa.795 Ennen papin kutsuminen kuolevan luokse oli niin itsestään 
selvää, että heidän tulonsa yhdistettiin jopa muulloinkin kuolemaan.796

Winter on lisensiaattitutkielmassaan analysoinut edellä mainittua roolikon-
fl iktia, johon pappi seurakuntatyössään joutuu. Winter erottaa ”kuratiivisen” 
(puhtaasti sielua hoitava cura animarum) ja preparatiivisen eli valmistelevan 
(toimituksen ja siunauspuheen suunnittelua palvelevan) puolen hautausta edel-
tävissä keskusteluissa. Hän toteaa aika voimakkaasti: ”Kirkollinen hautauspu-
huja (pappi) kyllä toimittaa upeasti kuolleita pois näyttämöltä, muttei kulje rin-
nalla kuolemaan johtavaa polkua. Arkun koristeellinen kansi tulee olla tiukasti 
ruuvattu kiinni silloin, kun kirkollinen hautausjuhla aloitetaan. Tämä on kuin 
kuolettava syöpähaava (Krebsschaden) kirkon ruumiissa.”797

Lammer on huolissaan kirkollisen hautaustoimen kehityksestä Saksassa. 
Hän osoittaa tilastoin kirkollisten hautausten määrän laskeneen kahden viime 
vuosikymmenen aikana (1978–1998) sekä evankelisessa että katolisessa kir-
kossa yhteensä 18 %. Hän osoittaa paikkansa pitämättömäksi Merkelin väitteen 
siitä, että evankelisten hautausten määrä kaikista kuolleista seurakunnan jäse-
nistä olisi pysynyt vakaana 94–100% välimailla. Niiden evankelisten kirkkoon 
kuuluvien jäsenten määrä, joita ei ollut haudattu kirkollisesti, oli vuonna 2001 
yhteensä 20 %.798 Lammer on huolestunut siitä, että yhä useammin hautauksista 
huolehtivat kaupalliset hautaustoimistot ja vapaat puhujat. Mikäli kirkko haluai-
si säilyttää ammatillisella hautauskentällä eksperttien kilpailussa hyvän aseman,
tulisi sen Lammerin mukaan päästä mukaan saattajaksi jo paljon ennen kuin on 
julkisen hautausrituaalin aika.799

794 Lammer 2003, 51–61.
795 Lammer 2003, 60.
796 Lammer 2003, 56.
797 Winter 1976, sivut 72–83 ja 11.
798 Lammer 2003, 51–55.
799 Em. s.61.
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5.2. Siunaustilaisuus

5.2.1. Liturginen kohtauspaikka

Hautaan siunaaminen on alun perin ollut tie800, jolla kuoleva on valmistautu-
nut kuolemaan ja jolla tiellä vainaja on saatettu hautaan eri vaiheitten kautta.801

Martti Parvio jakaa myöhäiskeskiajalla syntyneen liturgisen kirjallisuuden kol-
meen pääryhmään, joista yhden ryhmän muodostivat ne toimitukset, jotka koh-
distuivat tavalliseen kirkon jäseneen kehdosta hautaan ja joiden suorittaminen 
kuului tavallisen seurakuntapapin tehtäviin. Näihin toimituksiin kuului kasteen 
ja avioliittoon vihkimisen lisäksi suurena ryhmänä kristityn saattaminen viimei-
selle matkalle. Tähän kuului sarja toimituksia kuten sairaan luona käynti, yksi-
tyisripin kuunteleminen, viimeinen voitelu, commendatio animae, kuolinvigilia, 
hautausmessu ja varsinainen maahanpaneminen, jota edelsi haudan siunaami-
nen.802 Nämä eri toimitukset ja vaiheet muodostivat saattamisen tien, jossa sekä 
pappi että läheiset ihmiset kulkivat kuolevan ja hänen läheistensä rinnalla.803

800 Matkalla oleva kirkko on lähtökohtana mm. Englannin kirkon uuden toimitusten kirjan läh-
tökohtana (The Church of England`s Pastoral Services). Kirjan johdannossa yhdistetään hyvin 
kauniilla tavalla matkalla oleminen ja hautaustoimitus. ”The Church is a pilgrim church, a body of 
people on the move. Even though some people, for example on the funeral and bereavement jour-
ney, may feel isolated, what these services do is to put that journey in the context of the Church, 
the Church which prays, which celebrates, which cares…The Funeral Service is both the end of 
the human journey in this world and a whole series of journeys in itself. From the eighth century 
or earlier, the Funeral rite was a continuum, broken by movements from place to place, from home 
to church, to the place of burial and back to the home. This pattern was severely truncated at the 
Reformation, but today’s pastoral needs suggest a return to it. As grieving is a process marked by 
different stages, we believe that one helpful contribution the Church can make pastorally is to have 
a series of services and resources in which some of these different stages can be recognized, spo-
ken of in advance or recapitulated. So the Funeral Service is part of a longer continuum, though it 
stands perfectly well on its own if necessary.” Common Worship. Pastoral Services. Church House 
Publishing 2001, 3–6.
801 Myös Ruotsin kirkon käsikirjakomitean ehdotuksessa käytetään sanaa ”linje” kuvaamaan hau-
tausta. ”Bakom vårt förslag ligger övertygelsen, att begravningen bör betraktas som en linje sna-
rare än en punkt. Man kan inte begränsa begravningen till det som sker i kyrkan/gravkapellet. Den 
ingår i ett vidare sammanhang. Detta sträcker sig från dödsbädden över begravningsgudstjänsten 
till avskedets ögonblick vid graven.” SOU 1981:65, 192. Svenska kyrkans gudstjänst. Kyrkliga 
handlingar. 1968 års kyrkohandbokskommitté. Band 5.
802 Parvio 1981, 78.
803 Rimpiläinen pohtii kuolevan ja omaisten saattamista artikkelissaan Käsikirjan kanssa kuole-
maa kohtaamaan. Rimpiläinen 1981, 125–157. ”Kuoleman jälkeenjääneille aiheuttama suru ei 
ole punktuaalinen tapahtuma vaan pitkä prosessi (”surutyö”). Vastaavasti kirkon osallistuminen 
siihen ei voi olla vain käväisy vaan mukana kulkemista, saatantaa. Perinteessämme kirkko on 
tämän kirkkaasti oivaltanut. Kirkko tuli mukaan jo paljon ennen sitä aktia, jota me nimitämme 
hautaukseksi… Se toimitus, jota me nimitämme hautaukseksi, kuvastaa paremmin kuin mikään 
muu sitä, että me vain pistäydymme ihmisten surussa. Se on tavallisimmin lyhyt akti siunauskap-
pelissa. Kirkon perinne kuitenkin edellyttää saatanta-luonnetta varsinaiselta hautaukseltakin.” (ss. 
134 ja 141)
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Parvio toteaa, että kuolemaan ja sielun valmistamiseen viimeiselle matkalle 
oli keskiajan käsikirjassa kiinnitetty aivan erityistä huomiota. Reformaatio kui-
tenkin karsi aineistoa rankalla kädellä niin, että siihen Parvion mukaan jäi liian 
vähän vainajaan liittyvää rukousaineistoa. Hän sanookin hyvin voimakkaasti, 
että ”luterilaisessa hautausaktissa vainaja ei mullanheittoa ja saattosanoja lu-
kuun ottamatta juuri ollut läsnä”. Vainaja oli lähes poissa omista hautajaisistaan! 
Parvion mukaan eräs syy siihen oli se, että hautaus käsitettiin ”jälkeen jäänei-
den julistustilaisuudeksi”. Keskiaikainen Requiem-linja oli karsittu kaavasta 
pois.804

Uusimmissa käsikirjauudistuksissamme saattamisen aineistoa on jälleen li-
sätty hautauskaavoihin. Tosin keskustelua aika ajoin on herättänyt mm. kysy-
mys siitä, saako vainajan puolesta rukoilla vai ei. Nykyiseen käsikirjaan sisältyy 
jo pitkä matka sairaan, kuolevan ja vainajan mukana yhdessä omaisten kanssa. 
Rukoushetkien kirjassa ovat osastot Sairaus ja Suru, jotka sisältävät hetket Sai-
raan luona, Kuolevan luona, Läheisen kuoltua, Surukodissa, Sanomakellojen 
soidessa, Vainajan muistaminen, Läheisen haudalla sekä Kriisitilanteessa.805

Kasuaalitoimitusten kirjassa luvussa Hautaus ovat kaavat Hautaan siunaaminen, 
Hautausmessu ja Maahan kätkeminen.806 Nämä ovat kuin pysäkkejä pitkällä 
saattamisen tiellä. 

Hennig807 kuitenkin toteaa, että tämä pitkä saattaminen on seurakuntapappien 
kohdalla voinut nykyaikana pahimmillaan lyhentyä vain pieneksi siunauskap-
pelissa vietetyksi hautaustoimitukseksi, jota on edeltänyt keskustelu omaisten 
kanssa. Mutta hän toteaa, että matkalle on tullut mukaan muita saattajia, jotka 
toteuttavat yleistä pappeutta. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee kuolevien saat-
tohoitokodit (hospice-liikkeen), jossa kirkko on jäsentensä kautta läsnä. Tähän 
saattajien joukkoon voitaneen tämän tutkimuksen tapausten mukaan lisätä myös 
hautaustoimistojen henkilökunta, joka kulkee pitkän matkan omaisten kanssa 
– olkoonkin, että kyse on samalla myös liiketoiminnasta. Ja on todettava, että 
monissa seurakunnissa omaisten saattaminen jatkui myös hautauksen jälkeen 
erilaisissa sururyhmissä. 

Kirkko toimijana on sidottu hautaan siunaamisen osalta omaan lainsäädän-
töönsä. Tämä sama lainsäädäntö rajoittaa myös toimituksen kohdetta. Samat 
oikeudet, jotka kirkko suo omille jäsenilleen, eivät koske sellaisinaan kirkkoon 
kuulumattomia henkilöitä. Hautaan siunaamisen osalta tämä rajoitus koskee 
erityisesti niitä tilanteita, joissa kirkollista toimitusta pyydetään kirkkoon kuu-
lumattomalle. Toimitusta ei ehdottomasti suljeta pois, mutta asiasta pitää silloin 
erikseen keskustelun jälkeen tehdä päätös. Hautaustoimistolla ei myöskään ole 
oikeutta toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen kirkollista hau-
taan siunaamista. 

804 Parvio 1981,85–86.
805 Kirkollisten toimitusten kirja 3. osa 2004, 63–128.
806 Kirkollisten toimitusten kirja 1. osa 2004, 195–264.
807 Hennig 2000, 16–17.
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Hautaan siunaamisen toimittajasta, paikasta ja tavasta on olemassa määrä-
ykset kirkon lakikirjassa. Siellä todetaan, että jumalanpalveluksista, sakramen-
teista ja kirkollisista toimituksista määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsi-
kirjassa. Tuomiokapituli voi lisäksi antaa täydentäviä määräyksiä.808 Kirkolliset 
toimitukset on suoritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti.809 Hautaan siunaami-
sen toimittaa pappi kirkossa tai siunauskappelissa, kappelissa, haudalla taikka 
vainajan kotona sen mukaan kuin asianosaiset siitä papin kanssa sopivat.810 Seu-
rakunnan jäsenellä on oikeus saada kirkolliseen toimitukseen toivomansa oman 
seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä estä.811

Oman kirkkomme papin lisäksi poikkeustapauksessa kirkon jäsenen hautaan 
siunaamisen voi toimittaa muunkin kristillisen kirkon tai siihen rinnastettavan 
yhteisön pappi, mikäli se perustuu vainajan selvästi ilmaisemaan tahtoon ja siitä 
sovitaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.812

Kirkolliset käsikirjat, joiden mukaan kirkolliset toimitukset tulee toimittaa, 
hyväksytään kirkolliskokouksessa. Kirkolliskokouksen hyväksymä uusi Kirkol-
listen toimitusten kirja otettiin käyttöön adventtina 2004. Uudistus liittyi pit-
kään kirkollisten kirjojen kehitystyöhön. Jo aikaisemmin kirkolliskokous oli 
ottanut käyttöön uuden virsikirjan (1986), raamatunkäännöksen (1992), Evan-
keliumikirjan (1999) ja Jumalanpalvelusten kirjan (2000).813 Hautauskaavojen 
uudistamisesta ruotsalainen Pehr Edwall toteaa, että yhteistä kaikkien kirkkojen 
uudistuksille näyttäisi olevan muutosten suuri konservatiivisuus. Konservatiivi-
suus uudistuksissa näkyy Edwallin mukaan siinä, että hautauskaavoille haetaan 
mallia kirkon vanhasta perinteestä, erityisesti messusta ja hetkirukouksista. 814

Suomalaisessa uudistustyössä kirkolliset toimitukset on jäsennetty osaksi seu-
rakunnan jumalanpalveluselämää.815 Tämä näkyy toimitusten kaavojen raken-
teesta, joka pohjautuu sanajumalanpalvelukseen. Toimitusten uudistuksessa vii-
tataankin usein messun uudistuksessa käytettyihin periaatteisiin.

Vaikka hautauskaavojen uudistuksia Edwallin mielestä leimasikin suurelta 
osin konservatiivisuus ja restauratiivinen ote, oli kuitenkin hänen mielestään 
huomattava yksi olennainen muutos. Kaikki uudet rituaalit korostivat vanhoja

808 Kirkkolainsäädäntö 2004, 35. Kirkkolaki 4 luku 2§.
809 Em. teos s.298. Kirkkojärjestys 2 luku 1§.
810 Em. teos s.308. Kirkkojärjestys 2 luku 22§.
811 Em. teos s.309. Kirkkojärjestys 2 luku 24§.
812 Em. teos s.308. Kirkkojärjestys 2 luku 22§.
813 Kirkollisten toimitusten uudistamisesta maassamme on lyhyt ja selkeä katsaus Maarit Hytösen 
kirjassa Kirkollisten toimitusten teologia, (2005, 7–31). Ruotsin kirkon käsikirjakomitean hau-
tausjumalanpalveluksen uudistamistyötä varten Pehr Edwall laati perusteellisen katsauksen Dö-
endet, döden och begravningsgudstjänsten (SOU 1981:68). 
814 SOU 1981:68, ss. 9–11.
815 Välimietintö 1992, 124. ”Käsikirjauudistuksen tuleekin komitean (=käsikirjakomitea) käsityk-
sen mukaan edelleen vahvistaa kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta…Tärkeimmät 
kirkolliset toimitukset tulee voida liittää jumalanpalvelukseen.” 
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selkeämmin ylösnousemuksen pääsiäisaihetta.816 Ruotsin kirkon vuoden 1968 
käsikirjakomitean ehdotuksessa uusiksi toimituksiksi todettiin hautauskaavaa 
perusteltaessa, että ”kirkon liturgia ei voi pysähtyä kuolemaan, kaipaukseen ja 
muistoihin. Sen täytyy luoda ikuisuuden valoa tähän inhimilliseen todellisuu-
teen ja todistaa, lujasti ja hellästi siitä, mikä muuttaa kuoleman ja tekee siitä 
ikuisuuden portin: Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta, kristityn yhdis-
tymisestä häneen kasteen ja uskon kautta sekä ylösnousemuksen toivosta ja ian-
kaikkisesta elämästä.”817

Toisaalta kirkon liturgian tulee aina myös ottaa huomioon surevien tilanne 
ja sovittaa kristillinen sanoma siihen inhimillisellä ja sielunhoidollisella tavalla. 
Uudistuspyrkimysten tavoitteena Ruotsissa oli ilmaista uudessa hautauskaavas-
sa kristillinen näkemys kuolemasta, ylösnousemuksesta ja iankaikkisuudesta 
sellaisella tavalla, että sanoma olisi ymmärrettävä ja voitaisiin kokea juuri kul-
loiseenkin tilanteeseen luontevana. ”Hautauskaava ei saa koskaan luopua raa-
matullis-kristillisestä realismista. Sen tehtävänä on sovittaa evankeliumi yhteen 
ihmisen elämän uhkaavimmista vaiheista. Mutta sen täytyy samalla olla niin 
avara, että sen voi kokea vastaukseksi myös heikkoon uskonnolliseen odotuk-
seen, niin inhimillinen ja niin lämmin, että se voidaan kokea lähimmäisen lohtu-
na ja niin valoisa, että se ei tee surusta mustempaa ja raskaampaa.”818

Osa oman kirkkomme uudistuspyrkimyksiä oli seurakuntalaisten osallistu-
misen (partisipaatio) lisääminen toimitusten toteuttamisessa. Jo edellisen käsi-
kirjauudistuksen tavoitteena oli seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksien 
lisääminen toimituksissa. Seurakuntalaiset osallistuvat virsiin, johdanto-osiin, 
he voivat toimia raamatuntekstien lukijoina ja rukoilijoina. Edellisen käsikir-
jan oppaassa todetaan, että seurakuntalaisia tulisi rohkaista yhteisten rukous-
ten, vuorolukujen ja aamenen lausumiseen.819 ”Toimituksissa on haluttu entistä 
enemmän aktivoida myös seurakuntalaisia antamalla heille ulkopuolisen tark-
kailijan osan sijasta enemmän osallistujan asema.”820

Tähän tutkimukseen liittyneet hautaukset toimitettiin vuoden 2004 aikana 
huhti- ja joulukuun välisenä ajanjaksona. Tutkimusajankohdan aikana oli seu-
rakunnissa käytössä jo ehdotus821 nykyisestä kirkollisten toimitusten kirjasta. 
sekä jo adventista alkaen uusi käsikirja. Käsikirjakomitean toivomus oli, että 
kasuaalitoimituksiin ehdotettuja kaavoja kokeiltaisiin seurakunnissa, ja niistä 
oli myös toivottu annettavan palautetta komitealle. Tässä tutkimuksessa ei kui-
tenkaan ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti käytettyjen toimitusten kaavoja, vaan 
tarkastelunäkökulma on kohdennettu vain muutamaan rajattuun osaan hautaan 
siunaamisen koko kontekstista.

816 SOU 1981:68, ss. 7 ja 90.
817 SOU 1981:65, s.191.
818 Em. s.192.
819 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 13–14.
820 Em. s.9
821 Käsikirjakomitean ehdotus osa I Kasuaalitoimtukset 2001.
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Kasuaalitoimitusten822 kirja sisältää kirkolliset toimitukset, joista säädetään 
kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Niiden johtaminen kuuluu papin virkaan. 
Kasuaalitoimitusten lisäksi on myös muita kirkollisia toimituksia, joita voi johtaa 
muukin kuin pappi, erityisesti monet rukoushetket ovat tällaisia toimituksia.

Kasuaalitoimitusten kirjan alkuluvussa piirretään kehyksiä kirkollisille toi-
mituksille. Todetaan, että niistä jokaisella on oma erityisluonteensa, joka nousee 
toisaalta kunkin toimituksen sisällöstä ja sanomasta, toisaalta siinä kohdattavien 
ihmisten elämäntilanteesta. Näin piirretään ikään kuin ellipsi, jossa on kaksi 
polttopistettä. Toinen on kirkon uskonsanoma kuhunkin tilanteeseen ja toinen 
on toimituksessa kohdattavien ihmisten elämäntilanne. Toimituskeskusteluille 
(toimitusta edeltävä keskustelu papin ja toimitukseen osallistuvien välillä) anne-
taan samoin johdonmukaisesti kaksi tavoitetta: selvittää toimituksen merkitystä 
ja tutustua siihen osallistuvien ihmisten elämäntilanteeseen. Käsikirjakomitea 
totesi kontekstuaalisuuden periaatteen uudistuksessa merkitsevän kasuaalisoi-
den tarkastelua ei vain kirkon vaan myös sen jäsenten kannalta.823 Tarkempien 
ohjeiden osalta kirjassa viitataan Kirkollisten toimitusten oppaaseen. 

Kirkolliset toimitukset – näin myös hautaan siunaaminen – liitetään suurem-
paan yhteyteen: ne ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toimitusten 
rakenne luo siltaa seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Kaavat ovat 
kuitenkin hyvin monimuotoisia ja yksittäinen toimitus voidaan toteuttaa joko 
rikkaasti tai pelkistetysti. Vaikka saattoväkeä ei olisi paikalla, hautaan siunaami-
nen toimitetaan silti normaalisti ja erityistilanne otetaan huomioon puheessa tai 
raamattumeditaatiossa ja rukouksien valinnassa.824 Omaan tutkimusaineistooni 
sisältyi yksi tapaus, jossa paikalla olivat vain pappi, kanttori ja tämän tutkimuk-
sen tekijä. Hautaan siunaaminen toimitettiin arvokkaasti ja kauniisti. Kanttori 
soitti urkukappaleet ja pappi toimitti siunaamisen; vain virsiä ei laulettu eikä 
siunauspuhetta pidetty. 

”Tällainen siunaustilaisuus oli minulle vaikea kokemus. En tiennyt taustoista 
mitään, en tuntenut yhtään omaista enkä tiennyt vainajasta mitään muuta kuin 
nimen. Ainoa lohtuni  oli se, että sain siunata vainajan Jumalan hoitoon. Siinä 
ajatteli vain, kuinka yksin ihminen voi täällä maan päällä olla.  Kerran olin siu-
naamassa vainajan siten, että vain minä yksin ja arkku olimme kappelissa. Siinä 
tilanteessa juttelin vainajalle; juttelin hänelle, että en tiedä, kuka olet ja mitä 
olet kokenut ja kiitin Jumalaa tämän ihmisen elämästä ja siitä, että nyt hän on 
Jumalan hoidossa..” (Tapaus 13, pappi)

822 Kasuaalitoimitus nimenä viittaa latinankieliseen sanaan ”casus” tapaus. Kasuaalitoimitukset 
liittyvätkin aina jonkun tai joidenkin ihmisten elämän tärkeisiin hetkiin – usein käännekohtiin 
– joissa toimitetaan kirkollinen tilaisuus. Kasuaalitoimitusten kirjan alkuluvussa todetaankin, että 
”kristillinen kirkko on alusta asti ollut pyhissä toimituksissa läsnä jäsentensä elämän käännekoh-
dissa ja juhlahetkissä, iloissa ja suruissa.” Kasuaalitoimitukset 2004, 8.
823 Perustelut 2001, 8.
824 Piispainkokous s2005, 219.
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Poikkeustapauksessa voidaan hautaan siunaaminen toimittaa ilman, että 
vainajan ruumis on paikalla. Tällainen tilanne voi olla silloin, kun kadonnut 
henkilö on julistettu kuolleeksi tai siunaamatta haudattu muualle. Silloin siu-
nauksessa voi olla arkun tilalla vainajan kuva ja hänestä muistuttavia esineitä 
voidaan sijoittaa näkyvälle paikalle. Jos ruumis myöhemmin löytyy, se laske-
taan hautaan.825

Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan myös, että siunaus tapahtuu en-
nen tuhkausta. Mutta jos painavat syyt puoltavat päinvastaista menettelyä, ei sii-
hen silloin ole estettä.826 Yhdessä tutkimusseurakunnassa alkoi yleistyä käytän-
tö, että ruumis tuhkattiin ensin ja vasta sitten toimitettiin hautaan siunaaminen. 
Syynä olivat kuljetusjärjestelyjen lisääntyminen tuhkaamisen yhteydessä, koska 
krematorio sijaitsi toisella paikkakunnalla. Arkkipiispan vastauksessa seura-
kunnassa syntyneeseen kysymykseen hautaamisjärjestyksestä todettiin, että ”ei 
ole syytä suosia sellaista käytäntöä, jossa vainaja tuhkataan ennen siunaamista. 
Tämä käytäntö on perusteltu vain sellaisissa erityisissä tilanteissa, joissa vaina-
jan siunaaminen on käytännössä mahdotonta ennen tuhkaamista. Tällaisia tilan-
teita ovat erityisesti ne tapaukset, joissa vainaja on kuollut ulkomailla, ja hänet 
on jouduttu tuhkaamaan ennen kuljetusta kotimaahan…Ei ole toivottavaa, että 
pelkät taloudelliset seikat ratkaisisivat asian”.827

Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan, että toimitusten perimmäisenä 
tarkoituksena on välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. 
Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon uskon ja ihmisten elämäntilanteiden vä-
linen vuorovaikutus. Ihminen kohtaa olemassaolon perimmäiset kysymykset, 
ilot ja ahdistukset, erityisesti elämän käännekohdissa. Kirkollisissa toimituksis-
sa ihmisen elämän merkittävät vaiheet liittyvät kirkon jumalanpalveluselämän 
yhteyteen. Kaikissa toimituksissa on kysymys Kristuksen todellisesta läsnäolos-
ta seurakunnan keskellä (reaalipreesenssi). Tästä Kristuksen läsnäolosta seuraa, 
että toimitukset eivät ole pelkästään tunteiden ilmausta tai eettistä kehotusta. Lu-
etun, julistetun ja lauletun sanansa välityksellä Jumala synnyttää uskoa, toivoa, 
rakkautta, yhteyttä, iloa ja rauhaa. Kaikki toimitukset ovat Jumalan käskyyn ja 
lupaukseen perustuvia jumalanpalveluksia. Ja jumalanpalveluksina toimitukset 
ovat Jumalan ja ihmisen välistä vuoropuhelua. Näin niillä on dialoginen perus-
luonne.828

Anna J. Evertsson piirtää tästä kirkon uskon ja ihmisten elämänkysymysten 
välisestä vuorovaikutustilanteesta seuraavan kuvan mukaisen kaavion. Yhteis-
kunnallisella aspektilla hän tarkoittaa sitä, mitä ihmiset uskovat, miten ihmi-
set suhtautuvat toimitukseen ja minkälaiset ovat heidän kysymyksensä surun 
keskellä. Kirkkoaspektilla Evertsson tarkoittaa kirkon oppia ja järjestystä, sitä

825 Em. s.220.
826 Em. s.220.
827 Arkkipiispan kirje 28.12.1992. 
828 Piispainkokous s2005, 164–165.
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kirkon uskon sisältöä, joka ilmenee kirkon virallisista dokumenteista, mm. kä-
sikirjoista. Näiden molempien aspektien – yleisen ihmisen elämäntilanteeseen 
liittyvän ja erityisen kristillisen uskonsisällön – tulisi kohdata toisensa hauta-
ustoimituksessa.829 Anders Jarlert toteaakin, että ”kirkossa kuoleman ympärille 
syntyneet muodot ja rituaalit ovat syntyneet juuri kirkon sanoman ja ihmisten 
tarpeitten välisestä kohtaamisesta”.830

Kuvio 10. 
Evertssonin kuva hautausjumalanpalveluksen kahdesta aspektista.

Jouko Sihvon mukaan831 kasuaalitoimituksia voi tarkastella avoimuus-sulkeutu-
neisuus -janalla. Täysin avoin olisi sellainen toimitus, jossa pappi toimisi vain 
omaisten ehdoilla. Sihvo sanoo, että tällainen käytäntö voisi olla mahdollinen 
tilanteessa, jossa kasuaalitoimitukset olisivat jonkinlaisia ostopalveluja ja jossa 
”kasuaalitoimistojen” papit tarjoaisivat omia joustavia palvelujaan. He olisivat 
silloin perhejuhlien ”seremoniamestareita” ja privatisoituneen toimituskäytän-
nön yksityispappeja. Näin avoin malli tuskin on toteutunut missään, koska papin 
tulee hoitaa toimitukset käsikirjan mukaan. Täysin suljettu malli olisi sellainen, 
jossa pappi toimii virallisesti ottamatta lainkaan huomioon toimitukseen osal-
listuvien ihmisten elämäntilannetta. Tämäkään tuskin on mahdollista, koska pa-
peille annettavissa ohjeissa edellytetään papin tapaavan omaisia ennen toimitus-
ta ja keskustelevan heidän kanssaan (toimituskeskustelu). Tässä keskustelussa 
pappi kuuntelee myös omaisten odotuksia ja keskustelussa esille tulleet asiat 
voivat vaikuttaa toimituksen sisältöön ja kulkuun. Näin siis hautaustoimituksen 
edellytetään toimivan Evertssonin mallin mukaisesti kohtauspaikkana.

Pappi ja kirkkomuusikko hautauksen toimijoina ovat ikään kuin asettuneet 
ihmisten odotusten ja kirkon uskonsanoman väliin. Heidän on yhtäältä kuun-
neltava seurakuntalaisten toimitukseen kohdistamia odotuksia ja toiveita ja 
toisaalta heidän tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne ja 
kirkon yhteinen perinne. Joskus tämä asetelma synnyttää myös ristiriitatilan-
teita, esimerkiksi hautausmusiikin toivomusten suhteen. Kasuaalitoimitusten 
kirja tarjoaa joka tapauksessa runsaasti vaihtelumahdollisuuksia myös hautaan 
siunaamisen toimittamisessa. Evertssonin tavoin Sihvo toteaa, että kirkollisen

829 Evertsson 2002, 13–14.
830 Jarlert 1994, 189.
831 Sihvo 1992, 25–29.
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toimituksen hoitaminen edellyttää aina kahden näkökohdan tasapainoista huo-
mioon ottamista: 1)kirkon omien intressien ja 2)seurakuntalaisten tilanteen, tar-
peiden ja odotusten.832

Hautaan siunaaminen on kasuaali, ihmisen elämän käännekohtaan liittyvä 
toimitus. Kirkollisten toimitusten opas toteaa, että samalla se on myös siirtymä-
riitti. Sellaisena se auttaa ihmistä irrottautumaan vanhasta ja siirtymään uuteen. 
Siksi kasuaaliat ovat aina tilannekohtaisia. Ei voi olla täsmälleen kahta saman-
laista hautausta, koska tilanne on aina erilainen. Mutta tämän tilannekohtaisuu-
den ohella toimitus edustaa myös universaalisuutta ja jatkuvuutta. ”Tämä kak-
soisnäköala muistuttaa, että kirkko julistaa Kristusta, joka on sama eilen, tänään 
ja ikuisesti ja joka kuitenkin kohtaa yhä uusia sukupolvia uusissa tilanteissa. 
Stat crux volvitur orbis, risti seisoo, maailma pyörii.” 833

Toimitusten oppaassa myönnetään, että kirkollisissa toimituksissa kohdataan 
myös ihmisiä, jotka eivät tunne kirkon uskoa ja elämää tai eivät koe sitä omak-
seen. Siten toimituksilla on myös missionaarinen ulottuvuus. ”Kirkollisten toi-
mitusten yhtenä tarkoituksena on rohkaista ja vahvistaa niitä seurakuntalaisia, 
jotka syystä tai toisesta kokevat etääntyneensä kirkon uskosta ja elämästä.”834

Toisaalta tulee varoa myös sitä, että surevien hätää käytettäisiin hyväksi ja saatai-
siin ihmiset toimimaan halutulla tavalla, kirkon kannalta mieluisalla tavalla.835

Kirkollinen toimitus käsitetään seurakunnan yhteisenä jumalanpalveluk-
sena, joka on avoin kaikille. Ruotsin kirkon käsikirjassa toimitusten nimessä 
esiintyykin aina sana ”gudstjänst”, jumalanpalvelus. Mutta myös suomalainen 
Kasuaalitoimitusten kirja rakentuu keskeisesti jumalanpalveluksen rakenteelle. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kirkolliset toimitukset eivät ole yksityisasioita, vaan 
ne kuuluvat kirkon yhteiseen jumalanpalveluselämään. Yksityisen ihmisen suru 
hautaan siunaamisen yhteydessä sijoittuu laajempaan kontekstiin, jonka kirkko 
luo rituaalinsa avulla. Yhden ihmisen kuolemaa surtaessa kirkko ohjaa ajattele-
maan myös pyhien yhteyttä, joka jatkuu yli kuoleman rajankin

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkojärjestyksessä määrätään, että 
”hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan 
kappelissa, haudalla tai vainajan kotona sen mukaan kuin omaiset sopivat sii-
tä papin kanssa”.836 Keski-Euroopassa, Englannissa ja Amerikassa siunaami-
nen voidaan toimittaa myös hautaustoimiston omistamassa tilassa (ns. funeral 
home). Vandendorp kertoo Belgiasta esimerkkejä, joissa tila sisustettiin sen mu-
kaan, mitä omaiset olivat toivoneet. Usein toivottiin yksilöllisyyttä, jossa vaina-
jan oma persoona olisi nähtävänä. Seinille voitiin kiinnittää kuvia ja tauluja, jot-
ka kertoivat vainajasta. Osa tilaisuuteen saapuneista ystävistä tai työtovereista 

832 Sihvo 1992, 25.
833 Piispainkokous s2005, 167.
834 Em. s. 167–168.
835 Sihvo 1992, 267.
836 Kirkkojärjestys 2:22.
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kunnioitti vainajan muistoa esimerkiksi pukeutumalla tiettyyn univormuun tai 
vainajan oman kerhon tunnuksiin. Eikä kysymys ollut uskonnottomasta siunaus-
tilaisuudesta. 837

Davies kertoo Britanniasta samantapaisista hautauskulttuurin trendeistä, 
joissa sekä hautausseremonialla että tilan sisustuksella halutaan nostaa vainajan 
persoona esiin. Davies kuvaa tätä prosessia termillä ”the retrospective fulfi lment 
of identity”.838 Vandendorp toteaa, että tässä ei ole kysymys sekularisaatiosta 
vaan tämä pyrkimys yksilöllisyyteen esiintyy yhtä hyvin uskonnollisissa kuin 
uskonnottomissa hautauksissa. Mutta yhteistä tässä yksilöllistämistrendissä on 
kirkon valmiista kaavoista irtautuminen ja hautaustoimistojen suurempi osuus 
itse hautausrituaalin suunnittelussa.839

Saksalaisen hautauskulttuurin asiantuntija Rainer Sörries sanoo yksityis-
ten kaupallisten hautaustoimistojen tarjoavan nykyään yhä enemmän mah-
dollisuuksia surujuhliin ja yksilöllisen hautaustilaisuuden järjestämiseen. Ne 
ovat nousseet yhä merkittävämmiksi kilpailijoiksi kunnallisille ja kirkollisille 
instituutioille, jotka usein ovat kovin jäykkiä ja noudattavat omia ohjeitaan ja 
virastoaikoja. Hautaustoimistojen aukioloajat ovat joustavammat; myös iltai-
sin voidaan järjestää siunaustilaisuuksia. Vielä toistaiseksi kirkon järjestämä 
siunaustilaisuus on kuitenkin Sörriesin mukaan melko vakiintunut käytäntö 
Saksassa. Mutta koko ajan asemaansa vahvistavat yksityiset hautaan siunaajat 
(der Bestand der freien Bestattungsredner(innen). Ja samoin kasvaa myös yksi-
löllisten hautajaisten kysyntä. Halutaan suunnitella jotakin erityistä, juuri tälle 
vainajalle ominaista. Lasten ja Aidsiin kuolleiden hautajaisia leimaa Sörriesin 
mukaan suurin yksilöllinen luovuus. Myös julkisuuden henkilöiden hautajaiset, 
joita media on näkyvästi pitänyt esillä, saavat aikaan ketjureaktion. Lady Dianan 
hautaus esimerkiksi oli mediatapahtuma, jonka jälkeen Elton Johnin kirkossa 
esittämästä hautauslaulusta ”Candle in the wind” tuli monen hautaustilaisuuden 
hittituote.840

Onko tällainen kehitystrendi mahdollinen myös Suomessa? Suomen Hau-
taustoimistojen Liiton jäsenlehden otsikko ”Vainajan näköiset hautajaiset – 
mahdollisuus hautaustoimistoille” luo näköaloja hautaustoimen kehittymiseen 
maassamme samaan suuntaan. Artikkelissa todetaan, että ”vainajan persoo-
naa ja elämää voidaan tuoda niin siunaustilaisuuteen kuin muistotilaisuuteen. 
Omaisten saattaa olla vaikea ilmaista itseään kovin selvästi, mutta osaava ja 
palveluhenkinen hautaustoimisto voi palvella tässäkin asiassa kuuntelemalla ja

837 Vandendorpe 2000, 23.
838 Davies 1990, 31.
839 Vandendorp 2000, 22. ”During the past few years ceremonies have become more and more 
personalized, and tend to be organized independently from the church. This has provoked a new 
share of responsibilities among funeral actors, analysed among others by de Cacqueray (1997): 
priests are now told by funeral directors how and when they have to intervene, although they used 
to have much greater responsibilities in the past.” 
840 Sörries 2002, 207–208.
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selvittämällä omaisten odotuksia. Tämä koskee niin tuotevalintoja kuin itse siu-
nauksen ja muistotilaisuuden järjestelyjä.” Ja koska artikkelin kirjoittaja edustaa 
arkkuja valmistavaa tukkuliikettä, todetaan erityisesti arkun olevan merkittävä 
valinta. ”Arkku on siunaustilaisuudessa esillä ja edustaa konkreettisena esinee-
nä vainajaa.”841

Hautaan siunaamisen paikkana oli useimmissa tämän tutkimuksen tapauk-
sissa seurakunnan siunauskappeli, kuten taulukosta 19 näkyy. Pienemmissä seu-
rakunnissa kirkko oli ainoa tila, jossa siunaus ylipäätään voitiin toimittaa. Hau-
taan siunaaminen voidaan toimittaa myös haudalla. Näin aikaisemmin yleensä 
toimittiinkin. Nykyisin haudalla siunaaminen on harvinaista. Tähän tutkimusai-
neistooni sisältyi yksi tapaus, jossa toimitus tapahtui haudalla – ei kuitenkaan 
omaisten pyynnöstä vaan koska siunattava vainaja ei kuulunut kirkkoon. Kysei-
sessä seurakunnassa kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamista ei toimiteta 
sisällä kirkossa. Kaupunkien suuria pääkirkkoja käytetään myös hyvin harvoin 
hautauksissa. Esimerkiksi Turun tuomiokirkkoa voidaan käyttää vain hyvin suu-
rissa hautauksissa. Käytännössä hautaukset suurissa seurakunnissa toimitettiin 
pääsääntöisesti siunauskappeleissa, joiden yhteydessä sijaitsivat myös ruumii-
den säilytystilat. 

Hautauspäiväksi tutkimukseni omaiset olivat toivoneet mieluiten lauantaita. 
Käytännön syistä kuitenkin myös viikon muina päivinä haudattiin. Sunnuntai-
na ei kuitenkaan toimitettu hautauksia. Ennen sunnuntaihautaukset olivat hyvin 
yleinen käytäntö. Saattoväki osallistui ensin jumalanpalvelukseen, jossa ilmoi-
tettiin kyseessä olevan henkilön kuolema. Hautaus toimitettiin joko ennen ju-
malanpalvelusta tai sen jälkeen. Nyttemmin sunnuntaihautauksista on yleisesti 
luovuttu. Syy on hyvin maallinen: sunnuntaityö tulee kovin kalliiksi. Toisaalta 
Sihvo mainitsee, että Helsingin seurakuntayhtymässä ainakin 90-luvulla olisi 
jälleen suositeltu hautauksia sunnuntaipäiviin kirkkoihin.842 Kirkon kannalta 
sunnuntaihautauksista olisi se tilastollinen hyöty, että jumalanpalveluksiin täl-
löin mahdollisesti osallistuisi enemmän ihmisiä, kun omaisilla olisi konkreetti-
nen syy tulla kirkkoon.

841 Tiimalasi 2005:4, SHT-Viesti.
842 Sihvo 1992, 254.
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Taulukko 19. 
Hautauksen paikka, viikonpäivä ja papin pukeutuminen.

  Tapaus Siunaustilaisuuden 
paikka

   Viikon 
   päivä

Papin puku

 1 hautausmaa la kaftaani

 2 kirkko pe alba (kkovuosi)

 3 siunauskappeli la alba (kkovuosi)

 4 siunauskappeli la alba (kkovuosi)

 5 kirkko pe alba (kkovuosi)

 6 siunauskappeli la alba (kkovuosi)

 7 kirkko la virkapuku

 8 siunauskappeli la virkapuku

 9 kirkko la kappa

10 siunauskappeli la alba (kkovuosi)

11 siunauskappeli la virkapuku

12 siunauskappeli la alba (musta)

13 siunauskappeli to alba (kkovuosi)

Alexa Doving kertoo tutkimuksessaan pappien Oslossa yrittäneen saada hau-
tauksia siirretyksi jälleen kirkkoihin. Tarkoituksena oli lisätä seurakuntalaisten 
yhteyttä kirkkoon ja seurakuntaan. Hautaustoimistot kuitenkin vastustivat ehdo-
tusta sillä perusteella, että se olisi käytännössä hankalampaa, koska kirkoissa ei 
ole vainajien säilytystiloja. Hautaustoimistoille aiheutuisi lisää kuljetuskustan-
nuksia, jotka tietenkin olisi omaisten maksettava, eivätkä omaiset pitäisi siitä. 
Tämä uudistus ei ole Oslossa toteutunut. Dovingin mukaan se kariutui hautaus-
toimistojen vastustukseen.843

Kirkko ei viesti vain sanoilla vaan myös kaikella sillä, minkä silmin voi ha-
vaita siunaustilaisuudessa. Myös papin liturginen pukeutuminen viestii tilan-
teessa. Papin pukeutuminen korostaa hänen erityisasemaansa hautausrituaalin 
johtajana. Papin tunnusmerkkejä ei saa käyttää ilman pappisvihkimystä. Teo-
logisesti ajatellen papillisen puvun käyttämisessä painottuu viran ensisijaisuus 
sen haltijaan nähden. Pappi ei ole itsensä edustaja vaan yhteisönsä – kirkon ja 
seurakunnan – edustaja.844 Mitään yhtenäistä ja velvoittavaa ohjetta papin pu-
keutumisesta ei toistaiseksi ole. Piispainkokouksen suosituksen mukaan silloin, 
kun kirkolliset toimitukset tapahtuvat kirkossa tai kappelissa, on suositeltavinta 
käyttää liturgista vaatetusta.845 Jumalanpalveluksen oppaassa kaste ja hautaan

843 Doving 1995, 93.
844 Viran tunnukset ja virkapukeutumisen ohjeet 2001, 16.
845 Em. s.40
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siunaaminen liitetään yhteen. Siinä ohjeistetaan, että kasteessa ja hautaan siu-
naamisessa on suositeltavaa käyttää valkoista väriä.846

Tässä tutkimuksessa useimmissa tapauksissa papit olivat pukeutuneet albaan 
ja käyttivät sen kanssa kirkkovuoden ajankohtaan liittyvää stolaa. Papilla oli 
musta virkapuku neljässä tapauksessa. Yksi pappi käytti albaa ja sen kanssa 
mustaa stolaa. Yhdessä tapauksessa pappi oli pukeutunut pitkään mustaan kap-
paan, joka on papin selkään kiinnitettävä musta viitta. Nämä liturgiset vaatteet 
kertovat omaa viestiään. Mustaa pidetään meidän kulttuurissamme surun värinä. 
Saattoväki oli pukeutunut lähes aina mustiin tai tummiin vaatteisiin. Mustalla 
värillä pappi viestii olevansa surussa mukana. Liturgisesti kapalla ei Lempiäi-
sen mukaan kuitenkaan ole mitään kirkollisia perinteitä ja sen käytöstä tulisikin 
hänen mukaansa luopua.847

Kristillinen hautaan siunaaminen ei ollut alkujaan surujuhla, vaan se oli dies 
natalis848 eli syntymän päivä, kun yksi seurakunnan jäsen oli saanut siirtyä perille 
päässeitten joukkoon. Siksi valkoinen väri kertoo parhaiten tästä ilosta. Omassa 
kulttuurissamme valkoinen on ilon väri. Stolan käytössä erilaiset käytännöt ovat 
mahdollisia: valkoinen kertoo ylösnousemuksen ilosta ja musta surusta. Kirkko-
vuoden ajankohdan mukainen stolan käyttö on myös mahdollinen.

Hautaan siunaamisessa arkku on aivan keskeisellä paikalla. Se edustaa vai-
najaa toimituksessa. Yleensä arkku sijaitsee rituaalitilan edessä. Lähinnä arkkua 
istuivat kaikkein lähimmät omaiset. Arkku ei ollut avoinna yhdessäkään tapa-
uksessa hautaan siunaamisen toimittamisen aikana, eikä arkkuun kohdistunut 
paljonkaan konkreettista toimintaa. Uusimmassa hautaan siunaamisen kaavassa 
on kyllä maininta, että toimituksen ajaksi voidaan sytyttää pääsiäiskynttilä, mut-
ta tätä käytäntöä ei toimitusten oppaassakaan mitenkään perustella.  Tavallisin 
kosketus arkkuun oli papin hiekan ripottelu arkun kannelle siunaussanoja lau-
suttaessa.  Jotkut papit tosin ottivat arkun (tai vainajan) omalla tavallaan huo-
mioon.849

”Pappi tuli kirkkosaliin ja meni aluksi arkun luokse, kumarsi syvään ja hiljentyi 
arkun äärellä melko kauan.” (Tapaus 9, kenttäpöytäkirjan merkintä.)

Ortodoksisessa hautauksessa arkku on auki koko rituaalin ajan, ja hautausritu-
aaliin kuuluu saattoväen käynti vainajan luona hyvästelemässä hänet. Rituaaliin 
kuuluu myös vainajan koskettaminen. Ehkä näiden kahden rituaalin – luterilai-
sen ja ortodoksisen – välinen ero kertoo myös siitä, että luterilaisessa hautaan

846 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 149.
847 Lempiäinen 1972, 37.
848 Hytönen 2005, 97. ”Hautauksessa muistetaan kastetun transitusta ja exodusta. Hautaan siunaa-
misen päivä on poisnukkuneen syntymäpäivä (dies natalis), jolloin juhlitaan hänen syntymäänsä 
ikuiseen elämään, lohdutetaan surevia Raamatun sanoilla ja kristillisen yhteisön tuella.”
849 Pappi heittää kolme kertaa hiekkaa arkulle (hiekalla voidaan tehdä ristinmerkki) ja sanoo: 
N.N.(vainajan etunimet), maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tulla. Jeesus Kristus, 
Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä.
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siunaamisessa omaiset on nähty tärkeämpänä kohteena kuin vainaja. Laura Jet-
su toteaakin, että luterilaisessa hautajaistapahtumassa ruumiilla on oikeastaan 
sivuosa.850

Hautauskaavoja uudistettaessa on kiinnitetty huomiota rukoukseen kuolleen 
puolesta, joka on haluttu tietoisesti jälleen ottaa mukaan uusimpiin käsikirjoi-
hin. ”Reformaation jälkeen kuolleitten ympärille syntyi evankelisessa kirkossa 
eräänlainen hiljaisuus”, totesi Aleksi Lehtonen kirkon pyhistä toimituksista kir-
joittaessaan851 ja jatkoi: ”Kirkkomme hautauskaavasta on itse asiassa kadonnut 
alkuaikain seurakunnalle hyvin elävänä ollut ajatus maan päällä elävän ja jo 
lepoon päässeen seurakunnan yhteydestä…evankelinen kirkkomme on tässä 
kohden menettänyt jotakin arvokasta ja tärkeätä.”852 Vähitellen tätä yhteyttä on 
palautettu ja myös rukouksia kuolleen puolesta otettu jälleen käsikirjaan, kuten 
mm. seuraava:

”Armon ja laupeuden Jumala.
Anna tästä elämästä lähteneelle
veljellemme/sisarellemme NN:lle ikuinen lepo.
Valaise kirkkaudellasi hänen viimeinen matkansa
ja suo meidän viettää tänään
hänen muistoaan tulevan elämän toivossa.
Sinun pyhät enkelisi kantakoot hänet autuaitten joukkoon.
Saakoon hän rauhan luonasi paratiisissa.
Anna Poikasi kärsimysten ja esirukousten olla hänen turvanaan.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, rakkaan Poikasi tähden.”853

Hautausmessua ei ollut valittu yhteenkään hautaukseen. Itse asiassa hautausmes-
sun toteuttaminen ei käytännössä olisi ollut edes mahdollista niissä aikarajoissa, 
joita suurissa seurakunnissa oli hautauksille asetettu. Kun yhdelle hautaan siu-
naamiselle varattu aika oli 45 minuuttia, jossa ajassa tuli laskea jo muistokukat-
kin, ei siinä olisi ollut mahdollista viettää hautausmessua. 

Kirkollisten toimitusten uudistustyössä yksi keskeinen periaate oli toimituk-
seen osallistuvien aktiivisuuden ja osallistumisen lisääminen mm. tekstien ja 
rukouksien lukijoina, kysymyksiin vastaajina ym. Tämä partisipaation idea ei 
hautaan siunaamisen osalta näyttänyt juuri toteutuvan. Omaiset istuivat paikal-
laan, ei edes virrenveisuuta paljon kuulunut. Papilla oli hyvin keskeinen rooli 
toimituksessa. Vain kukkien laskemisessa omaiset aktivoituivat. Saatoin kuulla, 
kuinka omaiset kuiskuttelivat keskenään (jos kukkien lasku tapahtui lopussa), 
milloin heidän vuoronsa olisi ja kuka oikein lukisi tekstin. Kun ortodoksisissa

850 Jetsu 1993, 114.
851 Lehtonen 1931, 382.
852 Em. sivut 386–387.
853 Kasuaalitoimitukset 2004, 206.
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hautajaisissa jäähyväisten jättäminen vainajalle avoimen arkun äärellä on hen-
kilökohtaisen osallistumisen tärkein rituaaliosa, on se luterilaisessa siunaustilai-
suudessa ilman muuta kukkien tuominen vainajan arkulle. 

5.2.2. Siunauspuhe854

Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toimi-
tusten rakenne on nykyisessä käsikirjassa (KK 2004) sanajumalanpalveluksen 
kaltainen. Toimitukset rakentuvat pääsääntöisesti seuraavien neljän pääosan 
mukaan855:

854 Hautaan siunaamiseen sisältyvästä puheesta voidaan käyttää myös nimitystä hautauspuhe, 
näin mm. Lehtonen 1931; Rimpiläinen 1973; Knuutila 1992 ja Lempiäinen 2004. Kuitenkin Kir-
kollisten toimitusten oppaassa (piispainkokous s2005) käytetään nimitystä siunauspuhe. Nimitys 
siunauspuhe viitannee sanana puheen paikkaan hautauskaavassa, sillä välittömästi puheen jälkeen 
seuraa siunaus.
855 Kirkollisten toimitusten kirja 1. osa 2004, 8–9. Jo edellisessä Kirkollisten toimitusten kirjassa 
(1984) hautaan siunaamisen kaavan perusrakenne oli pääosiltaan samanlainen, joskin nykyisessä 
käsikirjassa tämä rakenne kirjattiin vielä selkeämmin esille. Liturgista aineistoa, mm. rukousvaih-
toehtoja ja raamatuntekstivaihtoehtoja, lisättiin uuteen. Samoin aivan uusina osina mm. synnin-
tunnustus ja uskontunnustus, jotka edellisessä käsikirjassa sisältyivät vain hautausjumalanpalve-
luksen (vaihtoehto B) kaavaan.

Kirkollisten toimitusten oppaan mukaan siunauspuheen tarkoituksena on ilmaista ihmisten 
kokemuksia ja tunteita heitä eheyttävällä tavalla. Puhe liittyy aina evankeliumiin. Se ei ole 
luento tai oppitunti vaan Jumalan hyvien tekojen julistamista juuri siinä tilanteessa.
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1. Johdanto
2. Sana
3. Vihkiminen/Siunaaminen/Rukous
4. Päätös

Raamatun lukeminen kuuluu kaikkien toimitusten sanaosaan.856 Hautaan siu-
naamisen kaavaan on viime uudistuksessa lisätty raamatunlukukappaleita ja 
vaihtoehtoja. Jo lukukappaleiden valinnalla kerrotaan, mikä on kirkon uskon si-
sältö juuri siinä elämäntilanteessa. Hautaan siunaamiseen valitut raamatunkoh-
dat kertovat, mitä kirkko opettaa kuolemasta ja iankaikkisesta elämästä, ihmisen 
katoavaisuudesta ja elämästä kuoleman jälkeen. Myös kirkkovuoden ajankoh-
dan mukaisia raamatuntekstejä voidaan toimituksissa käyttää, mutta kirkollisten 
toimitusten oppaassa kysytään kuitenkin, välittyykö toimituksen sanoma kirk-
kovuodesta tai muilla perusteilla valituista teksteistä.857

Toimitukseen liittyvä puhe, kasuaalipuhe, pidetään Raamatun lukukappalei-
den lukemisen jälkeen. Kirkollisessa toimituksessa pidettyä puhetta nimitetään 
erityisen tilanteensa vuoksi kasuaalipuheeksi (casus=tapaus). Tälle puheelle 
uusin toimitusten opas osoittaa seuraavat tavoitteet: 1) opetuksellinen eli ka-
tekeettinen 2) sielunhoidollinen 3) yhteisöllinen ja 4) hengelliseen ohjaukseen 
liittyvä tavoite. Puheen tarkoituksena on lyhyesti selvittää toimituksen hengel-
linen sisältö (katekeettinen tavoite). Puhe liittyy aina evankeliumiin. Siksi se 
ei ole luento tai oppitunti vaan Jumalan hyvien tekojen julistamista. Puheen 
tarkoituksena on ilmaista ihmisten kokemuksia ja tunteita heitä eheyttävällä 
tavalla (sielunhoidollinen tavoite). Nämä kaksi tavoitetta eivät Kirkollisten toi-
mitusten oppaan mukaan saa olla ristiriidassa keskenään vaan kuuluvat aina 
yhteen. Esimerkiksi hautajaispuheen tehtäväksi opas antaa evankeliumilla ja 
ylösnousemuksen toivolla lohduttamisen. Puheen tehtävänä on myös vahvistaa 
keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kasuaalipuheessa rohkaistaan ihmi-
siä elämään uskossa ja rakkaudessa, ja siten siihen kuuluu myös hengellisen 
ohjauksen piirteitä. 858

Tiedon lisääminen tai tunteitten sanoittaminen eivät ole kasuaalipuheen itse-
tarkoitus, vaan ne palvelevat puheen perimmäistä tavoitetta: ihmisten vapautu-
mista uskoon ja rakkauteen Jumalan tahdon mukaisesti. Kasuaalipuheen sisältöä 
määrittää evankeliumi, mutta muotoa ja esitystapaa koskevat samat lainsalai-
suudet kuin muutakin viestintää. Puheessa pitää olla johdonmukainen rakenne, 
ymmärrettävä kieli, sopiva pituus ja luonteva esitystapa, jotta sen sisältö voisi 
välittyä kuulijoille. Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan, että ihanteena 
on, että pappi kykenee pitämään etukäteen valmistamansa puheen pääsääntöi-

856 ”Vaikka kaikki Suomessa käytössä olleet hautauskaavat eivät olekaan rakenteeltaan yhtenäi-
siä, niihin kaikkiin on kuulunut aina mullanheitto, rukouksia ja raamatun lukemista.” Knuutila 
1992, 122. 
857 Piispainkokous s2005, 176.
858 Piispainkokous s2005, 176.
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sesti ilman paperia. Olennaista on, että puheen sisältö on evankeliumin julistusta 
tässä ja nyt, ja että esitystapa tukee tätä viestinnällistä tavoitetta.859

Hautaan siunaamisen kaava nykyisessä käsikirjassa kohta 7 (raamatunluku 
ja puhe) sisältää kaksi toteuttamismahdollisuutta. Vaihtoehtoon A kuuluu epis-
tola- ja evankeliumilukukappaleita sekä niitä seuraava puhe. Toinen vaihtoehto 
on luonteeltaan meditatiivinen. Siinä tekstit liittyvät neljään aiheeseen: elämän 
katoavaisuus, valmistautuminen kuolemaan, kristityn toivo ja ikuinen elämä. 
Raamatuntekstien välissä voi olla vastausmusiikkia, hiljainen mietiskely tai lu-
kemisen väliin voidaan sijoittaa lyhyitä puhejaksoja, jotka auttavat sijoittamaan 
vainajan elämänkaareen liittyviä aiheita sanaosan kokonaisuuteen.860 Raamatun-
lukukappaleiden määrää ja vaihtoehtoja lisättiin nykyiseen käsikirjaan. Samoin 
tehtiin myös edellistä käsikirjaa uudistettaessa.861

Kirkollisten toimitusten oppaassa esitellään lyhyesti myös toimitusten teo-
logiaa. Lähtökohtana pidetään sitä, että kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon 
uskon ja ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus. Oppaassa todetaan 
edelleen, että ihminen kohtaa olemassaolon perimmäiset kysymykset erityisesti 
elämän käännekohdissa. Näin toimitukset voivat olla Jumalan ja ihmisen välistä 
vuoropuhelua (toimitusten dialoginen perusluonne). Samalla – vaikka toimituk-
set ovatkin jumalanpalvelusta – ne ovat myös elämän käännekohtiin liittyviä 
siirtymäriittejä, jotka auttavat ihmistä luopumaan vanhasta ja siirtymään uuteen 
vaiheeseen. Koska toimituksiin osallistuu paljon myös niitä seurakuntalaisia, 
joiden kosketuskohta kirkkoon tapahtuu useimmiten vain elämän käännekoh-
dissa, annetaan opaskirjasessa toimituksille myös missionaarinen tehtävänsä.862

Jotta hautaan siunaamisessa toteutuisivat edellä mainitut teologiset periaat-
teet, kuten toimitusten dialoginen luonne, kontekstuaalisuus ja missionaarisuus, 
täytyy siunauksen toimittajien tuntea paitsi kirkon uskoa ja oppia myös toimituk-
seen osallistuvien ihmisten todellisuutta. Pienen seurakunnan työntekijät usein 
tuntevatkin sekä vainajan että saattoväkeä. Vasta kaupungistumisen ja seurakun-
tien koon kasvamisen myötä papin ja seurakuntalaisen tuttuus on oleellisesti 
vähentynyt.863 Suurissa seurakunnissa vainaja ja suurin osa saattoväestäkin ovat 
useimmille papeille ennestään tuntemattomia. Hautaus tulee kohdalle, koska on 
toimitusvuoro. Siksi etukäteistapaamisen merkitys on suuri.

Siunauspuheen osuus hautaan siunaamisen yhteydessä on vaihdellut. Alussa 
hautaamiseen ei liittynyt mitään puhetta vaan psalmit olivat toimituksen kes-
keinen sisältö. Vähitellen hautauspuhe tuli osaksi toimitusta. Myös erillinen 
ruumissaarna vakiintui 1500-luvun loppupuolella, sitä ei kuitenkaan pidetty
kaikille. Ruumissaarna voitiin pitää saarnan jatkeena erillään hautaustoimituk-

859 Piispainkokous s2005, 177.
860 Piispainkokous s2005, 223.
861 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 59. ”Raamatun lukemisella ja rukouksilla on uudistetussa 
kaavassa keskeinen asema. Lyhyiden raamatunlauseiden sijasta käytetään nyt pitempiä lukukap-
paleita.”
862 Piispainkokous s2005, 163–168.
863 Koivisto 1991, 9; Kortekangas 1965, 141–148 ja 231–236.
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sesta. 1600-luvulla ruumissaarnojen erityispiirteeksi tuli vainajan elämänkerta 
saarnan viimeisenä osana. Ruumissaarnasta piti maksaa ja siitä tuli eräänlainen 
statussymboli. Elämänkerrassa oli vaarana sortua ylenpalttiseen vainajan kehu-
miseen.864 Vielä vuoden 1913 käsikirjan hautaamista koskevan luvun ohjeissa 
mainitaan ruumissaarna ja siihen liittyvät ohjeet pidättäytyä liiasta vainajan ke-
humisesta.865 Vuoden 1985 käsikirjassa oli vielä pieni viittaus ruumissaarnoi-
hin, kun alkuohjeessa todetaan, että ”vainajaa siunattaessa voidaan lyhyesti ja 
koruttomasti esittää hänen elämänvaiheitaan.” Nykyiseen käsikirjaan vastaavaa 
viittaus sisältyy epäsuoremmin.866

Hautauspuhe (siunauspuhe) säilyi pitkään vapaaehtoisena. Vielä vuoden 
1913 kaavassa hautauspuhe pidettiin ”milloin se katsotaan soveliaaksi”.867 Ny-
kyiseen hautauskaavaan siunauspuhe liittyy olennaisena osana toimituksen ko-
konaisuutta. Se voidaan kuitenkin korvata myös raamattumeditaatiolla, jossa 
luetaan raamatunkatkelmia kustakin seuraavasta aihepiiristä (katoavaisuus, val-
mistautuminen kuolemaan ja ikuinen elämä) liittää niihin lyhyitä puheosia. 

Uusimmissa käsikirjoissa raamatunluku ja siunauspuhe liittyvät läheisesti 
yhteen. Papilla on mahdollisuus pitää vapaa puhe tai käyttää kirjan valmista 
puhetta. Puheessa voidaan käsikirjan mukaan käsitellä seuraavia aiheita: surun 
kohtaaminen, vainajan elämänvaiheet, elämän katoavaisuus, valmistautuminen 
kuolemaan, kristityn toivo, ylösnousemus ja ikuinen elämä, kasteen muistami-
nen sekä Kristus, kuoleman voittaja. Mielenkiintoinen on kysymys, millä tavalla 
vainaja on läsnä omissa hautajaisissaan. Keitä on ajateltu, kun toimituksen kaa-
va on rakennettu? Tämä näkyy mm. hautaan siunaamisen rukousaineistossa.868

Siunauspuhe liittyy toimituksen liturgiseen kokonaisuuteen, jossa voimak-
kaina elementteinä ovat musiikki, rukoukset, raamatunluku ja ennen muuta 
siunaaminen. Myös sanattomat elementit kuten palavat kynttilät ja kukkaset 
puhuvat omalla tavallaan. Käsillä oleva tilanne (casus) määrää paljon siunaus-
puheen luonnetta (toimituksen kontekstuaalisuus). Papille omaisten tapaaminen 
toimitusta edeltävässä keskustelussa on tärkeä. Myös kirkkovuoden ajankohta 
tuo oman sävynsä tilaisuuteen. Siunauspuhetta ei pidetä erillään muusta hautaan 
saattamisesta vaan se liittyy yhtenä osana hautaan siunaamisen kokonaisuuteen 
(sanajumalanpalvelukseen) ja tämä puolestaan yhtenä osana monien rituaalisten 
toimintojen pitkään saattoon.

864 Tästä esim. Rimpiläinen 1971.
865 Kirkkokäsikirja 1913. Hautaamisesta: ”Jos vainajan puoliso tahi läheisimmät omaiset haluavat 
ruumissaarnaa, saa pappi, joka siihen suostuu, sen pitää ruumiinsiunaamisen ohessa. Kun ruu-
mista siunatessa esitetään vainajan elämänkerta, on se tehtävä ilman liikanaista laveutta ja turhaa 
kehumista.”
866 KK 2004 todetaan, että ”pappi pitää vapaan puheen tai käyttää jompaakumpaa seuraavista 
vaihtoehdoista. Puheessa tulisi ottaa esille seuraavia aiheita: surun kohtaaminen, liittyminen vai-
najan elämänvaiheisiin, elämän katoavaisuus, valmistautuminen kuolemaan, kristityn toivo, ylös-
nousemus ja ikuinen elämä sekä Kristus, kuoleman voittaja.”
867 Kirkkokäsikirja 1913. Luku Hautaamisesta.
868 Lempiäinen 1986, 205.
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Kuvio 11. 
Aggedalin malli869 siunauspuheitten tarkasteluun toimituksen kokonaisuudessa.

Ruotsalainen Jan-Olof Aggedal on väitöskirjassaan870 tutkinut ruotsalaisia ja 
Suomen ruotsalaisia (Borgå stift) siunauspuheita niiden pastoraalisessa kon-
tekstissaan sekä myös verrannut niitä keskenään. Tutkija sai papeilta kirjallisena 
heidän pitämiään siunauspuheita sekä joitakin tilanteeseen liittyneitä taustatie-
toja (mm. missä toimitus tapahtui, kuka kuollut oli, kuka pappi oli). Aggedal 
rakensi tutkimukselleen yllä olevan teoreettisen mallin, jonka avulla hän siu-
nauspuheita tarkasteli.

Tarkastelunäkökulma siunauspuheisiin tässä omassa tutkimuksessani sijoit-
taa Aggedalin tavoin pidetyt puheet toimituksen laajempaan kokonaisuuteen. 
Kun Aggedalin tutkimuksesta puuttui kokonaan kuulijapalaute, olen omassa 
tutkimuksessani haastatellut myös omaisia. Heidän antamansa palaute avaa tär-
keitä uusia näkökulmia. Aikaisemmassa hautausta koskevassa homileettisessa 
tutkimuksessa on siunauspuheita tutkittu lähinnä historiallisesti tai sisällön-
analyysin menetelmin.871 Siunauspuheiden kokonaistutkimus, jossa otettaisiin 

869 Aggedal 2003, 319.
870 Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologisk studie. Doktorsavhand-
ling framlagd vid Teologiska fakulteten, Lunds universitet, 2003.
871 Aleksi Lehtosen (1931) ”Kirkon pyhät toimitukset” sisältää varsin laajan hautausta koskevan 
osion (sivut 345–459), jossa esitellään hautauspuheiden tehtävää ja aiheita. Kirjassa on useita ul-
komaisia hautauspuheita esimerkkeinä. Onni Kurvisen (1940) ”Iäisyyden rajalla. Hautauspuheen 
historia ja ohjeita sen pitämiseen” oli tarkoitettu papistolle avuksi hautauspuheiden valmistami-
seen. Olavi Rimpiläisen (1973) ”Suomalainen hautauspuhe puhdasoppisuuden aikana” paneutui 
hautauspuheitten rakenteen ja sisällön tutkimiseen. Yliopistollisia lopputöitä (painamattomia pro 
gradu -opinnäytteitä) ovat Kari Lehtimäen (1978) ”Suomalainen hautauspuhe 1800-luvulla” sekä 
Hannele Turkin (1982) ”Suomalainen hautauspuhe 1900-luvulla”. Sankarihautauksia ja niissä pi-
dettyjä puheita on laudaturtyössään tutkinut Jaakko Kaltakari (1977). Ilmari Heinonen (2002) on 
pienessä kirjassaan käsitellyt siunauspuheen teologiaa.
   Saksalaisella kielialueella homileettinen työryhmä julkaisi vuonna1973 tutkimuksen ”Die 
Predigt bei Taufe, Trauung und Begräbnis. Inhalt, Wirkung und Funktion. Eine Contentanalyse.” 
Koch (1973, 135–149) esittää em. teoksessa tulevalle kasuaalitutkimukselle olevan tärkeää toi-
mitusten merkityksen tutkiminen ja toimituksiin osallistuvien saaminen mukaan tutkimukseen. 
Pelkkä sisällönanalyyttinen tutkimus ei pysty saamaan selville tärkeitä merkityssisältöjä. Kom-
munikaatiotilanteen tutkimiseen tulisi saada mukaan myös ei-verbaalinen kommunikaatio, jonka 
merkitys viestintätilanteessa on erittäin suuri. ”Eine Untersuchung der Predigt in der Realsituation 
erscheint nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig das ganze erlebbare Spektrum nicht-verbaler Kom-
munikation (Mimik, Gestik) aufgenommen und analysiert wird.“ (s.147)
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huomioon koko viestintätilanne872, puuttuu kokonaan suomalaisesta teologisesta 
tutkimuksesta. Seurakuntasaarnaa sen sijaan on tutkittu enemmän.873 Joiltakin 
osin seurakuntasaarnaa koskevia tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös kasu-
aalipuheisiin.

Uusimmissa käsikirjoissa (KK 1984 ja KK 2004) Raamatun teksti ja siu-
nauspuhe on liitetty kiinteästi yhteen: raamatunlukua seuraa välittömästi siu-
nauspuhe. Pappi voi lukea annetuista teksteistä yhden tai useampia tai valita 
myös muita raamatuntekstejä tai käyttää kirkkovuoden ajankohdan mukaisia 
tekstejä. Vuoden 1968 Käsikirjassa siunauspuhe oli heti toimituksen alussa al-
kutervehdyksen jälkeen. Mitään raamatuntekstiä ei käsikirjassa annettu puheen 
lähtökohdaksi. Vasta myöhemmin – siunaamisen ja sitä seuranneen rukouksen 
jälkeen – luettiin raamatunlauseita. Erona uudempiin käsikirjoihin oli sekin, että 
raamatunlauseet olivat hyvin lyhyitä. Käsikirjauudistuksissa haluttiin valita pi-
tempiä tekstikokonaisuuksia irrallisten lauseitten sijaan.

Käsikirjat sisältävät myös valmiita mallipuheita. Vuoden 1984 hautaan siu-
naamisen kaavaan sisältyi vain yksi valmis puhe, kun niitä vuoden 2004 kaavas-
sa on kaksi. Käsikirjan lyhyestä ohjeesta ”pappi pitää vapaan puheen tai käyttää 
seuraavia vaihtoehtoja” voitaneen ajatella, että vapaata puhetta pidetään ensi-
sijaisena vaihtoehtona kasuaalititoimituksessa.874 Kirkollisten toimitusten op-
paassa todetaankin vapaan puheen antavan papille tilaisuuden ”sanoa vainajasta 
jotakin persoonallista”.875

   Suomalaisessa kontekstissa on saarnaa ja sen kokemista tutkittu viime aikoina eniten juma-
lanpalvelusuudistuksen yhteydessä. Johanna Räsäsen (1995) väitöskirja Seurakuntalaisten juma-
lanpalveluskokemukset ja uudistusodotukset vuonna 1992 ja samoin hänen toinen tutkimuksensa 
Jumalanpalvelus minun makuuni: kirkossa harvoin käyvien mielipiteitä (1996) tutkittiin myös 
saarnaa kuulijoiden kokemana. Kirkkoa palveluiden tuottajana ja seurakuntalaisia sen asiakkaina 
tutki Pirjo Vuokko (1996). Tutkimuksen yhtenä näkökulmana oli viestintätilanne. Lingvistisellä 
puolella Inkeri Leiberin (2003) väitöskirja ”Ex cathedra: Instituutio puhuu” selvitti saarnan ja 
opetuspuheen interpersoonaisia piirteitä. Leiber toteaa, että ”homileettinen tutkimus on kohdista-
nut kiinnostuksensa pääasiassa julistettavaan sanaan ja sen muotoon, ei sen välittämiseen, ”asumi-
seen keskellämme”, saarnaajan ja sanankuulijan suhteeseen ja sen tutkimiseen. (s.45)
872 Viestinnän teoreettisia malleja löytyy mm. Osmo A. Wiion teoksista (Wiio 1998; 1980; 
1978).
873 Tapio Lampisen tutkimus Seurakuntasaarnan sisältö (1983) oli ensimmäisiä uuteen empiiri-
seen tutkimusotteeseen perustuvia saarnatutkimuksia maassamme. Lampinen tutki eräänä sun-
nuntaina pidetyn saarnan sanomajärjestelmän avoimuutta ja sulkeutuneisuutta. Tutkimuksessa 
hyödynnettiin uusimpia viestintään liittyviä tutkimusmenetelmiä.
874 Komulainen 2001, 350. ”Nykyisin suositellaan yleensä vapaan puheen käyttöä pyhien toimi-
tusten yhteydessä.”
875 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 65.
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Taulukko 20. 
Käsikirjoissa siunauspuhetta edeltävät raamatunlukukappaleet ja niiden 
käyttäminen.876

KK 1984 KK 2004 Käytetty
tutkimustapauksissa

Room. 8:18–21 tapaus 8

Room. 8:24–27

Room. 8:31–35, 37–39 Room. 8:31–35, 37–39

1.Kor. 15:53–57

2.Kor. 5:1–5

1.Tess. 4:13–18 1.Tess. 4:13–18

1.Piet. 1:3–7

Ilm. 7:9–10, 13–17 Ilm. 7:9–10, 13–17

Luuk. 1:78–79

Luuk. 2:29–31

Joh. 5:24–29 Joh. 5:24–29

Joh. 6:37–40 tapaus 8

Joh. 11:21–26 Joh. 11:21–26 tapaus 9
Joh. 14:1–6 Joh. 14:1–6 tap. 2,3,4,5,6,9,12,13
Mark. 10:13–16 Mark. 10:13–16

Pappien siunauspuheen edellä lukemista raamatunkohdista ylivoimaisesti suo-
situin oli Johannes 14:1–6877, joka luettiin kahdeksassa toimituksessa kolmes-
tatoista. Vain yhdessä toimituksessa pappi luki siunauspuheensa edellä kirkko-
vuoden ajankohtaan liittyneen tekstin (tapaus 1, jossa liityttiin pitkäperjantain ja 
pääsiäisen teksteihin Joh. 19:25–27 ja Joh. 20:11–18). Kahdessa toimituksessa 
(tapaukset 9 ja 10) pappi liitti puheensa Vanhan testamentin tekstiin (psalmi 
109 ja Saarnaaja 3). Yhdessä toimituksessa (tapaus 11) käytettiin uuden käsi-

876 Knuutila (1992, 116–144) on esittänyt yksityiskohtaisen selvityksen kirkkomme hautaustoi-
mituksen teologisista perusteista keskiajalta 1900-luvun lopulle. Artikkeli sisältää mm. taulukon 
kaikissa hautauskaavoissa käytetyistä raamatunkohdista. Artikkeli sisältyy juhlakirjaan Käytän-
nöllinen teologia ja kirkko, 1992. 
877 Johannes 14:1–6: Jeesus sanoo: ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja us-
kokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen 
valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja 
noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te kyllä tiedätte tien sinne min-
ne minä menen.” Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, minne sinä. Kuinka voisimme 
tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luokse muuten 
kuin minun kauttani.”
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kirjan tarjoamaa mahdollisuutta (B vaihtoehto) raamattumeditaatioon, jossa va-
litaan raamatuntekstit seuraavista aihekokonaisuudesta: elämän katoavaisuus, 
valmistautuminen kuolemaan, kristityn toivo ja ikuinen elämä – kustakin yksi 
tai useampi raamatunteksti. Puhe ja raamatunkohtien lukeminen vuorottelevat. 
Raamatunlukuun voidaan liitää myös musiikkia.878

Käsikirjassa annetaan mahdollisuus myös siinä olevan valmiin puheen käyt-
tämiseen. Kukaan papeista ei kuitenkaan käyttänyt sitä vaan oli valmistanut toi-
mitukseen vapaan puheen. Lempiäisen mukaan käsikirjan puheilla on kuitenkin 
merkitystä. ”Ne ilmaisevat, mitä kirkko katsoo julistukseen kussakin toimituk-
sessa normaalisti sisältyvän. Näin niillä on ohjeellinen luonne silloinkin, kun 
puhuja ei niitä sellaisenaan seuraa.”879 Komulainen toteaa, että kasuaalipuheessa 
tilanne määrää puheen muodon. Se vahvistaa liturgista tapahtumaa ja tulkitsee 
sitä läsnäolijoille. Tilanne ratkaisee, millainen puhe kulloinkin on sävyltään.880

Kuitenkin kaikissa hautaan siunaamisissa on paljon yhteistäkin. Kuoleman to-
dellisuus yhdistää kaikkia. Siksi puheissakin – eroista huolimatta – toistuvat 
myös samat elementit, joita Martin Lönnebo homiletiikan kirjassaan on jäsen-
tänyt siunaussanojen pohjalle.881 Siunaussanat ”maasta sinä olet tullut, maaksi 
sinun pitää jälleen tulla ja Jeesus Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut viimei-
senä päivänä” olivat siunaussanoina yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa 
tämän tutkimuksen tapauksissa.

Kirkkovuoden juhla-aikoja ei juurikaan tekstin valinnoissa otettu huomioon, 
vaikka tutkimusaineiston keräämisen ajankohtiin sisältyi pääsiäisaika, helluntai, 
juhannus sekä vielä adventti ja joulunaika. Vaikka juhla-aika ei näkynytkään 
tekstien valinnassa, liityttiin kuitenkin siunauspuheissa esimerkiksi vuodenai-
kaan. Vain yhdessä toimituksessa (tapaus 1) oli pappi valinnut siunauspuheen-
sa tekstin kirkkovuoden ajankohdan mukaan: pitkäperjantaihin ja pääsiäiseen 
liittyvät raamatunkohdat. Hautaan siunaaminen tapahtui pääsiäisen jälkeisellä 
viikolla, ja teksteiksi oli valittu Joh. 19:25-27 (Jeesuksen ristin juurella Maria 
ja Johannes ja Jeesuksen sanat heille) ja Joh. 20:11-18 (Jeesus ilmestyy surul-
liselle Marialle tämän etsiessä hänen ruumistaan). Puhe pidettiin avoimen hau-
dan äärellä, jossa hautaan siunaaminen tapahtui. Puhe tukeutui kahteen asiaan: 
Raamatusta saatuun tekstiin ja elämäntilanteeseen, jossa omaiset juuri silloin 
olivat: 

878 Lönnebo (1977, 194) toteaa, että ”tietyissä tilanteissa, kun on vaikeaa pitää siunauspuhetta, 
voidaan sen tilalta lukea vain Raamatusta katkelmia. Siinä tapauksessa raamatuntekstien valintaan 
pitää hänen mukaansa kiinnittää aivan erityistä huomiota. Kyseessä oleva ainutkertainen tapaus 
on lähtökohta valinnoille.” 
879 Lempiäinen 1985, 238. 
880 Komulainen 2001, 350–351.
881 Lönnebo 1977, 195. ”Den första skoveln mull är jordelivets hälsning. Här tecknar jag den 
dödes minne i nära anslutning till textorden. Den andra skoveln mull är dödens hälsning. Här kom-
mer kyrkans budskap om döden. Och här är framför allt platsen för en själavårdande tröst och för 
den evangelisatoriska förkunnelsen om dödens allvar. Den tredje skoveln mull är det eviga livets 
hälsning. Här är platsen för förkunnelsen som uppståndelsetro och evighetens allvar och hopp.”
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”Olemme koolla täällä aviopuolison ja isän haudan äärellä. Luimme raamatus-
ta, kuinka Jeesuksen ristin äärellä seisoi hänen äitinsä. Kun Jeesus näki äitinsä, 
halusi hän pitää huolta tästä. Luimme myös, kuinka Maria seisoi haudan ulko-
puolella ja itki ja kurkisti hautaan eikä löytänyt Jeesusta. ”Ovat vieneet hänet.” 
Nämä ovat pääsiäisajan tekstejä.
  Teillä oli toisenlainen pääsiäinen kotona, erilainen kuin koskaan ennen on 
ollut. Kun Raamatusta luimme pääsiäisestä, näkyi siinäkin jotakin siitä inhimilli-
syydestä, joka valtaa meidät, kun menetämme läheisemme. Jeesus huolehti vielä 
ristiltään äidistään ja Johanneksesta. Tässä on äitisi, pidä hänestä huolta, Jo-
hannes. Tässä on Johannes, pidä hänestä huolta, Maria.
  Teillä on nyt toisenlainen tilanne pääsiäisen jälkeen. Sinä äiti N jäät nyt yksin 
kotiin. Poikasi on kuitenkin lähellä. Koti on teillä kyllä nyt köyhempi kuin ennen, 
kun sieltä on puoliso poissa.
  Vapahtajan ristin takia meillä on kuitenkin jotakin sellaista, joka vielä pääsi-
äisen jälkeenkin on tallella.
Kun tulette isän haudalle, saatte muistaa, mitä kerrottiin Mariasta. Siinä näkyy 
samaa inhimillisyyttä kuin on meilläkin. Maria on avuton, kunnes sanotaan kaksi 
sanaa: Maria ja Rabbuuni. Silloin Maria sai avun. Jeesus oli lähellä.
Kyllä Jeesus on teidänkin lähellänne. Vapahtaja kulkee täällä. Uskon silmin saa 
kokea sen.
  Saatte pyytää: Jeesus, olethan vierelläni, älä jätä minua yksin kulkemaan. 
Sitä samaa saa pyytää myös N:n avoimen haudan äärellä.
  Kukaan meistä ei ole kelvollinen. Mutta sitä varten Jeesus kuoli, että tällaiset 
tavalliset ihmiset – sinä ja minä – saisimme ristiä kätemme ja valmistautua ian-
kaikkisuuteen. Sitä matkaa valmistelemaan, joka N:lle tuli yllättäen.
  Saa pyytää publikaanin tavoin: Ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus 
sanoi, että tämä meni vanhurskaampana kotiin kuin fariseus. Siihen Jumalan 
armoon turvautukaamme tänään täällä hautausmaalla kauniissa auringon-
paisteessa. Saamme pyytää Jumalan edessä armoa N:lle ja jokaiselle meille.” 
(Tapaus 1, siunauspuhe)

On mielenkiintoista, mitä puheesta kuullaan. Sama puhe voidaan kuulla hyvin mo-
nella eri tavalla. Jokainen kuulee sen omasta elämäntilanteestaan käsin.882 883Yllä
oleva todellinen puhe olkoon tästä esimerkkinä. Haastatellessani omaisia kysyin 

882 Bernice Sundkvist (2003) on tutkinut saarnan kuulemista kvalitatiivisella tutkimusmenetel-
mällä. Yhdeksän kuulijaa kertoo siitä, mitä he olivat kuulleet Turun tuomiokirkossa 1. adventtina 
2002 pidetystä saarnasta. Kuuntelijoiden kertomuksista tulee ilmi, että yksi ja sama saarna oh-
jaa kuulijoiden ajatuksia moniin erilaisiin tulkintoihin. ”Det som hörs är inte nödvändigtvis det 
samma som det som sägs.” Tutkija selvittää, mitä tapahtuu ”saarnan maailman” ja ”kuulijoiden 
maailman” kohdatessa. Myös monet muut tekijät vaikuttavat tulkintaan: saarnaajan persoona, tila, 
jossa ollaan ja tietysti kuulijan oma elämäntilanne.  Erilaiset viestintäteoreettiset mallit soveltuvat 
hyvin myös siunauspuheiden tutkimiseen kokonaisviestinnällisesti.
883 Att predika idag 1973, 69–72. Teoksessa osoitetaan, miten kuulijoiden ja saarnaajan käsitykset 
eroavat toisistaan.
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myös, mitä heille jäi erityisesti mieleen siunaustilaisuudesta. Tässä tapauksessa 
(tapaus 1) lähimmät omaiset olivat kuulleet papin puhuneen vain siitä, kuinka 
syntinen vainaja oli ollut. Pappi itse ei ollut ajatellut puheensa sisältöä samoin.

”Pappi puhui siellä haudalla, kuinka syntisiä me ihmiset ollaan maan päällä. Se 
oli kyllä turhan jyrkästi sanottu. Isä eli niin hyvin kuin ihminen voi. Miksi sen sitten 
pitäisi rukoilla anteeksiantoo itselleen? Miten se sitten oli niin syntinen ihminen?
  Se tuli monta kertaa papin puheessa, että pitää pyytää synnit anteeksi. Ehkä 
se piti meitä niin syntisinä ihmisinä, kun meistä moni ei kuulunut kirkkoon. Mut 
toisaalta, ei sen papin tehtävä olekaan miellyttää omaisia.” (Tapaus 1, vainajan 
poika)

Siunaustilaisuuden toimittanut pappi kertoi, että hänellä puhetta valmistaessaan 
oli mielessä erityisesti vainajan äkillinen yllättävä kuolema (alle 60-vuotiaan 
miehen kuolemaan johtanut, täysin yllättävä sairaskohtaus kotona sunnuntai-
aamuna). Toinen asia, jota pappi puhetta valmistaessaan mietti, oli pääsiäisen 
aika, jota kirkkovuodessa juuri silloin elettiin. Pappi kertoi myös, ettei koskaan 
kirjoita siunauspuheitaan tai muistotilaisuudessa pitämiään puheita.

”Näitten kahden asian yhteen sovittaminen – äkillinen kuolema ja Jeesuksen 
omat hänen ristinsä juurella – oli mielessäni ja niitten rinnakkain pitäminen, kun 
mietin puhetta. Hyvin vähän yleensä puhun vainajasta ja vältän ihan tietoisesti 
kertomasta, mitä hyvää hän on saanut aikaan elämänsä aikana. Pyrin siihen, 
että syntyisi lämmin ja inhimillinen kontakti omaisiin.
  Ajattelen, että omaiset odottavat minulta sitä, että pappina tulen heitä lähelle 
ja tuon yksinkertaisesti Jumalan tähän rinnalle, tähän hetkeen. Että me yhdessä 
menisimme Jumalan eteen hiljentymään.” 
  Kun me kohtaamme kuoleman, niin me kaikki tulemme sille rajalle, jossa 
tahdomme mennä Jumalan eteen rukouksessa. Me emme enää voi vainajan osaa 
muuttaa, mutta ajattelemme itseämme ja häntä iäisyyden ja taivaanporttien 
edessä.” (Tapaus 1, pappi)

Siunauspuheessa pappi voi myös kertoa jotakin vainajasta. Vainajan elämäs-
tä kertomisen määrään voitiin eräässä vaiheessa vaikuttaa maksamalla. Nämä 
maksetut ”ruumissaarnat” saattoivat olla jopa usean tunnin mittaisia. Eräät teo-
logit päätyivätkin toteamaan, että hautauspuheet ilmensivät kristillisen saarnan 
syvintä rappiotilaa.884 Yrjö Sariola kysyy homiletiikan oppaassa, miten hautaus-

884 Ruumissaarnat leimattiin valhesaarnoiksi (Leichenreden Lügenreden). Aleksi Lehtonen 1931, 
435–436. ”Pappi ei toimita hautausta yksityisenä tuttavana eikä ystävänä, ei kiittäjänä eikä tuo-
marina, vaan Jumalan sanan julistajana ja sielunhoitajana.” ”Papin yritys pitää muistopuhe vai-
najasta, jota hän ei riittävästi itse tuntenut, on myös johtanut sellaiseen vainajan henkilökuvan 
esittämiseen, jota vainajan läheiset eivät ole tunteneet oikeaksi. Toisaalta turvautuminen pelkkään 
käsikirjaan tai yleisluontoisen puheen pitäminen olisi sielunhoidollisen tehtävän kiertämistä sil-
loin, kun sitä eniten tarvitaan. Sellainen tekee kylmän ja persoonattoman vaikutuksen.”
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puheessa saadaan uskottavasti yhdistymään vainajan persoona ja evankeliumin 
julistus. Hän toteaa, että on kaksi ääripäätä: toisessa ei kiinnitetä vainajaan mi-
tään huomiota, vaan julistetaan ”yleisesti” evankeliumia; toista ääripäätä edus-
taa puhe, jossa päähuomio on vainajan elämänkerran esittelyssä (ns. nekrologi). 
Tällöin puhe ei enää ole evankeliumin julistamista vaan tilanne määrää sisällön. 
Sariola antaa ratkaisuksi toimituskeskustelun (tämä termi ei tosin vielä silloin 
ollut käytössä suomalaisessa teologisessa keskustelussa). ”Ratkaisu tapahtuu 
jo sitä ennen sielunhoidollisessa keskustelussa.”885 Tällöin kaikkein intiimein 
osa puheesta ”on jo pidetty” tässä siunaustoimitusta edeltäneessä keskustelussa. 
Sariola sanoo, että ”vaikka itse hautauspuheessa ei kerrottaisi mitään vainajan 
elämästä, kuulijat tajuaisivat, että pappi pitää saarnaa juuri tämän seurakunnan 
jäsenen kuoleman johdosta”.886

Käsikirjassa 1984 annetaan papille ohjeeksi, että ”vainajaa siunattaessa voi-
daan lyhyesti ja koruttomasti esittää hänen elämänvaiheitaan”.887 888Nykyisessä 
käsikirjassa ei enää tällaista ohjetta anneta. Sen sijaan toimitusten oppaaseen on 
koottu lyhyesti siunauspuhetta koskevia ohjeita. Siinä todetaan, että siunauspu-
he rakentuu tavallisesti kolmen aihepiirin varaan. Siinä käsitellään 1) vainajan 
persoonaa ja elämää, 2) ihmiselämän katovaisuutta ja sen kohtaamista sekä 3) 
ilosanomaa ylösnousseesta Kristuksesta kuoleman voittajana ja syntisten Va-
pahtajana. Vainajan moraalinen arvostelu tai hänen liioitteleva ylistämisensä 
eivät sen sijaan kuulu hautauspuheeseen.889

Siunauspuheen pitäminen edellyttää kuitenkin aina hienotunteisuutta. Kaik-
ki se, mitä pappi on kuullut toimituskeskustelussa tai muussa yhteydessä, ei sovi 
julkiseen puhetilanteeseen. Mutta sen tietäminen on silti papille usein tärkeää, 
sillä jos puheessa sanotaan sellaista, mikä ei lainkaan pidä paikkaansa, se hei-
kentää koko toimituksen uskottavuutta ja saattaa aiheuttaa kiusallisia tilanteita. 
Vanha sanonta ”de mortuis nil nisi bene” (kuolleista ei muuta kuin hyvää) kuvaa 
myös useimpia siunauspuheita.

Papille merkitsi toimituskeskustelussa mahdollisesti esille tullut vainajan ja 
hänen perheensä vaikea ja ristiriitainen elämäntilanne puheen valmistamisessa 
lisäpohdintaa. Toimituskeskusteluun osallistui usein vain muutama omainen, 
joten papin saama käsitys vainajasta ei välttämättä muodostunut riittävän moni-
puoliseksi. Mitä silloin uskalsi ja voi sanoa siunauspuheessa vainajasta? 

885 Sariola 1972, 101.
886 Sariola 1972, 102.
887 Käsikirja 1984, 81.
888 Melloh (2005, 204–205) toteaa, että siunauspuheen tulee kohdistua koko koolla olevaan seu-
rakuntaan eikä vain vainajaan.  ”In the funeral celebration the deceased is not the objekt of the 
rite, since the sacramental rites occasioned by death, as in all litugies, gloryfyGod, sanctify people 
and build up the ecclesial body…The funeral homily, a word addressed to the congregation in a 
context of prayer, must have as its goal the goal of the liturgy itself.”
889 Piispainkokous s2005, 224.
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”Tässä tapauksessa oli pikemminkin kysymys siitä, mitä en halunnut sanoa tai 
mitä jätin sanomatta. Toimituskeskustelussa tuli esille paljon ristiriitoja, alko-
holin käyttöä, henkistä sairautta ja avioerokin. Ne, jotka osallistuivat hautauk-
seen, kyllä tiesivät nämä vaikeat asiat. Siunauspuheeseen ne olivat liian kipeitä. 
Halusin sitten kertoa siunauspuheessa kuitenkin muutamalla sanalla vainajasta. 
Panin painoa sille, mikä hänen elämässään oli ollut hyvää ja tärkeää läheisille. 
Mutta se ei ollut helppo tehtävä.” (Tapaus 5, pappi)

”Olen huomannut, että kun olen tavannut omaisia erikseen, niin joskus on tullut 
ihan eri näkökulmia. Ja mulla oli sellainen olo, että tässä on nyt kolme erilaista 
juttua. Mulla oli sellainen olo, että tässä on niin monimutkainen tilanne, että en 
tästä vainajan elämästä voi sanoa yhtään mitään. Jotenkin sitten ajattelin, että 
ainut fakta oli nämä äidin virret. Varsinkin virsi 119 oli sellainen, joka puhutteli 
mua paljon. Ajattelin, etten lähde tulkitsemaan tätä elämäntilannetta, enkä tä-
män vainajan elämää, enkä heidän keskinäisiä suhteitaan, vaan annan näiden 
virsien puhua. Se oli ratkaisu siihen tilanteeseen, joka oli sellainen, että minä en 
osannut sanoa siihen mitään. Eikä se auennut minulle.” (Tapaus 8, pappi)

Usein kuitenkin jo pienetkin asiat saivat puheen tuntumaan henkilökohtaisel-
ta, kuten seuraavasta omaisen kommentista ilmenee. Tärkeää oli myös papin 
kokonaisviestintä, ei vain se, mitä sanottiin vaan myös se, miten sanottiin. Toi-
mituskeskustelun jälkeen papista oli tuntunut, että hän ei pysty nyt sanomaan 
mitään persoonallista vainajasta eikä omaisten tilanteesta. Mutta hyvin pienet 
asiat, nimi ja kotipaikka, riittivät antamaan omaiselle tunteen, että nyt oli kysy-
mys juuri heistä. 

”Pappi puhui tosi kivasti. Olin tyytyväinen, kun pappi mainitsi äidin syntymä-
paikan ja sanoi monta kertaa äidin nimen. Se tuntui henkilökohtaiselta. Kyllä 
mä siellä kappelissa kuuntelin, mutta en nyt pysty muistamaan mitään kohtaa. 
Se tapa, millä asia esitettiin, tuntui hyvältä, se oli asiallista eikä liian läheistä, 
kun pappi ei kerran äitiä tuntenut. Tuntui että kyllä pappi meille siinä puhui.” 
(Tapaus 8, vainajan tytär)

Hautaustoimituksessa puhe liittyy suurempaan liturgiseen kokonaisuuteen, josta 
siunauspuhe on vain yksi osa. Kun 1980 -luvun alussa vielä siunauspuhe sai ehkä 
ylikorostuneenkin aseman toimituksessa890, on liturgista aineistoa käsikirjauu-
distuksissa kasvatettu. Siunauspuheen voi tarvittaessa jopa korvata lisäämällä 
raamatuntekstien määrää (vaihtoehto B uudessa hautaan siunaamisen kaavassa). 
Uusi kaava tarjoaa myös mahdollisuuden esimerkiksi synnintunnustuksen käyt-
tämiseen, joka voi olla tärkeä mahdollisuus ristiriitaisissa elämänolosuhteissa 
pidetylle hautaukselle. Tätä mahdollisuutta yksi pappi käyttikin hyväkseen:

890 Rimpiläinen 1981, 142. ”Nykyinen hautaustoimitus on enemmän kuin mikään muu kasuaali-
toimitus puhekeskeinen. Hautaus seisoo tai kaatuu puheen varassa – ja usein juuri kaatuu.” 
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”Aika köyhät eväät sain toimitusta varten. Mutta sitten mä huomasin, että uudes-
ta toimitusten kirjasta on apua. Jota mä käytinkin. Sen uuden hautauskaavan tää 
osio, että puheen voi jakaa näihin neljään raamatunkohtaan tavallaan. Valmis-
tautumisesta kuolemaan ja kristityn toivosta ja elämän katoavaisuudesta. 
  Mä olen kerran aikaisemmin sitä käyttäny. Jos ei halua vainajasta kovin pal-
jon sanoa tai ei oo sanottavaa vainajasta, niin tää on hyvä ratkaisu. Siinähän voi 
käyttää musiikkiakin, jos haluaa. Voi kanttorin kanssa sopia. Lukee raamattua 
ja ottaa musiikkia ja sanoo vaan muutaman lauseen. Otin kanssa mukaan syn-
nintunnustuksen, kun tuntui, että se sopi hyvin juuri nyt. Sovimme siitä yhdessä 
omaisten kanssa”. (Tapaus 11, pappi)

Omaiset kokivat ongelmallisena myös sen, jos pappi puhui vainajasta kuin oli-
si tuntenut hänet hyvin, ja kuitenkaan hän ei ollut koskaan tavannut vainajaa 
ja kaikki, mitä hän kertoi, perustui vain toimituskeskustelussa esille tuotuihin 
asioihin. Liian monien yksityiskohtien kertominen vainajasta ei synnyttänyt 
tuttuuden kokemusta vaan pikemminkin loi etäisyyttä. Pappi itse oli silti saat-
tanut kokea välittäneensä siunauspuheessa omaisille kuvan juuri heidän lähei-
sestään.

”Yritän puhua niin, että niille, jotka tunsivat tämän ihmisen, tulisi se tuntu, että 
nyt puhutaan meidän isästä. Aika usein saan sellaista palautetta, että te tunsitte 
varmaan hirveän hyvin vainajan. Usein on kuitenkin niin, etten ole ollenkaan 
tavannut. Yleensä sitten kiitän jälkikäteen omaisia erinomaisesta keskustelusta 
(pappi tarkoittaa toimituskeskustelua, tutkijan huom.). Kiitän heitä siitä, että 
heidän kauttaan oli mahdollista saada kuva vainajasta.” (Tapaus 2, pappi)

Lähin omainen saattoi kuitenkin kokea papin pitämän siunauspuheen – siitä 
huolimatta, että puhe sisälsi monia henkilökohtaisia vainajan attribuutteja – jo-
tenkin epäaidoksi. Pelkkä attribuuttien runsas käyttö ei vielä tehnyt puheesta 
henkilökohtaisella tasolla koskettavaa. Seuraavassa on katkelma siunauspu-
heesta, johon pappi oli sijoittanut erittäin monta vainajan elämään liittynyttä 
asiaa. Nämä tiedot pappi oli saanut vainajan leskeltä toimituskeskustelun yhte-
ydessä. Pappi itse ei ollut koskaan tavannut henkilöä, jota nyt oli siunaamassa. 
Pappi ajatteli rakentaneensa puheen, josta välittyi vainajan näköinen kuva.

”Voimme lämmöllä ja kiitollisuudella muistella häntä, muistella hänen avuliasta 
ja sosiaalista olemustaan ja persoonaansa, muistella kaikkea sitä merkittävää 
ja hyvää, mitä yhdessä hänen kanssaan olemme saaneet kokea. Ja mitä hänen 
kauttaan olemme itsellemme saaneet.
  NN sai elää aktiivista, vireää ja monipuolista elämää, vaikka joutui viimeisi-
nä vuosinaan sairastamaan. Hän sai säilyttää henkisen vireytensä loppuun asti. 
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  Hänen elämäänsä kuului paljon työtä, jota hän kätevänä ja aikaansaavana 
ihmisenä toteutti. Siihen kuului tärkeänä koti, perhe, sukulaiset, ystäviä, lähei-
siä, merkittäviä ihmisiä. Hän sai olla aviopuolisona, elämänkumppanina yli 40 
vuoden ajan. Hän sai olla isä, hän sai olla isoisä, pappa ja erityisesti lastenlap-
set merkitsivät hänelle paljon, he olivat hänelle rakkaita.
  Hän oli kotoisin X:lta ja piti yhteyttä sinne myöskin kotiseutuyhdistystoimin-
nan kautta. Hänelle merkitsi paljon luonto, linnut ja Lappi muodostui tärkeäksi.
Samoin itse rakennettu kesäpaikka X:lla. 
  Laulu oli hänelle merkittävä ja erityisesti X:llä oli oma paikkansa hänen elä-
mässään. Hänen laajaan ystäväpiiriinsä kuului myöskin yhdistystoimintaa. Hän 
oli X:n yhdistystoiminnassa ja X:n killassa jne.” (Tapaus 2, pappi)

Lähin omainen kertoi kyllä muistavansa, mitä pappi kirkossa puhui. Hän tun-
nisti papin puheessa sen, mitä oli tälle toimituskeskustelussa sanonut. Mutta 
puheesta jäi omaiselle vähän ristiriitainen olotila. Hän jäi miettimään sitä, oli-
sivatko näin monet yksityiskohdat kuuluneet pikemminkin muistotilaisuuteen 
kuin siunaustilaisuuteen. 

”Mulle jäi mieleen papin saarnakin. Hän puhui kovin paljon siinä N:n elämäs-
tä. Vaik me tietyst puhuttiin hänen kans tunnin verran, niin mulle oli yllätys, et 
hän otti siit keskustelusta niin paljon irti. Ku joissain tilaisuuksis ei paljo puhuta 
vainajan henkilökohtaisuudesta, vaan tuota keskitytään enemmän näihin raa-
matullisiin saarnoihin.”
  ”Jotkut on sanoneet, et tiesipä se paljon N:stä. Mutta kyl mulle olis riittäny 
vähän pienemmätkin kertomukset N:stä. Mä kun tiesin, mitä me oltiin puhuttu, 
niin mulla oli just tämä tunne, et mun sanoja siellä melkein nyt tuli sitten. Mut et 
se voi johtuu just siitä, et hän ei tuntenu N:ää, niin hänenhän piti sitten tukeutuu 
niihin mun sanoihin. Mul oli kyll semmonen käsitys, että tämmöset henkilökoh-
tasemmat asiat ja tämmöset puheet ja kaikki kuulumiset eri yhdistyksiin ja kaikki 
tämmöset, et ne olis tullu siel muistotilaisuudes eikä niin ku siel kirkos. Se meni 
vähän niin ku toisinpäin. Musta se oli hiukan väärä paikka se kirkko, mut se oli 
vaan ehkä mun käsitys. Et tietysti siel kirkoskin jotakin sanotaan vainajasta. Sen 
mä ymmärrän, jos hän olis sanonu, et lapsenlapset oli tärkeitä. 
  Jos mä nyt suoraan sanon, niin hiukan yllättyneenä kuuntelin. Kuuluuk sielt 
alttarilta edes sanoo semmosia?” (Tapaus 2, leski)

Erään toisen omaisen haastattelussa tulee esiin ajatus, että hän oli toivonut papin 
löytävän sanoja sille, mitä hän itse ei kyennyt ilmaisemaan. Pappiin kohdis-
tui odotus, että pappi ei jäisi siunauspuheessa toistamaan sitä, minkä omaiset 
jo muutenkin tiesivät. Siunauspuhe ei ole vainajan esittelytilaisuus vaan hänen 
elämänvaiheensa tulisi kyetä liittämään suurempaan kokonaisuuteen. Omaiset 
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odottivat merkityksen891 antamista vainajan elämälle ja kuolemalle. Siihen odo-
tuksen ei riittänyt vastaukseksi pelkkä toistaminen.

”No, pappi sano ne sanat, mitä me puhuttiin sille, kun tavattiin virastossa. Hän 
ei soveltanut sitä millään tavalla, vaan sanoi, että NN oli ulospäin suuntautunut 
ihminen. Just nää samat sanat, mitä me puhuttiin. Ehkä ei löytynyt sen enempää 
ainesta saada siitä enemmän persoonallinen. Elikä just se, mitä me sanoimme, 
niin siinä papin puheessa toistu. Se oli ihan turhaa. Jos pappi olis siitä kehitellyt 
jotain, mitä me ei osattu sanoiks pukea, niistä meidän ajatuksista, niin sekin olis 
ollu parempi. Mutta mun mielestä se puhe vois jäädä kokonaan pois. Niissä ru-
kouksissa siellä haudalla voisi yksilöidä ja personalisoida sitä henkilön poisläh-
temistä rukouksen muodossa ja vaikka muutamalla sanalla sitten jotain sanoa. 
Se olisi paljon parempi.” (Tapaus 5, vainajan tytär)

Kasuaalitilaisuudessa tulee puhe liittää kuulijoiden elämäntilanteeseen. Siu-
nauspuheessa on erityisen hyvä mahdollisuus sanoa jotakin hyvin keskeistä 
kristillisen kirkon uskosta ja liittää tämä sanoma tiettyyn tilanteeseen.892 Onhan 
”kristillinen hautaus jumalanpalvelus, jossa seurakunta osoittaa, että kristitty-
jen yhteys ulottuu myös kuoleman rajan yli”.893 Kirkon hautausrituaali on kui-
tenkin alun perin muodostettu ajatellen ensi sijassa kristillistä seurakuntaa ja 
sen omia vainajia. Hautaukseen kokoontunut seurakunta on nykyään kuitenkin 
hyvin kirjavaa. Siihen kuuluu hyvin läheisiä omaisia mutta usein myös työto-
vereita, harrastusystäviä sekä sitten kaukaisempia sukulaisia. Osa saattoväestä 
osallistuu seurakunnan yhteyteen muulloinkin, mutta suurelle osalle saattajista 
juuri hautaus tai muut kirkolliset toimitukset ovat ainoa kosketuskohta kirkon 
toimintaan. Suurin osa tuntee itsensä aika avuttomaksi hautajaisia järjestäessään 
tai niihin osallistuessaan. Kirkollinen liturgia ei ole tuttua ja virsikirja outo. Eri-
laisten kyselyjen mukaan moni mukana oleva ei usko kirkon opettamalla tavalla, 
ei edes siihen, että olisi olemassa iankaikkinen elämä. Moni siunattava vainaja 

891 Lönnebon (1977, 191) mukaan hautauksen tärkeimmät hermeneuttiset tulkintaperiaatteet ovat 
1) tarkoitus, 2) syyllisyys, 3) kuolema ja 4) yksinäisyys. ”Griftetalets unika möjlighet är att säga 
något med anledning av just denna människas liv.”
892 Rudolf Bohren (1960) tosin väitti kirjassaan „Die Amtshandlungen, eine missionarische Gele-
genheit?” ettei kirkollisissa toimituksissa ole mahdollista välittää todellista kirkon sanomaa vaan 
että niissä ihmisten odotukset ja tunnelataukset ovat ylipääsemätön este todelliselle kristilliselle 
julistukselle. Bohren vertasi kirkon toimintaa kasuaalitilanteissa aikoinaan israelilaisten keskuu-
dessa esiintyneeseen Baalin palvontaan. Kristus muuttuu hänen mukaansa toimituksissa Baaliksi, 
joka siunaa luonnonjärjestyksen mukaisen elämän ja papeista toimituksissa tulee ”seremoniames-
tareita”, jotka täyttävät ihmisten odotukset. Bohrenin herättämä keskustelu kuitenkin laantui aika 
pian, ja painopiste siirtyi 70-luvulla toimituskeskusteluihin sekä kirkollisten toimitusten uudis-
tustyöhön.
893 Lönnebo 1977, 190–191.
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on kirkosta eronnut ja saattoväessäkin paljon kirkosta vieraantuneita.894 Tässä
tilanteessa papin on pidettävä puheensa ja tuotava esiin kristillinen näkemys 
kuolemasta.895

Sariolan mukaan siunauspuheelle tulee asettaa vaatimus ”evankeliumin puh-
taudesta”. Kasuaaliseurakunnan vastaanottavaisuus ei merkitse ilman muuta 
avoimuutta evankeliumin vastaanottamiselle, vaan sen sijaan yleisuskonnolli-
selle sanomalle kuolemasta ja elämästä. Tässä tilanteessa uhkaa vaara, että pap-
pi vain vahvistaa ihmisissä olevia erilaisia uskonnollisia käsityksiä. Saarnaaja 
voi Sariolan mukaan kysyä itseltään, mitä tässä hänen hautauspuheessaan on 
sellaista, jonka voisi sanoa missä tahansa uskonnollisessa puheessa. Yllätyk-
sekseen hän voi havaita, että kristillisellä sanomalla onkin vain vähäinen osuus 
puheessa.896

894 Kirkon tilastojen mukaan (Kirkko muutosten keskellä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
vuosina 2000–2003) vuonna 2003 kirkkoon kuului 84,1 prosenttia koko väestöstä. Kuitenkin noin 
98 % kaikista vainajista sai kristillisen siunauksen ja hautaan siunaamista piti suurin osa tärkeim-
pänä syynä kirkkoon kuulumiselleen. Gallup Ecclesiastica 2003 tutkimuksen mukaan kuitenkin 
joka kolmas suomalainen odotti kaiken elämän loppuvan ihmisen kuoltua. Tämä ajatus kaiken 
elämän loppumisesta kuoleman jälkeen on yleistynyt: vuonna 1999 näin ajatteli joka neljäs suo-
malainen. Kati Niemelä toteaa (2003, 160), että suomalaisten käsityksiin kuolemanjälkeisestä 
elämästä kuuluu vain harvoin kristillisen käsityksen mukaisesti sekä taivas että helvetti. Vain joka 
neljäs suomalainen uskoo molempiin. Vielä vuonna 1951 uskoi 54 % suomalaisista, että toisil-
le seuraa iankaikkinen elämä, toisille kadotus. Gallup Fennica -haastattelututkimuksissa vuonna 
1986 kysyttiin suomalaisten haastateltujen uskoa taivaaseen ja helvettiin. Taivaaseen sanoi usko-
vansa 46 %. Vähintään kerran viikossa kirkossa käyvistä uskoi taivaaseen 91 %, vähintään kerran 
kuukaudessa käyvistä 76 %, sitä harvemmin kirkossa käyvistä 38 % ja niistä, jotka eivät käy 
koskaan kirkossa 18 %. Harri Heino (1991, 127–133) tiivistää kuvaa uskonnollisuudesta niin, että 
kirkossakäyntiaktiivisuus on selvässä ja johdonmukaisessa yhteydessä siihen, uskooko taivaan 
olemassaoloon vai ei. Sama johdonmukaisuus on nähtävissä uskossa helvetin olemassaoloon, jos-
kin siihen uskoi kaikissa ryhmissä huomattavan pienempi määrä suomalaisia. ”Haastattelututki-
musten valossa näyttää siltä, että vain vähemmistö suomalaisista yhtyy perinteiseen kristilliseen 
käsitykseen kuolemanjälkeisestä elämästä. Selvänä enemmistönä se on vain niiden keskuudessa, 
jotka käyvät kirkossa vähintään kerran kuukaudessa. Tähän ryhmään kuuluu kuitenkin vain yksi 
kymmenestä suomalaisesta. Ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä ei siis enää ole itsestään selvyys 
edes huomattavalle osalle kirkkokansaa.”
895 Michael Perham (2000, 196) kuvaa tyypillistä englantilaista hautajaisjoukkoa näin:”Today the 
most typical funeral is a gathering of people, many of whom strangers to one another, to the te-
achings of the Church to the forms of its worship. They gather in the crematorium, a place they 
associate only with death, and are led by a minister whom only a few of them have met and then 
perhaps for only a short time. They are remembering someone whom some of them have not seen 
for a time, from whose death they were distanced, and for whom they have had little time to grieve 
till now. That is the setting in which the minister has to create a sense of community so that all the 
purposes of the funeral may have some chance of being fulfi lled.” (New Handbook of Pastoral 
Liturgy) 
   Steve Bruce (1995, 51) on selvittänyt muutosta englantilaisten uskossa kuolemanjälkeiseen 
elämään: vuonna 1957 siihen uskoi 54 %, vuonna 1981 45 %, 1987 43 % ja 1991, jolloin kuole-
manjälkeiseen elämään uskovien luku oli pudonnut 27 prosenttiin väestöstä. (Religion in Modern 
Britain, Oxford University Press, 1995)
896 Sariola 1972, 102.
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Rimpiläisen mukaan vastaus siunauspuheen ongelmaan sekulaaristuvassa 
yhteiskunnassa on liturgia. ”Liturgian avulla me voimme kattaa esille kaiken 
kuolemaan liittyvän kirkon aineiston: lohdutuksen, varoituksen ja nuhteen, elä-
män katoavaisuuden ja ylösnousemuksen todellisuuden, iankaikkisen elämän 
kirkkauden ja iankaikkisen kadotuksen vakavuuden. Ja kun näin on katettu, 
meidän ei tarvitse ryhtyä jakomiehiksi, niin että osoittelisimme, mitä tarjouk-
sesta kullekin kuuluu. Me voimme jättää annostelun Jumalan Pyhälle Hengelle, 
mitä kukin on ja mitä kukin tarvitsee. Runsaan liturgian puitteissa on siten mah-
dollisuus puheen pelkistämiseen.”897

Samansuuntaisia ajatuksia kuin Rimpiläisellä on Michael Perhamilla hänen 
pohdiskellessaan Englannin kirkon pappien osalta kysymystä siitä, miten pitäisi 
hautauksessa menetellä niiden kohdalla, jotka ovat ”the less faithful and the 
unchurched”. Hän vastaa: ”The fundamental thing that has to be said is that the 
Church cannot offer anything but the Christian funeral service.To have two ver-
sions, one for faithful and one for the less faithful, would be to make the Church 
a judge. We need to use the liturgy with confi dence, knowing that God himself 
is the judge.” Papin pitäisi Perhamin mielestä kuitenkin jollakin tavalla ottaa 
siunauspuheessaan esille myös kirkosta vieraantuminen, jotta toimituksella olisi 
liittymäkohta siunattavan todelliseen elämäntilanteeseen.898

Toimituksiin osallistuvien ihmisten todellinen elämäntilanne oli myös Ruot-
sin kirkon käsikirjojen uudistustyössä yksi keskeinen periaate. Rune Klingert899,
joka osallistui aktiivisesti Ruotsissa käsikirjojen valmistelutyöhön, toteaa yh-
tenä tärkeänä uudistustyön periaatteena olleen pyrkimyksen aitouteen ja rehel-
lisyyteen. Hän käyttää sanaa ”en verklighetsanpassad liturgi” kuvaamaan uu-
distamisen henkeä. Lähtökohtana oli seurakunta, jonka odotukset kirkollisissa 
toimituksissa eivät aina olleet samat kuin kirkon opetus niissä, ja kirkon tuli tiet-
tyyn rajaan saakka sopeuttaa riittinsä näiden heikompien kristittyjen mukaan.900

Pahinta, mitä kirkko nykytilanteessa voi tehdä, on uskotella tilanteen olevan toi-
sin ja sanoa ihmisille: ”Sinä kyllä uskot, vaikka sanotkin, ettet usko.”

Omassa tutkimuksessani hautaan siunaamisissa korostui sielunhoidollinen 
aineisto. Se näkyi ennen muuta siunauspuhetta edeltävän raamatunkohdan 
valinnassa. Useimmissa tapauksissa puheen edellä luettiin Johanneksen evan-
keliumin kohta901, jossa Jeesus lohduttaa ja rohkaisee opetuslapsiaan ja ker-
too menevänsä valmistamaan paikkaa Isän kotiin. Siunauspuheissa puhuttiin

897 Rimpiläinen 1976.
898 Perham 2000, 203.
899 Rune Klingert, 1989. ”Liturgin som bekännelse. Den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan 
under 1970- och 1980-talen och dess pastorala konsekvensser” on Luleån hiippakunnan pappein-
kokoukseen 1989 laadittu selvitys liturgisesta uudistustyöstä.
900 Klingert 1989, 139. ”Kyrkan får aldrig köra över människorna utan skall snarare hjälpa dem att 
våga vara ärliga mot sig själva och stå för sin övertygelse.”
901 Joh. 14:1–6
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kuolemasta lempein sanakääntein, melkein kuin ystävänä. Kuolemasta sinänsä 
käytettiin useita erilaisia kiertoilmaisuja902, kuten seuraavista lainauksista näkyy. 

”on tullut matkansa päähän”, ”sai nukkua pois omaisten läsnä ollessa”, ”me 
tiedämme kaikki, että kuolema on tosiasia, jota meistä kukaan ei voi välttää”, 
”katseemme halutaan suunnata kuoleman portin rajan taakse, sinne, mitä emme 
pysty vielä täysin edes kuvittelemaan”, ”tuosta portista on mennyt edeltä Hän,
Jeesus Kristus, hän on mennyt meille valmistamaan sijaa ja on meitä vastassa 
siellä” (Tapaus 2)

”kaipaa pyhälle matkalle”, lähdön hetki”, ”niin äkkiä tuli hetki, jolloin Jumala 
lähetti pyhät enkelinsä kantamaan hänet rajan toiselle puolelle” (Tapaus 3)

Kuolema oli hyvin konkreettisesti läsnä siunaustilaisuudessa, jossa arkku oli kai-
ken toiminnan keskipisteenä. Arkku oli esillä silmien edessä kaikilla. Kuolema 
oli myös mukana jokaisessa tähän tutkimukseen liittyneessä siunauspuheessa. 
Useimmissa puheissa kuolema kuitenkin liitettiin osaksi sielunhoidollista dis-
kurssia. Toisinaan kuolemattomuus903 liittyi sosiaalisiin suhteisiin, kuten ”eikä 
äiti voi lapsensa sydämestä kuolla”904. Kuoleman jälkeistä olotilaa kuvattiin ”le-
pona, jonne Vapahtaja on valmistanut meille tien”. Puhe kuoleman jälkeisestä 
olotilasta usein viittasi johonkin hyvään ja turvalliseen, jonne kuollut ikään kuin 
kädestä taluttaen siirretään. Lähes kaikissa puheissa mainittiin, että kuollut ker-
ran herätetään ylösnousemuksessa.

”Tänään olemme saattelemassa häntä haudan lepoon tietäen ja muistaen ja yrit-
täen taipua siihen, että ei kenelläkään meistä ole täällä pysyväistä asuinsijaa vaan 
jokaisella meillä on kerran viimeinen muutto edessä. N-isällänne ja ukillanne se 
oli nyt; hän on päässyt tämän elämän vaivoista ja taisteluista ikuiseen lepoon. 
Jumalan evankeliumin sana meille muistuttaa, että meidän Vapahtajamme on val-
mistanut tien sinne kotiin, missä ei ole enää sairautta ei murhetta eikä kyyneleitä, 
ja tässä hyvässä toivossa me saamme tänään tehdä teidän rakkaallenne tämän 
viimeisen palveluksen, kun me nyt Vapahtajaamme, kuoleman voittajaan ja syn-
tiemme sovittajaan uskoen nousemme toimittamaan siunaamisen.” (Tapaus 5)

”Kuolema on tänään menettänyt jotakin ankaruudestaan, vaikka se erottaakin 
meidät rakkaastamme, sillä merkitseehän se väsyneelle mahdollisuutta lepoon. 
Kristittyinä meidän ei tarvitse katsoa vain kuoleman pimeään ja ajatella pelkäs-

902 Myös Aggedal ( 2003, 220) löysi tutkimistaan siunauspuheista runsaasti erilaisia ilmauksia 
sanalle ”kuolema”. ”I regel beskriver prästerna döden som någpt naturligt, eftersom den är män-
niskors gemensamma erfarenhet, men såväl i ett allmänkristet som i ett evangelisk-lutherskt tros-
perspektiv är döden inte något naturligt utan något onaturligt, en följd av synden och människans 
uppror mot Gud.” 
903 Aggedal (2003, 221) : ”Prästerna är sannolikt påverkade av de i samhället rådande tankarna 
om att människan är odödlig så länge hon lever vidare i sina anhörigas minnen.”
904 Tapaus 6.
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tään eron tuomaa ikävää, vaan saamme nostaa katseemme kuoleman voittajaan 
Jeesukseen Kristukseen, joka meitä kannattelee iankaikkisen elämän toivolla. 
Kuolemalla ei ole lopullista valtaa Kristuksen omille, se voi erottaa meidät rak-
kaistamme vain ajaksi. Se on meille lohtu yhteiseen elämään.
  Vaikka meidän on täytynyt irrottaa sillä portilla käsi rakkaimman kädestä, me 
pyydämme: anna kätesi saapuvalle ja turvallisesti luottaen että meidän Vapah-
tajamme kädet ovat kyllin vahvat nostamaan kantamaan, pelastamaan, talutta-
maan perille Isän kotiin, Isän lempeän katseen alla.
  Ja niin uskomme puolison, äidin, isoäidin, siskon, tädin, serkun, läheisen 
rakkaan turvallisesti kokonaan Jumalalle parhaaseen huolenpitoon ja turvaan 
hänen armonsa ja rakkautensa piiriin. Sen rakkauden, joka koskettaa meidän 
elämäämme Jeesuksessa Kristuksessa Vapahtajassamme.
  Ja kerran ylösnousemuksen aamuna Jeesuksen ääni kuuluu haudan suulle 
asti ja kutsuu kaikki elävät ja kuolleet Jumalan eteen, ja on kaiken kohdalleen 
asettamisen aika. Vain ne, joiden turvana on risti ja ristillä hankittu sovinto, kuu-
levat kutsun: Tulkaa te Isän siunaamat. Silloin ollaan perillä Jumalan luona. On 
riemullinen jälleennäkeminen kaikkien poisnukkuneitten rakkaittemme kanssa. 
Kukaan ei muista enää matkan vaivoja, viimeinenkin kyynel on kuivattu, sydän 
ja mieli on kiitosta tulvillaan: lauletaan Jumalan ylistystä. Tällaisen toivon nä-
köalat Jumala avaa omilleen jo tänne ilon ja vaivojen maahan. Tämän toivon 
kantamina me sanomme rakkaallemme näkemiin ja lähetämme Taivaan Isälle 
kiitoksen omasta ja rakkamme puolesta: Kiitos kaikesta, jonka annoit, kun annoit 
elämän, suojaat sen sekä nukkuneen kotiin kannat.” (Tapaus 6)

Kirkon hautauskaavassakin kuten hautauspuheissa ja myös muussa kirkon ju-
listuksessa on painopiste aivan ratkaisevasti muuttunut viime vuosikymmeni-
en aikana.905 Perinteiset kristilliset teemat kuten kysymys synnistä ja tuomiosta
ovat väistyneet.906 907 Parannus- ja tuomioaiheista on siirrytty pääsiäisaiheisiin

905 Aggedal 2003, 222. ”Domsperspektivet är starkt nedtonat i griftetalen…Dessa svårigheter får 
till följd, att viktiga trosperspektiv inte blir behandlade i griftetalen och att trostolkningarna om 
död, uppståndelse och evigt liv riskerar att inte bara bli ytliga utan även att prästerna avlägsnar sig 
från det evangelisk-lutherska trosperspektivet.”
906 Heikki-Tapio Nieminen (1999) toteaa tutkimuksessaan suomalaisista radiohartauksista, että 
radiohartauksissa painopiste kolmekymmentäluvulta vuosituhannen vaihteeseen on muuttunut 
opettavista (katekeettinen) sielunhoidollisiksi (pastoraalinen) ja yhteiskunnallisiksi (poliittinen). 
Hän sanoo, että voidaan pitää yllättävänä sitä, että monet luterilaisen teologian keskeiset kysy-
mykset olivat esillä entistä vähemmän: synnistä, sovituksesta ja syntien anteeksiannosta puhuttiin 
huomattavasti harvemmin. 
907 Aggedal 2003, 223. ”Medvetet eller omedvetet förkunnar prästerna genom dessa formule-
ringar en form av apokatastasislära, dvs. en lära om allas slutliga frälsning.” Anders Bäckström 
(1994, 109 ja 114) on tutkimuksessaan Härnösandin hiippakunnassa osoittanut, että vain puolet 
papistosta hyväksyy ajatuksen helvetin olemassa olosta ja opin kahdenlaisesta mahdollisuudesta 
kuoleman jälkeen. Papit välttivät puhumasta niistä aiheista, joihin he itse eivät voineet liittyä. 
Tutkimus osoitti myös, että kuulijoiden odotuksilla ja tarpeilla oli vaikutusta pappien puheiden 
sisältöön.
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ja iloon. Samanaikaisesti on tapahtunut myös sielunhoidollisen aineiston lisään-
tyminen hautauskaavoissa.908 Norjalainen Per Tanggaard näkee siunauspuhei-
den sisällön muuttuneen siten, että omaisten toiveet ja tarpeet ovat vaikuttaneet 
puheisiin. Hän sanoo, että ”pappien puheet ovat muuttuneet niin runollisiksi 
ja kuolemattomuuspainotteisiksi, että omaisille jää enemmän mahdollisuuksia 
rakentaa omat paratiisinsa”. Hän arvelee, että taustalla on yhteiskunnassa vai-
kuttavan terapeuttisen diskurssin lisääntyminen. Pappien siunauspuheet ovat hä-
nen mukaansa usein juhlallista ja kaunista puhetta, kuin taustamusiikkia. Niiden 
sisältö ei ole tärkeää, kunhan ” puhe on kaunista ja kuulostaa juhlalliselta. Ja 
vaikka papit eivät annakaan kenellekään autuuspassia, omaisten ei ole vaikeaa 
tulkita heidän sanojaan siten.”909

Tekemissäni omaisten haastatteluissa osoittautui Tanggaardin väite siunaus-
puheesta ”taustamusiikkina” hyvin osuvaksi: monikaan omainen ei pystynyt 
muistamaan mitään papin pitämästä siunauspuheesta. Siunaustilaisuudessa 
omaisten mielen täyttivät usein muistot, niin ettei yksittäisiä sanoja jäänyt pu-
heesta muistiin. Siunaustilaisuus oli myös hyvin kokonaisvaltainen kokemus910,
jossa puhe oli vain osa liturgista kokonaisuutta – eikä ehkä edes tärkein osa. Mo-
net muut asiat – kynttilät, arkku, kukkaset, liturgiset eleet, rukoukset, musiikki, 
muut ihmiset – puhuivat omalla tavallaan.

”Mulla oli jotenkin vaan niin hyvä olla siellä kappelissa. Ehkä se johtui siitä, kun 
mulla ennakkokäsitykset ja -asenteet olivat kaikki murtuneet ja se kappelikin oli 
kaikkea muuta kuin kuolemantalo. Rauha jäi tunnetasolla ja sitten näkymänä se 
kauneus, yksinkertaisuus. Ja papin puhe, totta kai sillä on merkitystä. Ja tiesin, 
että vaikka meitä oli niin vähän läsnä, niin kaikki oli oikeasti paikalla.Ei muodon 
vuoksi.”911 (Tapaus 4, vainajan tytär)

”Ehkä ensimmäiseks tulee mieleen se, ku pistettiin hiekkaa siihen arkulle. Et 
maasta sinä olet ja maaksi. Se on se kohta. Tuli niinku kappelis sellanen olo,

908 Knuutila 1992,131. ”Keskiajalla ja 1500-luvulla painotettiin opetusta ja sielunhoitoa, 1600–
1800-luvuilla taas opetusta ja julistusta sekä 1900-luvulla sielunhoitoa ja kiitosta. Lohduttavan 
sielunhoidon korostaminen oli erityisellä sijalla KK 1984:n hautauskaavassa.” Knuutila on sel-
keästi taulukoiden rinnastanut mm. Suomessa keskiajalta 1900-luvun lopulle käytössä olleiden 
läntisen tradition mukaisten hautauskaavojen lektioissa esiintyneiden pääaiheiden lukumäärät ja 
suhteelliset osuudet. Sielunhoidollisen lohdutuksen osuus KK 1984:ssä on 92 % kaikista kaavaan 
sisältyvistä lektioista!
909 Tanggaard 1976, 126–129.
910 Lampisen (1983, 71) mukaan tärkeintä ei ole se, mitä sanotaan, vaan mikä on kokonaisuus, 
ja jopa se, mikä on saarnaajana toimivan henkilön kokonaistoiminta. Martin Lönnebo (1977, 38) 
puhuu papista työkaluna. ”Det prästen är talar tyvärr högre än vad han säger och utger sig för att 
vara. Det djupna och avgörande kommunikation sker ofta – kanske oftast – från det omedvetna till 
det medvetna både individuellt och kollektivt.” Katso myös Koskenvesa 2001: ”Tärkein käsikirja 
on papissa itsessään.”
911 Tässä siunaustilaisuudessa oli paikalla papin ja kanttorin lisäksi vain kolme saattajaa: vainajan 
tytär miehensä kanssa ja tyttären hyvä ystävätär. Tämä oli vainajan oma tahto; hän ei halunnut 
paikalle sukulaisiaan, jotka eivät olleet pitäneet häneen yhteytä vuosikymmeniin eikä hän heihin. 
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et tää on totta. Mut siitä puheesta. Koetin kyllä mielestäni kuunnella, mitä se 
pappi puhui, mut kuitenkin se tilanne on semmonen, et en voi sanoa muistavani, 
mitä se pappi sanos. Mut tää Kristallivirta, jonka NN lauloi sieltä parvelta, niin 
se herkisti. Se oli just se, mist pappa tykkäs ja me toivottiin sitä laulua tänne.” 
(Tapaus10, vainajan miniä)

Kuoleman läheisyys aktivoi ajattelemaan kuolemaa muutoinkin. Se toi mieleen 
muita kuolemantapauksia, jotka olivat koskettaneet omaa elämää. Tämä hau-
taus palautti mieleen muita hautaustilaisuuksia, joihin omainen oli osallistunut.
Liturgian rikastuttaminen uusissa hautauskaavoissa tosin saattaa pidentää siu-
naustilaisuuteen käytettävää aikaa, mutta samalla omaiset saavat enemmän ai-
kaa omien muistojensa ja ajatustensa kuuntelemiseen. Kappelihetki oli surutyön 
kannalta tärkeä hetki.

”Mul ainakin tuli mieleen vanhoi muistoi ja just ne, mitä siin alttarin äärel on 
aikaisemmin tapahtunu, ni tämmössii asioi siin sit miettisin. Monet aikaisemmat 
siunaustilaisuudet kun on ollu sukulaisii ja tuttavii. Muistin ihan rippikouluajalt 
asti sit, kun on täällä ollut.” (Tapaus 9,vainajan poika

”Mul oli semmonen olo, et siellä kappelissa sai niin ku sille vainajalle sen surun 
tavallaan niin kun ilmastuu vielä. Et se todella liitty siihen hänen kuolemaansa.” 
(Tapaus 10, vainajan miniä)

Pappien pitämissä siunauspuheissa puheen rakenne oli lähes sama kaikissa tut-
kimustapauksissa. Puhe alkoi yleensä lyhyellä viittauksella tilanteeseen, jossa 
oltiin (NN:n siunaustilaisuus ja mahdollisesti samalla viittaus vuodenaikaan) 
ja jatkui sitten vainajan henkilöön liittyvien tietojen kertomisella. Tämä hen-
kilökohtainen osuus vei lähes aina suurimman osan puheajasta. Puheiden pi-
tuus vaihteli 5 minuutista 20 minuuttiin. Persoonasta kertova osa päättyi yleensä 
vainajan sairauteen ja kuolemaan liittyviin tietoihin. Aivan puheen lopussa tuli 
uskonnollinen osa, jossa kerrottiin, että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa ja että 
Jeesus on avannut meille pääsyn taivaaseen. Toisesta mahdollisuudesta – siitä, 
että olisi olemassa myös iankaikkinen ero Jumalasta, kadotus, ei puhunut ku-
kaan papeista. Hautaustoimituksen useimmat papit käsittivät esirukousluontei-
seksi tilaisuudeksi, jossa vainaja saatetaan Jumalan kasvojen eteen, kuten seu-
raavasta papin haastattelulainauksesta ilmenee: 

”Me saatamme vainajaa tästä maailmasta Kaikkivaltiaan kasvojen eteen ja 
saattoväkenä ja seurakuntana rukoilemme hänelle ikuista lepoa ja rauhaa. Se on 
meidän viimeinen palveluksemme hänelle. Viimeinen saatto ja esirukous. Käsi-
tän sen siunaustilanteen esirukouspohjaiseksi.” (Tapaus 10, pappi)
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Alla oleva puhelainaus on saman papin pitämästä siunauspuheesta puheen lop-
puosa. Kysymys oli kirkosta eronneen siunaustilaisuudesta. Pappi itse kertoi en-
sin ajatelleensa pitää sellaisen siunauspuheen, jossa olisi sanottu ääneen se, että 
NN oli kirkosta eronnut ja vähän mietitty syitäkin siihen. Pappi sanoi kuitenkin 
valmisteluajan lyhyyden vuoksi ”vetäneensä viime hetkessä käsijarrua ja vaih-
taneensa toiseen aiheeseen”, omien sanojensa mukaan ”et se oli nyt semmonen 
aika ympäri pyöree se kirkos pidetty puhe tai et siin ei ollu mitään selvää konk-
retiaa”.

”Ja huomaamatta tai hitaasti kuten N:nkin tapauksessa elämä myös rupeaa mei-
tä riisumaan. Tämä merkitsee myös sitä, että ennen pitkää omana aikanamme me 
joudumme elämän herran eteen. 
  Mutta kuka sitten on nuhteeton Jumalan edessä? Eipä taida sellaista olla-
kaan. Kaikki me jäämme perin`krupusiksi`, kun Jumalan edessä meitä punnitaan. 
Yksikään meistä ei ansaitse Jumalan armoa ja pelastavaa rakkautta ansioidensa 
tai erinomaisen elämänsä vuoksi. Mutta Jumala on käsittämätön kaikkivaltias, 
joka rakastaa pyyteettömästi luotuja. Hänen rakkautensa voi ulottua sellaisiinkin 
elämäntilanteisiin, ihmisiin ja kohtaloihin, joihin me ihmisinä emme sen ihan 
heti uskoisi ulottuvankaan. Jumala kutsuu luokseen myös heikkoja, toivonsa me-
nettäneitä, epäuskoisia, vääryyttä ja syntiä tehneitä ja kauas hänestä kulkeneita. 
He jos ketkä tarvitsevat armoa päästäkseen synnin vallasta. Tämä tekee Jumalan 
rakkaudesta laajemman kuin mitä me ihmiset rakkaudellamme kykenemme arki-
sessa elämässämme käsittämään. Jumala on armon aurinko ja pelastuksen kilpi 
ihmiselle myös hänen kuolemansa edessä. Tämän vuoksi me voimme luottavai-
sin mielin nousta siunaamaan NN:n ja rukoilemaan hänelle armollista ylösnou-
semusta. (Tapaus 10, pappi)

Kirkosta eronneen hautaan siunaamista ei tässä tutkimuksessa haastatellun pa-
pin mielestä ole kirkossa mietitty periaatteellisella tasolla tai edes käytännön 
työkysymyksenä oikeastaan lainkaan. Hän sanoi, ettei hänen tiedossaan ollut 
yhtään sellaista tapausta, jossa ”väestörekisteriläinen” olisi jätetty kirkossa 
siunaamatta. Hautaustoimistoille kirkkoon kuuluminen tai kuulumattomuus ei 
ollut hänen mielestään samanlainen kysymys kuin seurakunnan papille. Pappi 
sen sijaan oli kokenut tulleensa ikään kuin hautaustoimiston ”aliurakoitsijaksi” 
huomattuaan kirkosta eronneen omaisten saaneen hautaustoimistosta etukäteen 
jo lupauksia kirkollisesta siunaamisesta.

”Semmosta syytä ei käytännössä tule olemaan, jolla voisi kieltäytyä. Käytännös 
tilanne on semmonen, että pappi esimerkiks lomansa tai vapaapäivänsä vuoksi 
voi kieltäytyy, mut ei oikein muuten. 
  Se on täysin teoreettinen kysymys, kun kirkkolais sanotaan, että papilla on 
mahdollisuus jättää myös siunaamatta. Sillä ei oo mitään käytännön merkitystä. 
Tämä tilanne menettelee niin kauan, kun enemmistö kuuluu kirkkoon. Mut esi-
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merkiks kun vapaamatkustajia rupee olemaan huomattavasti enemmän kuin nyt, 
niin jossain vaihees täytyy vetää raja. Voidaan tulla siihen tilanteeseen, että on 
valittava, palvellaanko ensisijaisesti seurakunnan jäseniä.
  Tämä kirkkoon kuulumattomien siunaaminen on täysin selvittämättä tällä 
hetkellä.
  Se on selvä juttu, että hautaustoimilaki sanoo, että vainajan vakaumusta on 
kunnioitettava ja tänä päivänä sitten taas uskonnonvapaus takaa sen, että jokai-
sen on niin ku helppo osoittaa vakaumuksensa kuulumalla tai olemalla kuulu-
matta kirkkoon. Seurakunnassa pitäisi noudattaa yhtenäistä linjaa. Eikä siellä 
saa alkaa ampumaan yksittäisiä pappishenkilöitä sen takia, et tuo siunaa ja tuo 
ei. Kyllähän meiltä löytyy aina joka lähtöön pappi täällä isossa seurakunnassa.
  Hautaustoimistot on myös pyrkineet ohjailemaan omaisia väestörekisteri-
läisten kohdalta niin, et ne lupaa, ett pappi tulee siunaamaan. Jossain vaiheessa 
tuli vähän semmonen mielikuva, että ikään kuin hautaustoimisto pyrkis omimaan 
pappeja omaan palvelukseensa. Et me oltais vain niinku hautaustoimiston ali-
urakoitsijoita.” (Tapaus 10, pappi)

Kirkosta eronneitten hautaan siunaamiskäytännöistä olisikin tehtävä mitä pi-
kimmin kattava kartoitus kirkossamme.

5.2.3. Musiikki

Musiikki on kuulunut kristilliseen hautaustoimitukseen kristinuskon alkuvai-
heista saakka.912 Virsillä ja muulla musiikilla voidaan koskettavasti ilmentää 
toimituksen yleisluonnetta ja kristillistä uskoa. Musiikki on seurakunnan vas-
tausta Jumalan puhutteluun. 913 Musiikin merkityksestä kertoo sekin, että vaik-
ka Luther ei laatinutkaan hautauskaavaa, julkaisi hän kuitenkin vuonna 1542 
hautauslaulujen kokoelman914 ja sen esipuheessa käsitteli jonkin verran myös 
toimituksen luonnetta.915 Suomalaisissa varhaisissa käsikirjoissa hautausvirren 
paikka oli pitkään haudan umpeen luomisen yhteydessä.916

912 Lehtonen 1931, 350–352. ”Paarien ääressä ja haudalla veisatut psalmit ja hymnit ilmaisivat 
valoisaa iäisen kirkkauden toivoa, kun pakanain käyttämät valitusvirret olivat täynnä surua ja 
toivottomuutta.” (s. 350)
913 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 15.
914 „Vorrede zu der Sammlung der Begräbnislieder” vuodelta 1542.  WA 35, 478–483.
915 Lehtonen 1931, 356–357; Rimpiläinen 1971, 85.
916 Vanhimmassa suomenkielisessä käsikirjakäännöksessä, jossa on hautauskaava (Westhin koo-
deksi), annetaan virrestä ohjeeksi: „Sillä välillä quin multa heitetän Rumin pale machta jotakin 
Jumalist veisu veisatta:“ Vuoden 1614 käsikirjassa virren paikka on edelleen haudan umpeen 
luomisen yhteydessä, samoin vuoden 1694 käsikirjassa. Ruotsin käsikirjan suomennos 1817 ei 
sisältänyt mainintaa toimituksen virsistä eikä myöskään vuoden 1886 käsikirja. Suvi-Päivi Koski 
(1977, 7) mainitsee hautaustoimitukseen ilmeisesti melko usein liitetyn sellaista musiikkia, josta 
ei ole ollut mainintaa käsikirjan ohjeissa. Virsikirjojen hautausvirsiä lienee käytetyn toimitusten 
yhteydessä.
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Toimituksessa käytettävää musiikkia koskevat samat periaatteet kuin juma-
lanpalvelusmusiikkiakin. Nämä periaatteet on ilmaistu Jumalanpalvelusten kir-
jan ja Evankeliumikirjan uudistamisen yhteydessä kirjoitetuissa raporteissa917

sekä käsikirjakomitean ehdottaman kirkollisten toimitusten kirjan Perusteluis-
sa918. Näissä musiikki nähdään kolmiyhteisen Jumalan pelastavan läsnäolon 
pohjalta ihmiselle annettuna lahjana, joka kantaa mukanaan Jumalan ja hänen 
nimensä kunnioittamista ja rakastamista. Musiikin avulla, Raamatussa ilmoite-
tun uuden laulun919 välityksellä, punoutuvat yhteen avunpyyntö, ylistys ja Juma-
lan tekojen julistaminen. Ihmisten ilo ja riemu, hätä, suru ja tuska, toivo, yhteys 
ja pyhän kokeminen ovat löytäneet musiikin kielessä herkimmän ja aidoimman 
ilmaisunsa.

Jumalanpalvelusmusiikin (ja siis myös kirkollisten toimitusten musiikin) 
keskeisenä periaatteena on sisältölähtöisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että ”laulu 
ja soitto saa sisällön synnyttämän ja siitä versovan muodon. Muodon tulee olla 
konsonanssissa (con-sonans) ilmaisemansa asian kanssa.920

Musiikin sisältölähtöisyyden periaate on tärkeä myös kirkollisten toimitus-
ten musiikissa. Tällöin otetaan huomioon myös ihmisten elämäntilanne sekä 
kulloinkin koko yhteisöä koskevat tunnot ja kokemukset. Musiikin keinoin on 
mahdollista korostaa sisältöön liittyviä sävyjä ja näin ilmentää esimerkiksi eri 
toimitusten pastoraalisia painotuksia (esim. hautaan siunaamisen sävyissä su-
rua, kaipausta, lohdutusta tai turvallisuutta).921

Kirkollisten toimitusten musiikillista sisältöä määrittävät myös Kirkkojärjes-
tys (KJ) ja käsikirjat. KJ:ssä määrätään, että ”kirkolliset toimitukset on suori-
tettava kirkkokäsikirjan mukaisesti”.922 Musiikista kirkkojärjestys ei sisällä mi-
tään ohjeita, ellei sellaisena voida pitää 2. luvun 5§:ssä päiväjumalanpalvelusta 
koskevaa ohjetta, jonka mukaan siinä ”käytetään kirkolliskokouksen hyväksy-
mää virsikirjaa. Virsien ohella voidaan tilapäisesti käyttää myös muita sopivia 
lauluja ja messusävelmiä”. KK 1984 hautaan siunaamisen kaavassa on varattu 
paikka kahdelle virrelle, alussa ja toimituksen lopussa. Alkuohjeessa todetaan, 
että ennen virttä voidaan laulaa hengellinen laulu tai esittää soitinmusiikkia. 
Ja milloin kukkatervehdykset seuraavat välittömästi siunausta, virsi voidaan 
korvata hengellisellä laululla tai soitinmusiikilla. Virsi lauletaan tällöin kukkien 
laskun jälkeen. 

Useiden toimitusten johdantovaihtoehtona KK 1984 antaa johdantovuoro-
laulun. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan sisälly hautaan siunaamisen vaihto-

917 Perustelut 1997, 76–84 ja Jumalan kansan juhla 1992, 148–195.
918 Perustelut 2001, 12.
919 Psalmi 98:1. Ilmestyskirja 14:3. ”Uusi laulu on laulu rististä. Tämä merkitsee Jumalan ylistä-
mistä myös ahdistusten keskellä, vieläpä kuolemassa.” (Jumalan kansan juhla 1992, 149 – lainaten 
Lutheria.)
920 Perustelut 1997, 77.
921 Perustelut 2001, 12.
922 Kirkkojärjestys 2. luku 1§.
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ehtoon A. Vain hautausjumalanpalvelus (vaihtoehto B) sisältää johdantovuoro-
laulun.923

Virren asema on siis varsin ohjeellinen. Siitä, kuka virret valitsee, ei vuoden 
1984 käsikirjassa ole ohjetta. Sen sijaan uusimmassa, vuoden 2004 käsikirjassa, 
on tällainen ohje otettu mukaan. ”Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toi-
mituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee 
keskustella asiasta.”924 Käsikirjaan liittyvässä oppaassa kuitenkin vähennetään 
kanttorin vastuuta sanomalla, että ”toimituksen musiikkiin liittyvissä kysymyk-
sissä on syytä olla yhteydessä kanttoriin.”925 Kokonaisvastuun toimituksesta 
opas osoittaa papille toteamalla, että ”pappi vastaa kokonaisuudesta”.

Uusimmassa käsikirjassa (2004) hautaan siunaaminen alkaa virrellä, jonka 
edellä voi olla alkusoitto tai muuta sopivaa musiikkia. Alkusiunaus ja vuoroter-
vehdys voidaan lausua tai laulaa. Valinnaisena oleva psalmi voidaan laulaa tai 
lukea. Raamatunlukukappaleiden yhteyteen voidaan liittää virsi, laulu, soitinmu-
siikkia tai hiljainen mietiskely. Siunaussanojen ja hiekan laittamisen jälkeen on 
sisennettynä (valinnaisena) merkitty paikka virrelle. Siinä voidaan myös käyttää 
muuta sopivaa musiikkia. Päätösmusiikkina voi olla virsi ja/tai muuta sopivaa 
musiikkia. Sen aikana hautajaissaatto voi lähteä liikkeelle. Mikäli siunaamista 
seuraa myös arkun laskeminen hautaan, voidaan hautaan laskemisen yhteydessä 
laulaa virsi. Ja kun kukkalaitteet on asetettu haudalle, voidaan laulaa virsi (esi-
merkiksi 363 tai 377). Hautausmessua tutkimustapauksiini ei sisältynyt.

Kirkollisten käsikirjojen uudistustyön tärkeisiin periaatteisiin kuului ajatus 
seurakunnasta liturgisena subjektina, joka osallistuu jumalanpalveluksiin ja toi-
mituksiin ja joka ei ole vain passiivinen objekti toimituksen kohteena. Pyrit-
tiin vähentämään toimitusten pappiskeskeisyyttä ja antamaan seurakuntalaisille 
enemmän tilaa toimitusten valmistelussa ja toteutuksessa. Nämä uudistustyön 
periaatteet koskevat myös kirkollisten toimitusten musiikkia. Toimituskeskus-
telut nähtiin oleellisena osana seurakuntalaisten osallistumisen lisäämistä. Toi-
mituksen liturgiikka ja symboliikka tulevat tutummiksi, jos on itse saanut olla 
vaikuttamassa niihin. 

Kontekstuaalisuuden periaate puolestaan merkitsi sitä, että kasuaalioita ei 
tarkastella vain kirkon vaan myös sen jäsenten kannalta. Liittyyhän kirkollinen 
kasuaalitoimitus aina johonkin konkreettiseen tilanteeseen ja ihmisen elämän 
käännekohtiin. Kysymykseen kontekstuaalisuudesta liittyi kuitenkin myös se 
ajatus, että kirkon tulee aina ottaa huomioon myös jumalanpalveluksen kulttuu-
rista riippumaton olemus ja sisältö (transkulttuurisuus).926 Vaikka kirkon tulee 
kuunnella toimitukseen osallistuvien odotuksia, sen tehtävä ei voi perustua sille

923 Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta toimitti psalmijohdantoja varten musiikkivi-
hon, joka julkaistiin vuonna 1989 nimellä Laulakaa Jumalalle.
924 KK 2004. Hautaan siunaaminen, alkuohjeet.
925 Piispainkokous s2005, 169.
926 Kontekstuaalisuuden teemaa on käsitelty laajasti Luterilaisen Maailmanliiton Chicagon rapor-
tissa Baptism and Rites of Life Passage (1998).
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asetettuihin odotuksiin, sillä ”Kristuksen lähettämistä maailmaan ei voida joh-
taa ihmisistä, heidän toiveistaan ja odotuksistaan. Inkarnaatiosta nouseva kon-
tekstuaalisuuden vaatimus on alisteinen kirkolle annetulle vaatimukselle olla 
uskollinen saamalleen tehtävälle.”927

Toimituskeskustelut ovat niitä tilanteita, joissa voidaan yhdessä keskustella 
etukäteen mm. tulevan toimituksen musiikkiin liittyvistä odotuksista. Koivisto 
(1991) osoitti toimituskeskusteluja koskevassa väitöstutkimuksessaan, että toi-
mitusten yksityiskohtien läpikäyminen ja musiikista sopiminen olivat pappien 
käymien hautauskeskustelujen keskeisiä elementtejä928. Koiviston tutkimukses-
sa ei haastateltu seurakuntien kanttoreita vaan ainoastaan pappeja ja seurakun-
talaisia. Niinpä tutkimus antaa kanttoreita koskevia tietoja pappien ja seurakun-
talaisten arvioimina. Tutkimuksen mukaan papeista 30 % totesi, että kanttori 
keskusteli omaisten kanssa usein, mutta vain hyvin harvoin päätti musiikista 
itsenäisesti.929 Papin ja kanttorin yhteinen pohdinta musiikista omaisten kanssa 
oli hyvin harvinaista.930

Eila Vileniuksen (1997) tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes omaisista 
ei ole ollut valitsemassa virsiä hautaustoimitukseen ja kaksi omaista kolmesta 
on osallistunut siunauskaavojen vaihtoehtojen valintaan. Myös kirkkoon kuu-
lumattomat omaiset ovat osallistuneet toimituksen suunnitteluun aivan samoin 
kuin kirkkoon kuuluneetkin.931 Sariolan mukaan kanttorin käymät toimitus-
keskustelut lähinnä vihki- ja hautajaistilanteiden yhteydessä ovat merkittävästi 
lisääntyneet. Sariola sanoo, että näissä tilanteissa kanttorilla on mahdollisuus 
kohdata tärkeällä tavalla seurakuntalaisensa sekä katekeettisessa että karitatii-
visessa mielessä.932

927 Kotila 2004, 50.
928 Koivisto 1991, 102.
929 Porin seudun seurakuntien siunaustoimitusten musiikkia tutkinut Anne-Marie Grundstén 
(2002, 24–32) totesi, että siunaustoimitusten virsien valinnassa papit olivat tärkeässä asemassa 
(39 %) ja lähes yhtä usein olivat omaiset toivoneet hautauksissa soitettavat virret (35 %). Omaiset 
ja pappi yhdessä olivat valinneet 16,9 % hautauksien virsistä. Kanttorit olivat itsenäisesti valin-
neet vain 3 %:ssa hautaustilaisuuksien virret. Sen sijaan urkumusiikin valinta on kahdessa hau-
tauksessa kolmesta (68 %) tapahtunut kanttorin oman ammattitaidon ja mielipiteen mukaisesti. 
Omaiset eivät juuri olleet vaikuttaneet hautaustoimitusten alku- ja loppusoittojen valitsemiseen. 
Omaiset kuitenkin olivat valinneet hautauksessa olevan muun musiikin 55 %:ssa hautauksista ja 
yhdessä kanttorin kanssa joka kymmenennessä hautauksessa. Hautaustoimistojen osuus tehdyissä 
valinnoissa oli hyvin marginaalinen niin urkumusiikin (1 %), muun musiikin (6,3 %) kuin virsien-
kin (0,6 %) osalta. Hautaustoimistoissa siunaustoimituksien musiikki valittiin pääasiassa omais-
ten toiveiden mukaan ja pyrittiin toteuttamaan omaisten eli asiakkaiden toiveet mahdollisimman 
tarkasti. Ja mikäli omaisten toiveet poikkesivat tavallisimmista ja tuttuina pidetyistä musiikkivaih-
toehdoista, neuvottiin hautaustoimistoissa omaisia ottamaan yhteyttä suoraan kanttoriin. 
930 Koivisto 1991, 186: liitetaulukko 10.14.2.
931 Vilenius 1997, 205. Vileniuksen väitöskirjatutkimus perustuu kirkollisiin toimituksiin Suur-
Helsingin alueella vuonna 1992 osallistuneitten seurakuntalaisten kyselylomakehaastatteluihin. 
Vileniuksen tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia kirkollisia toimituksia palveluina ja selvittää, mi-
ten Suur-Helsingin alueella asuvat seurakunnan jäsenet kokivat odotustensa toteutuneen kasteen, 
avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen yhteydessä.
932 Sariola 2003, 29. 



298

Suvi-Päivi Koski (1977) kartoitti empiirisessä opinnäytetyössään hautaus-
toimituksen musiikkikäytäntöä maamme suomenkielisissä seurakunnissa. Tut-
kimusjoukon muodostivat seurakuntien kirkkomuusikot. Lisäksi suoritettiin joi-
takin hautaustoimistojen edustajien ja sooloesiintyjien haastatteluja. Kyselyyn 
vastasi noin 70 % tutkimusjoukosta. Kosken tutkimuksen mukaan vain runsas 
yksi prosentti kirkkomuusikoista valitsi hautaustilaisuuden virret, ja kolmasosa 
ilmoitti, ettei koskaan valitse virsiä. Kirkkomuusikoiden mukaan papit suorit-
tivat virsien valinnan aina (32 %) ja usein (60 %).933 Yllättävä tutkimustulos 
oli se, että maaseudun kirkkomuusikoiden mukaan pappi oli haudalla mukana 
paljon harvemmin kuin kirkkomuusikko; yli puolet kirkkomuusikoista ilmoitti, 
ettei pappi ollut koskaan mukana haudalla. Vain 24 % ilmoitti, että pappi oli 
aina mukana. Kaupungeissa pappi ei kirkkomuusikoiden mukaan ollut mukana 
haudalla 35 prosentissa.934 Omassa tutkimuksessani kaikissa arkkuhautauksissa 
haudalle menivät omaisten mukana sekä pappi että kanttori. Kulkueen edellä 
kulki yleensä suntio, vahtimestari tai saattomies. Sen sijaan tuhkausta seuraa-
vaan uurnan maahan kätkemiseen eivät osallistuneet papit eivätkä kanttorit; se 
ei kuulunut käytäntöön. Sitä ei omaisille edes ehdotettu. Uurnaa maahan kätket-
täessä pienen omaisten joukon kanssa haudalla oli yleensä suntio, vahtimestari 
tai muu hautaustoimen työntekijä.

933 Koski 1977, 119–121.
934 Koski 1977, 156.
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Taulukko 21.
Kanttorien yhteydet omaisiin ja musiikin valinnat tutkimustapauksissa.935

Tapaus Kanttorin Kuka Miten kanttori Tunsivatko Kanttorin Muu musiikki

yhteydet valitsi sai tiedon omaiset mukanaolo siunaus-
omaisiin virret musiikista kanttorin haudalla tilaisuudessa

1 ei yhteyttä pappi papin ilmoitus tuttu mukana –

2 puhelin omaiset omaisilta tuttu ei mukana kuorolaulu

(tuhkaus)

3 puhelin vainaja papin ilmoitus ei ei mukana haut.tston työntekijän

(tuhkaus) yksinlaulu

4 puhelin pappi ja papin ilmoitus ei ei mukana –

omaiset (tuhkaus)

5 ei yhteyttä pappi ja papin ilmoitus ei mukana –

omaiset

6 ei yhteyttä pappi ja papin ilmoitus vähän mukana kanttorin

omaiset yksinlaulu

7 ei yhteyttä omaiset papin ilmoitus ei mukana sukulaisen

yksinlaulu

8 ei yhteyttä vainaja/ vahtimestari ei ei mukana haut.tston työntekijän

tytär (tuhkaus) yksinlaulu

9 tapaaminen omaiset keskustelussa tuttu mukana kanttorin

yksinlaulu

10 ei yhteyttä omaiset sakastissa ei ei mukana haut.tston työntekijän

(tuhkaus) yksinlaulu

11 ei yhteyttä pappi ja tilaisuuden alku ei ei mukana –

omaiset (tuhkaus)

12 ei yhteyttä pappi ja sakastissa ei ei mukana –

omaiset (tuhkaus)

13 ei yhteyttä ei virsiä – ei omaisia ei mukana –

(tuhkaus)

935 Taulun tiedot olen kerännyt haastattelemalla tutkimustapauksissa kanttoreita, omaisia ja pap-
peja.
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Taulukosta 21 ilmenee, että käytännössä vain papit ja omaiset keskustelivat tule-
van hautaustilaisuuden musiikista.936 Voi myös arvella, että hautaustoimistojen
merkitys hautausmusiikin valinnassa oli suurempi kuin taulukon tiedoista voisi 
ajatella, sillä omaisten ensimmäiset kontaktit kuoleman jälkeen olivat nimen-
omaan hautaustoimistoissa. Niissä keskusteltiin myös tulevasta siunaustilaisuu-
desta ja sen ohjelmasta, ja niissä myös laadittiin etukäteisohjelmia siunaustilai-
suuteen.937

Tapauksessa 3 vainaja oli ennen kuolemaansa tehnyt ns. hautaustestamentin 
ja ilmoittanut siinä ne virret, jotka hän toivoi laulettavan siunaustilaisuudessaan. 
Tätä hautaustestamenttia myös noudatettiin. Testamenttia oli säilytetty vaina-
jan valitsemassa hautaustoimistossa. Omaisten tiedossa oli tällaisen testamentin 
olemassaolo, sisällöstä he eivät tienneet etukäteen.

Tapauksessa 8 virret valittiin vainajan omasta virsikirjasta, jonne hän oli ne 
merkinnyt. Hän oli sinne merkinnyt myös muistotilaisuudessa mahdollisesti 
laulettavia virsiä. Virsikirja oli äidillä mukanaan sairaalassa, jossa hän kuoli ja 
tästä kirjasta tytär yhdessä papin kanssa valitsi virret siunauskappeliin. Tytär ja 
äiti eivät kuitenkaan koskaan olleet puhuneet lähestyvästä kuolemasta ja hauta-
jaisista mitään.

Omassa tutkimuksessani selvitin myös omaisten ja kanttorin välistä kohtaa-
mista. Tutkimissani 13 hautaustapauksessa vain yhdessä toteutui omaisten ja 
kanttorin välinen henkilökohtainen tapaaminen, toimituskeskustelu.938 Useas-
sa tapauksessa yhteys solmittiin puhelimitse. Yhdeksässä tapauksessa mitään 
etukäteisyhteyttä ei ollut kanttorin ja omaisten välillä. Virsien valinta tapahtui

936 Mikään ei näytä muuttuneen sitten Kosken (1977) tutkimuksen, jossa tutkija kiinnitti huomio-
ta siihen, että kirkkomuusikot erittäin harvoin osallistuivat virsien valintaan. Virsien valitsijoina 
olivat lähinnä omaiset ja pappi. 

”Jo aikaisemminkin on huomio kiinnittynyt siihen, että kirkkomuusikko erittäin harvoin osallis-
tuu virsien valintaan. Kuitenkin juuri hänen kirkon musiikkityöntekijänä tulisi ehdottomasti saada 
osallistua siihen: virsien melodiat voivat omalta osaltaan joko rakentaa tai hajottaa kokonaisuutta. 
Nyt kirkkomuusikko ilmeisesti useimmiten soittaa sen, mitä pyydetään. Siinäkin mielessä osallis-
tuminen virsien valintaan olisi erittäin tarpeellista, että kirkkomuusikko musiikin ammattilaisena 
voisi tuoda uusia virsivaihtoehtoja. Nyt keskitytään vain muutamiin suosikkivirsiin. Mitä tulee 
hautaustoimistojen osallistumiseen virsien valintaan, uskoisin, että sen osuus on suurempi kuin 
mitä tästä voisi päätellä.” (ss. 208–209)  ”Helsingissä on sellainen tilanne, että kirkkomuusikon 
vaikutus musiikkipuoleen hautaustoimituksessa on lähes olematon. Omaisilla ja hautaustoimis-
toilla on omat käsityksensä toimituksen alku- ja loppusoittomusiikiksi sopivista sävellyksistä, ja 
vaikuttaa siltä, että ne ovat ratkaisevat.” (s. 213) 
937 Tätä ajatusta tukee myös Kosken tutkimus (1977, 214 ja 217) ”Hautaustoimistoilla on kuiten-
kin ainakin epäsuorasti selvästi suurempi vaikutus musiikin valintaan kuin mitä arvelisi: ne vai-
kuttavat omaisten valintaan.” (s. 214) ”Koska omaisten todennäköisesti kuitenkin on vaikea tietää, 
mihin ohjelmaa voi sijoittaa ja samoin koska heidän varmasti on usein vaikea keskittyä surunsa 
keskellä tähän asiaan, toimistot ohjaavat myös musiikin sijoittamisessa omaisia.” (s. 217)
938 Grundstén (2002, 37) toteaa hautausmusiikista tekemässään tutkimuksessa, että hautausta jär-
jestävät omaiset olivat useimmiten yhteydessä pappiin ja hautaustoimiston virkailijaan. ”Hauta-
ustoimiston virkailijoiden lisäksi pappi saattaa olla ainut seurakunnan työntekijä, johon omaiset 
ovat yhteydessä hautausvalmistelujen aikana.”
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papin ja omaisten kesken. Useimmiten papit välittivät tiedot kanttoreille. To-
sin muutamassa tapauksessa vasta juuri ennen tilaisuuden alkua. Hyvin harvoin 
omaisilla tai papilla oli erityisiä toivomuksia hautaustilaisuuden alku- tai loppu-
musiikiksi; ne kanttori useimmiten valitsi itsenäisesti.

Hautauskentällä ei toteutunut se käsikirjan ohje, jonka mukaan ”musiikis-
ta vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.”939 Virsien valinnan 
teki pappi yksin, jos omaisilla ei ollut ehdottaa mitään omia virsitoivomuksia 
tilaisuuteen.940 Monelle omaiselle virsikirja oli aika tuntematon, joskus heidän 
toivomuksenaan oli yksinkertaisesti, että ”valitaan vain niitä tuttuja virsiä sii-
tä vanhasta kirjasta”. Nuo ”tutut” olivat useimmiten seuraavia virsiä 631 (Oi 
Herra, jos mä matkamies maan) ja 555 (Oi Herra, luoksein jää) ja 632:4 (Siell` 
kaunis kannel soi), ”uutena” virtenä mukaan mahtui myös 517 (Herra, kädelläsi 
asua mä saan).

Omaiset kokivat papit ja kanttorit ammatti-ihmisiksi, joille voi luovuttaa 
virsien valinnan ja toimituksen kulun ohjaamisen. Sekä Murtovuoren että Vi-
leniuksen tutkimusten mukaan toimitukseen haluttiin mieluiten tuttu pappi, 
jolta odotettiin ammatillisten taitojen lisäksi vuorovaikutukseen liittyviä hyviä 
ominaisuuksia.941 Kirkko 2000 – julkaisussa ehdotetaan ”perhepappi” tai ”oma 
pappi” – järjestelmän kokeilemista.942 Samassa yhteydessä ei ole kuitenkaan 
mainintaa ”perhekanttorista”.

”Ei ollut esittää mitään toivomuksia. Kun ammatti-ihmiset tietää kyllä. Et sitä on 
maallikon kauheen huono mennä sanomaan mittään.” (Tapaus 6, leski)

”Siunaustilaisuuden kulusta oli jonkun verran puhetta papin kanssa. Mutta kun 
meillä kellään ei ollut sellasta hautajaiskokemusta, niin ei meitill mittään sano-
mista siihen ollut. Pappi ehdotti virret, kun kukaan meistä lapsista ei ole sella-
nen virsiasiantuntija, joka olis käynyt kirkossa. Sitten pappi vaan ehdotti meille 
jotan. Meistä ei kukaan ole hirveän uskovainen, että olisi osannut valita jotain 
muuta.”(Tapaus 5, vainajan poika)

939 KK 2004. Hautaan siunaaminen. Alkuohjeet. – Suvi-Päivi Koski (1977, 232) totesi hautaus-
musiikista tekemässään kirkkomuusikkojen kyselytutkimuksen loppupäätelmässä, että ”ainakin 
Helsingissä näyttää siltä, että kirkkomuusikko on toimituksessa vain jonkinlainen taustahahmo, 
säestäjä, joka ei voi puuttua toimituksen musiikkiohjelmaan, vaikka on seurakunnan musiikkiasi-
antuntija. Ohjelman ratkaisevat omaiset hautaustoimistojen opastuksella ja esittämisestä huolehti-
vat hautaustoimistojen kansa yhteistyössä olevat solistit…Toisaalta myös jotkut hautaustoimistot 
kokevat tilanteen nykyisellään ongelmalliseksi ja toivoisivat parempia yhteyksiä seurakuntaan 
päin nimenomaan hautaustoimituksen musiikkiohjelman suunnittelussa.”
940 Jussi Murtovuori (2003, 58) toteaa haastattelututkimuksessaan Kohtaamisia ja eroja, että 
hautaustoimituksessa lauletut virret oli valittu joko papin kanssa tai itsenäisesti, usein suvun pe-
rinnettä noudattaen. Hän toteaa edelleen, että joidenkin virsien valinnassa oli toimittu vainajan 
nimenomaisen toivomuksen mukaan. Kanttoria ei kukaan haastatelluista ollut musiikista sopiak-
seen tavannut. Yleisin käytäntö haastateltavien kohdalla oli, että pappi ilmoitti valitun musiikin 
kanttorille.
941 Vilenius 1997, 140; Murtovuori 1995, 65, 73.
942 Kirkko 2000, 68.
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Tässä tutkimuksessa olevissa tapauksissa eivät omaiset olleet vaikuttaneet yh-
dessäkään keskustelussa liturgisen toimituksen kulkuun millään tavalla. Myös-
kään varsinaisessa toimituksessa omaisilla tai saattoväellä ei ollut minkäänlaisia 
tehtäviä lukuun ottamatta mahdollista arkun kantamista ja muistokukkien las-
kemista. Yksi haastatelluista papeista totesikin, että ”kukkien lasku on omaisten 
aktiviteetti”. Virren laulamiseenkin omaiset osallistuivat havaintojeni mukaan 
hyvin vähän. Omaisten rooli hautaustilaisuudessa oli ulkoisesti melko passii-
vinen.943 Passiiviselta näyttävän olemisen aikana omaisissa kuitenkin tapahtui 
paljon sellaista, mikä ei välttämättä näkynyt ulospäin: vainajan ajattelemista, 
muistelua ja jopa oman katoavaisuuden miettimistä. Varsinkin musiikki antoi 
tilaa tälle sisäiselle tapahtumiselle.

”Tärkeää minusta oli, että siellä (=kappelissa hautaan siunaamisessa) on tar-
peeksi aikaa rauhoittumiseen. Siksi valitsin yksinlaulua ja urkukappaleet (Ada-
gio ja Järnefeldt sekä Kristallivirta,) ettei mene liian nopeasti läpi koko tilaisuus 
varsinkin, kun oli kyseessä tuhkaus ja jäi pois haudalle meneminen. Musiikin 
kanssa voi pidentää tilaisuutta. Ihmiset voisivat istua ja muistella NN:ää.” (Ta-
paus 3, omainen)

Moni omainen kertoi haastattelussa miettineenä toimituksen aikana lapsuuttaan, 
äitiään, muita hautajaisia tai muuta, mikä sillä hetkellä palautui mieleen. Osal-
listumista saattoi häiritä myös se, että ”piti yrittää pysyä koossa lasten tähden, 
etten ala siinä yhtäkkiä kauheasti itkemään”944. Omaiset olivat saaneet useassa 
tapauksessa selvityksen hautauskaavasta jo hautaustoimistossa, ennen kuin oli-
vat vielä tavanneet pappia/kanttoria tai käyneet seurakunnan virastossa. Omai-
set myös vähän arkailivat kysellä papilta tai kanttorilta ”tyhmiä” kysymyksiä. 
Niitä kuitenkin uskallettiin tehdä hautaustoimistossa.

”Soitin hautaustoimistoon ja kysyin, sopivatko nämä virret muistotilaisuuteen 
ja samalla sovittiin KK:n yksinlaulut sinne. Hautaustoimisto auttoi virsien va-
linnassa mutta jätti päätöksen meille. Esimerkiksi virsi Kiitos sulle Jumalani..oli 
osastossa Kiitos ja ylistys. En yhtään tiennyt, voiko siitä osastosta valita virsiä 
hautajaisiin vai pitääkö kaikki virret olla kuolema-osastosta. Niinpä sitten soi-
tinkin T:lle hautaustoimistoon ja kysyin.” (Tapaus 3, omainen)

Joissakin tapauksissa kanttori sai tiedon hautaustoimituksen virsistä vasta vä-
hän ennen tilaisuuden alkua joko sakastissa tai siten, että kappelin vahtimestari 
tuli kertomaan papin valitsemat virret kanttorille urkuparvelle. Tämä voi kertoa 

943 Koivisto (1991, 102–103) huomauttaa omassa tutkimuksessaan, että papit väheksyivät seura-
kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa liturgiaan. Toimituksen teksteistä ja rukouksista ei yleensä 
sovittu yhdessä, vaan ne jäivät yksin papin päätettäviksi. Omaiset kuitenkin pitivät hautausmu-
siikkia tärkeänä ja toivoivat voivansa vaikuttaa siihen enemmän.
944 Tapaus 8.
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kanttorien hyvästä ammattitaidosta ja paljosta rutiinista, mutta se voi olla myös 
oire kanttorien ja pappien vähäisestä yhteistyöstä toimituksiin valmistauduttaes-
sa, kuten seuraavasta haastattelusta käy ilmi:

”Keskiviikkoisin kanttorit jakavat seuraavan viikon työt ja jos on tavanomaisia 
virsitoiveita, niin he vain ilmestyvät sinne urkuparvelle. Nyt esimerkiksi mulla ei 
ollut kanttorin kanssa mitään kontaktia, niin että hän tuli vaan sinne ylös urku-
parvelle ja soitti. Vahtimestarille olin sanonut, että ensin virsi ja sitten siunaami-
nen ja virsi ja kukkienlasku ja virsi, ja hän kävi sanomassa sen kanttorille.
  Eli kanttorin kanssa en ollut missään tekemisissä – en ennen enkä jälkeen 
enkä tilaisuuden aikana. Eikä varmaan omainenkaan, en tiedä.
  Ja tää kanttorikin tuli hirveen myöhään. Joku, yks kanttori tulee hyvin ajois-
sa, että ehtii siellä sakastissa istua ja jutella ja saatan jotain siitä tapauksesta 
jutella, että kanttori saattaa ne alku ja loppusoitot jollakin tavalla valita siihen 
tilanteeseen sopiviksi, mutta nyt ei ollu mitään keskusteluja.
  Jos niillä omaisilla olisi jotain erityisiä toivomuksia ja ne haluais jonkun tie-
tyn kappaleen tai ne haluais jonkun yksinlaulun säestyksen sinne, niin sitten niitä 
omaisia on kehotettu keskiviikkona ottamaan yhteyttä ja soittamaan kanttorille 
   Jos mä tulen hautausmaalle ajoissa ja näen kanttorin siellä, niin jos on jo-
tain erityistä, niin mä saatan sanoa, että tämä on vaikka itsemurhan tehnyt tai 
jotakin. Niinettä se sitten sillä pohjalla vois valita. Sanotaan, että jos on vaikka 
viinaan kuollut nuori mies, niin saatan sanoa kanttorille, että oli tällainen, niin 
hän saattaa soittaa Maan korvessa kulkevi lapsosen tie loppusoitoksi. Tai jos mä 
sanoisin, että tämä on Karjalasta kotoisin, niin joku kanttori saattaisi soitta sii-
hen Karjalan kunnailla tai jos mä sanon, että tää oli sotaveteraani, niin saattaisi 
soittaa jonkun isänmaallisen siihen.” (Tapaus 8, pappi)

Tai kuten yksi haastatelluista kanttoreista kertoo seuraavassa:

”Mä en soittele kenellekään, et onko jotain toivomuksii. Jos on toivomuksii, niin 
sit voi soittaa mul. Kyl me sillai ollaan mun mielest tääl X:ssä sovittu. Et jos on 
omaisil erityistoivomuksii musiikin suhteen, ni sit ne soittaa meil. Ei mistään 
virsist tarvii soittaa; kyl ne ny menee oli mikä numero vaan. 
  Mulle yleensä selviää siunaustilaisuuden kulku sakastis minuutti ennen. Välil 
on erilaisii, on niin ku vaihteluu nois siunaustyyleis, ku niit kaikkii lauluja ja 
virsii tulee joskus kesken siunausten ja on kaikkii näit uusii kaavoi . 
  No, onhan siinä nyt tämmöstä, et onko kukkaset ennen vai jälkeen vai mihin 
kohtaan ja tuleeko vielä jälkeen jotain laulua, virsii ja kaikkii semmosta. Mut ei 
siihen nyt mitään valtavii mahdu. 
  Omal taval kyl must on kiva, jos siinä on niitä sellasii inhimillisii toiveit 
etukäteen. Niin sit ne on helppo toteuttaa. Soittaa sillai, et sit ne menee niin ku 
varman päälle.
  Ainoo paniikkikohta on joku semmonen, et menee siunaukseen viis minuuttii 
ennen ja sit siel lyödäänki ohjelma käteen ja siel lukee, et x. x. soittaa sitä sun 
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tätä ja sit ei löydy nuottii eikä oo koskaan kuullukaan tai jotain tämmöst. Mä jä-
tin sen ihan omaan arvoonsa, koska mun mielest täytyy silloin olla aikaa myöski 
ottaa selvää. 
  Sit ne on kauheen vaikeit toteuttaa ne, kun puhelimes soitetaan et tää oli 
meiän äidin lempikappale. Ja hän ei muista, kuka sen on säveltäny eikä muista 
kappaleen nimee, mut se menee tällai ja sit alkaa hyräillä. Et olisko se vaik 
Bachia? 
  Haudalle mä en yleensä mene, kun siunaukset on useinkin kolmen vartin vä-
lein. Lähtee sit sinne juokseen haudalle ja sit taas kauheet kyytii takas. Pakkases 
on muutenki inhottava laulaa talvel haudal. Se ei sovi kellekään. 
  Muistotilaisuuteen mä en mee, ellei  erikseen pyydetä. Ja riippuu siitä, onko 
muita toimituksia viel jäljel. Et ei sinne muistotilaisuuteen pyyhkästä niin ku au-
tomaattisesti.” (Tapaus 10, kanttori) 

Yksi haastatelluista papeista oli jäänyt kaipaamaan parempaa yhteistyötä kant-
torien ja pappien kesken. Toimituksia pitäisi voida suunnitella yhdessä enem-
män ja myös varata aikaa valmistautumiseen.

”Siis musiikki on niin tärkee asia. Kaikki omaiset ei oo niin kiinnostuneita, ne 
luottaa, että asiantuntijat hoitaa. Mut on paljon ihmisii, joille se on ihan tärkee-
tä, et miten se menee ja mitä soitetaan ja lauletaan.
  Se vaatis vähän enemmän semmosta etukäteispäätöstä. Mä en oo asiantunti-
ja sanoon, miten se tapahtus, kun on kolme kanttoria, ja heistä on aina joku pois. 
Mutta mä vaan kuvittelen, et jos itte omaisena olis järjestämäs hautajaisia eikä 
tiedä tuleeks kanttori säestämään yksinlaulua muistotilaisuuteen, niin se ois aika 
kurja tilanne. 
  Mä oon puhunuki kanttorien kanssa, että ku he sopii vasta aina keskiviikkona 
sillä viikolla, kun on loppuviikosta hautaukset, että kuka menee mihinkin hau-
taukseen. Niin mä oon sanonu, että se olis hyvä tietää jo aikasemmin omaisten 
takia. Joskus omaisilla on musiikkitoivomuksia eikä niitä välttämättä enää sitten 
sillon keskiviikkona ehdi. Ja monta kertaa painetaan etukäteen ohjelmakin.” (Ta-
paus 11, pappi) 

Musiikilla siunaustilaisuudessa oli joka tapauksessa hyvin keskeinen merkitys 
omaisten kokemuksessa. Tämä ilmeni sekä omissa tutkimushaastatteluissani 
että Koiviston tutkimuksessa (1991). Virsien ohella myös muun musiikin osuus 
siunaustilaisuuksissa oli suuri. Puolessa tapauksista hautaustilaisuuksiin sisäl-
tyi virsien ja alku- ja loppusoittojen lisäksi myös muuta musiikkia.945 Kahdessa
tapauksessa kanttori esitti yksinlaulun: tapaus 9, jossa omainen oli toivonut

945 Suvi-Päivi Kosken (1977, 138) tutkimuksen mukaan vokaalimusiikkia esitti hautaustoimi-
tuksessa useimmiten omaisten hankkima esiintyjä (58 %), kirkkomuusikko hankki esiintyjän 21 
prosentissa ja vainajan tuttava tai ystävä 12 prosentissa. – Useimpien kirkkomuusikoiden mielestä 
esitetty musiikki oli toimituksen kanssa melko tai täysin saman luonteista (96 %). (s. 139)
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kanttoria laulamaan aivan tietyn laulun kirkossa ja tapaus 6, jossa pappi oli pyy-
tänyt kanttorilta yksinlaulua hautaan siunaamiseen. Muissa tapauksissa yksin-
laulu tai kuorolaulu oli omaisten erikseen järjestämää. Omaiset välittivät papin 
kautta viestin mahdollisesta säestyspyynnöstä kanttorille. Kahdessa tapaukses-
sa hautaustoimistolla oli tarjota laulaja tilaisuuteen. Kanttorien ammattitaito oli 
niin korkea, että he pystyivät tutut ja tavanomaiset laulut (esim. Kristallivirta) 
säestämään ilman etukäteisharjoittelujakin.

Musiikilla on välitön kosketus ihmisen tunteisiin. Andreas Marti kysyy, 
kuinka pitkälle tunteille tulee antaa hautauksessa tilaa ja miten paljon musiikilla 
halutaan vaikuttaa tunteisiin. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon se, että 
omaiset ovat hautaustilanteessa useimmiten vasta surun varhaisessa vaiheessa 
eivätkä voi vielä hyväksyä kuolemaa. Musiikilla ei tule Martin mukaan provo-
soida surun tunteita liian pian esille.946

Koska hautaan siunaaminen tapahtuu kirkon toimintakenttään kuuluvalla 
alueella, määrittelee ensi sijassa kirkko myös toimituksien musiikkikriteerit. 
Liturgisessa uudistuksessa puhutaan sisältölähtöisyyden kriteeristä: esitettävän 
musiikin tulee olla sopusoinnussa toimituksen jumalanpalvelusluonteen kanssa. 
Tämän periaatteen rinnalla on kontekstuaalisuuden periaate, joka korostaa toi-
mitukseen osallistuvan seurakunnan näkökulmaa. Nämä kaksi periaatetta saat-
tavat joskus joutua myös ristiriitaan keskenään. ”Ongelmallisia voivat olla ns. 
maalliset laulut ja sellainen musiikki, joka saattaa rikkoa toimituksen sisäistä 
eheyttä.”947 Nissinen toteaa kuitenkin, että ”kyse on usein enemmän tottumuk-
sesta kuin teologiasta. Kirkkotilassa tai kirkollisen toimituksen yhteydessä mikä 
tahansa musiikki saattaa synnyttää yhteyttä ja pyhyyden kokemuksen.”948

Tässä tutkimuksessa kaikki toimituksiin toivottu musiikki oli sisällöltään 
sellaista, ettei ollut syntynyt mitään ristiriitaa toimituksen oman sisäisen luon-
teen ja esitettävän musiikin kesken. Kuitenkin ”kirkolliset toimitukset voivat 
olla myös pastoraalisesti vaikeita tilanteita, joissa sielunhoidolliset ja musiikilli-
set tavoitteet saattavat joutua ristiriitaan”949.

Kanttorit kertoivat joutuneensa toisinaan vaikeaan tilanteeseen, jossa pas-
toraaliset ja toimituksen sisältöön liittyvät periaatteet olivat ristiriidassa keske-
nään. Helenelund-Mäntyranta toteavat, että ”seurakuntalaisen huomioon otta-
minen ei kuitenkaan oikeuta vaatimaan mitä musiikkia tahansa”.950

Seuraavassa on esimerkki todellisesta ristiriidasta kirkon toimintakentällä eli 
hautaan siunaamisen toteutuksessa. Ristiriita syntyi siitä, että omaisten mielestä 
hautaustoimitus oli heidän oma yksityinen tilaisuutensa, johon he saivat valita 
mieleisensä ohjelman. Kirkon kannalta hautaan siunaamisessa puolestaan oli 
kysymys jumalanpalveluksesta, kirkon omasta keskeisestä toimituksesta.

946 Marti 2000, 60–65. 
947 Helenelund-Mäntyranta 2003, 306–307. 
948 Nissinen 2004, 24–25. 
949 Helenelund-Mäntyranta 2003, 303.
950 Helenelund-Mäntyranta 2003, 301.
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”Erään kerran tullessani hautaustoimitukseen tänne kappeliin täällä jo oli lau-
laja paikalla, joka sanoi esittävänsä Akselin ja Elinan häävalssin. Silloin mulla 
kyllä meinas hermot mennä. Ne ei olleet mitään etukäteen soittaneet mulle, eivät 
olleet varmaan uskaltaneet.
  Se tilanne meni kyllä aika kamalasti. Omaisilla oli mukana oma säestäjä 
kaiken varalta, koska ne olivat varmaan ajatelleet, että tästä voi tulla jotakin 
hämminkiä.
Sanoin tälle säestäjälle, että mä oon täällä vaan alkuosan, et halua edes kuulla 
tätä Akselin ja Elinan häävalssia täällä. Lähdin sitten pois kesken sen tilaisuu-
den, ja se säestäjä hoiti sitten loppuun tilaisuuden.
Papin mielestä se laulu sopi ihan hyvin ja se antoi niiden laulaa laulunsa.
Se oli ulkopuolinen pappi.
  Idea siihen, minkä takia piti olla se Akselin ja Elinan häävalssi, oli että kun 
tää vainaja oli kuollu huumeisiin ja sillä oli joku tyttöystävä tai avovaimo tai 
mikä se nyt oli ja kun heillä ei nyt sitten ehtinyt ollakaan häitä ollenkaan miehen 
kuoltua, niin he ajattelivat, että se häävalssi soitetaan sitten hautaustilaisuudes-
sa täällä kappelissa..
He halusivat järjestää sen näin. Omaiset sanoivat, että he ovat käsittäneet niin, 
että nykyaikana he saavat sen tilaisuuden vapaasti järjestää. Mä kyllä yritin sit-
ten siinä sanoa, että meillä on tässä tämmöinen kaava, jota pitäis noudattaa”. 
(Tapaus 12, kanttori)

Näyttää siltä, että juuri musiikki on se herkkä alue, jolla mahdolliset ristiriidat 
eri toimijoiden välillä herkimmin syntyvät. Se on alue, joka on omaisille tu-
tuinta aluetta. Liturgiaa he eivät juuri tunne, eivätkä rukouksia, mutta lauluja 
he tuntevat. Lauluilla, joita he haluavat toimitukseen, on heille aivan erityinen 
merkitys. Niiden kautta he tulkitsevat omaa tilannettaan. Nämä ristiriidat tulisi-
kin selvittää etukäteen tapaamisissa, mutta jos kanttorit ja omaiset eivät kohtaa 
toisiaan ennen toimitusta, ovat ristiriidat ja väärin ymmärtämiset mahdollisia. 
Koska kirkko hautaa kristillisin menoin lähes kaikki vainajat Suomessa (98 %), 
saattavat kirkon toimijat ja omaiset joutua ristiriitaan, ellei tilannetta ole jo etu-
käteen selvitetty. Seuraavassa esimerkissä omaisten lähtökohdat poikkesivat hy-
vin ratkaisevasti kirkon hautaan siunaamiselle asettamista periaatteista. Kirkon 
jurisdiktio poikkesi täysin toimitusta järjestävien omaisten periaatteista. Tällai-
sissa tilanteissa hautaustoimistot joutuvat usein toimimaan toimeksiantajiensa 
(omaiset) ja kirkon välissä. Toimistoille hautaus on toimeksianto, kirkolle se on 
pyhä toimitus.

”Kerran oli joku väestörekisteriläinen, joka kielsi kokonaan soittamasta urkuja. 
Olisi pitänyt pianolla soittaa, johon sanoin, et ei täällä kappelissa ole pianoa. 
He lupasivat järjestää tänne pianon. Mutta ei se vielä mitään vaan sitten ei olisi 
saanu soittaa virsiä vaan jotain tämmösiä kansanlauluja. Siinä kävi niin, että 
kieltäydyin. Sitten seuraavana päivänä kuulin, että he olivat hommanneet sinne 
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jonkun keikkamuusikon hoitamaan musiikin. Papillekin se oli ollut aika kauhee 
tilanne, mut ne oli niin päättäväisiä, et he halus sen just tietyllä tavalla hoitaa. 
Antoivat varmaan papillekin valmiit sanat suuhun. Suurin osahan toimituksista 
menee ihan hyvin, mutta sitten on joukossa tämmöisiäkin tapauksia.” (Tapaus 
12, kanttori)

Tämän tutkimuksen mukaan musiikin merkitys myös muistotilaisuuksissa oli 
tärkeä. Kanttori säesti yhteiset virret ja esitti pyydettäessä myös yksinlaulun 
(tapaukset 6 ja 9). Muistotilaisuuksien musiikista ja muusta ohjelmasta oli pa-
pin tai kanttorin kanssa sovittu kuitenkin harvoin etukäteen. Aina ei kanttorilla 
ollut mahdollisuutta osallistua muistotilaisuuteen muiden toimitusten vuoksi. 
Omaiset olivat niissä tapauksissa saattaneet pyytää säestäjän omasta joukostaan. 
Muistotilaisuuksiin palataan tämän tutkimuksen luvussa 6.

5.2.4. Muistokukkaset

Hautaan siunaamisen yhteydessä omaiset, sukulaiset, tuttavat ja työtoverit 
yleensä muistivat vainajia kukkavihkoilla tai seppeleillä. Seppelettä käyttivät 
lähinnä vain erilaiset yhdistykset ja yhteisöt. Jos paikalla oli sotaveteraaneja tai 
asevelijärjestöjä, näiden seppele laskettiin aivan viimeisenä.

Kukkalaitteen laski yleensä useampi henkilö yhdessä. Laskemisen yhtey-
dessä luettiin usein lyhyt tervehdys. Luetuista sanoista oli vaikea saada selvää, 
sillä usein lukijan ääni oli hyvin hiljainen ja itkuinen. Lähimmät omaiset laski-
vat muistokukkaset ensin, sitten sukulaiset ja aivan lopuksi yhdistykset. Kuk-
kien laskemisella hautajaisvieraat kunnioittivat vainajan muistoa ja ilmaisivat 
osanottonsa lähiomaisille. Kunnioitus, jota muistokukkien laskulla osoitettiin 
vainajalle, osoitettiin samalla myös vainajan perheelle.951 Ennen kuin kukkien 
laskijat poistuivat arkun luota, he kääntyivät lähimpiin omaisiin päin ja kumar-
sivat. Joissakin tapauksissa sukulaisen henkilökohtainen läsnäolo tilaisuudessa 
oli korvattu lähettämällä kukkalaite tilaisuuteen (tapaus 4).

Kasveilla voidaan Lempiäisen mukaan ilmaista mitä erilaisimpia asioita, mm. 
ihmisten tunteita ja luonteenpiirteitä. Kasvien toistuvassa maasta nousemisessa 
ja kukkaan puhkeamisessa, siementen kypsymisessä ja kukan lakastumisessa 
on voitu nähdä vertauskuva elämän kulusta. Kasvi sinänsä voi olla vertauskuva, 
mutta myös kukan värillä voi olla suuri merkitys. Lempiäinen toteaa, että kukki-
en väreihin liittyvä symboliikka nousee siitä, miten eri kulttuureissa värit miel-
letään. Valkoinen kuvaa puhtautta tai viattomuutta, puhtautta ja iloa mutta myös 
kuolemaa. Punainen väri on rakkauden väri, sininen salaisuuden ja unelmien 

951 Josuttis 1974, 191. ”Die letzte Ehre, die dem Verstorbenen durch die Beteiligung am Begräb-
nis oder gar durch anerkennende Worte am Sarg erwiesen wird, bezieht die Familie auch auf sich 
selber. Durch diesen Akt der gesellschaftlichen Anerkennung wächst ihr Selbstgefühl, wie sich ja 
oft gerade bei Beerdigungsfeierlichkeiten trotz und wegen des Verlustes eines Familiengliedes ein 
gesteigertes Zusammengehörigkeitsbewusstsein in der Familie feststellen lässt.“  
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väri. Keltainen puolestaan on auringon, lämmön ja kullan väri.952 Kukkalaittee-
seen valituilla kukilla kerrottiin myös vainajan elämäntyöstä ja vakaumuksesta, 
kuten seuraavista kahdesta haastattelun lainauksesta hyvin ilmenee:

”Valitsin punavalkoisia kukkia äidin arkulle, koska äiti oli sota-ajan lapsia. Ja 
vaikka sisällissota olikin jo käyty ennen äidin syntymää (1922), niin kyllähän se 
vielä vaikutti äidin syntymäkaupungissa, tämä kahtiajako punaisiin ja valkoisiin. 
Äitini oli nimenomaan näiden sorrettujen puolella, senkin takia mä halusin just 
nämä kukkaset. Äiti oli työläisnainen ja on aina tehnyt kauheen paljon töitä hir-
vän pienellä palkalla ja ollut hyväksikäytetty mun mielestäni. Ei silloin mitään 
työaikalakeja tunnetu ja äitikin sai kotiapulaisena tehdä töitä ympäri vuorokau-
det. Näillä kukilla halusin kertoa jotain äidin elämäntyöstä.” (Tapaus 4, vainajan 
tytär)

”Tytär valitsi meillä kukat äidin arkun päälle – hajuherneitä ja valkoisia kalloja 
– mutta omaan kukkavihkooni halusin valita 20 kappaletta valkoisia ruusuja ja 
sinisiä ruiskukkia. Nauhaan tuli teksti: ’Rakkaudella muistaen, NN’ ja toiseen 
nauhaan teksti ’Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään’. Halusin 
isänmaan värit kukkiin.” (Tapaus 6, leski)

952 Lempiäinen 1992, 5–8.

Jäähyväiskukkaset valitaan yleensä ajatuksella. Kukat kertovat sanattomasti omaisten tun-
teista ja yhteisistä elämänvaiheista.  Kukkien väreillä on myös oma merkityksensä. Ne voivat 
kertoa sukutaustasta, aatteellisista harrastuksista ja isänmaallisuudesta.
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Raamatullisena vertauskuvana kukat sisältävät ajatuksen elämän kukoistuksesta 
mutta myös sen rajallisuudesta. Kukka ilahduttaa vain hetken; sitten se kuihtuu 
ja kuolee. Kukat kuitenkin ilmaisevat myös kristillisen toivon ajatuksen: uskon 
ikuiseen kesään. Seppelen pyöreä muoto kuvaa vertauskuvallisesti voittoa ja 
iankaikkista elämää. Kristillisessä hautaan siunaamisessa kukkatervehdykset 
eivät kuitenkaan ole ”viimeinen tervehdys”, vaan kristillisiä motiiveja ovat kii-
tollisuus, muiston kunnioittaminen ja toivo jälleennäkemisestä. 953 Tutkimusta-
pauksissani suurin osa tervehdyksistä kuului ”jäähyväiskukkaset N:lle”, ja vain 
harvoissa tapauksissa kukkienlaskun yhteydessä luetut tervehdyssanat sisälsivät 
kristillisen sanoman. 

Hautaustoimistojen ydinosaamisalueeseen luetaan myös muistokukkasten 
järjestäminen.954 Kukkien avulla lohdutetaan omaisia, välitetään viimeinen ter-
vehdys vainajalle ja luodaan oikea tunnelma hautajaisiin. Arkkulaitteen, siuna-
us- ja muistotilaisuuden kukkalaitteilla pyritään kuvaamaan vainajaa ja hänen 
arvomaailmaansa. Hautaustoimistojen oman koulutuskansion mukaan955 valit-
taessa kukkia hautajaisiin hautaustoimiston tehtäviä ovat:

– kuunnella hienotunteisesti kukkien tilaajan toivomuksia
– kertoa omaisille kukkien ja kukkalaitteiden käyttömahdollisuuksista
– tarvittaessa valita kukat omaisten puolesta. Tällöin hautaustoimiston edustajan
 on selvitettävä vainajan ja omaisten tausta, arvomaailma ja elämäntavat.
– sovittava kukkalaitteen hinta
– sovittava, keneltä kukkalaite laskutetaan

Hautaustoimistot toimittivat kukkia arkun päälle (ns. arkkulaite), kukkia siu-
naustilaisuuteen ja muistotilaisuuteen sekä omaisille. Omaisten haudalle las-
kemasta kukkalaitteesta hautaustoimistojen koulutuskansiossa todetaan, että 
kukkalaite ”viestii voimakkaita tunteita ja ilmentää laskijan suhdetta vainajaan, 
kuten ystävyyttä, kunnioitusta, kaipausta tai rakkautta.” Koulutuskansiossa to-
detaan, että ”vaikka kukkakauppiaan tai hautaustoimiston edustajalla olisikin 
erehtymätön maku, ei ole tarkoituksenmukaista, että hän valitsee kukat oman 
makunsa mukaisesti.”956

953 Lempiäinen 1981, 95. ”Laskiessaan haudalle seppeleitä seurakunta ilmaisee uskonsa, että vai-
naja on kilvoitellut uskossa loppuun saakka ja on Jumalan armosta iankaikkisen elämän perillinen. 
Tämän tulisi ilmetä myös siitä, mitä seppelenauhoihin kirjoitetaan. Valitettavasti nämä lauselmat 
usein ilmaisevat aivan päinvastaista: uskon sijasta niissä kuvastuu epäusko. Voitonmerkistä on 
tehty pelkkä osanoton tai vainajan muistelemisen ilmaus, kuoleman merkki.”
954 Parhaat käytännöt, 10. ”Kukat ovat olennainen osa suomalaista hautauskulttuuria. Kukkien si-
donta- ja toimituspalvelut ovat usein keskeinen osa hautaustoimiston liiketoimintaa. Näitä palve-
luja tuottamalla hautaustoimisto pystyy tehokkaasti hyödyntämään omien voimavarojensa käyttöä 
ja samalla vahvistamaan yritystoimintansa kannattavuutta.”
955 Parhaat käytännöt, 62.
956 Parhaat käytännöt, 63.
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Hautaustoimistoista ja kukkakaupoista omaiset saivat käyttöönsä värssykir-
joja ja vihkosia, joissa oli mallitekstejä. Niissä suurin osa värssyistä oli lainauk-
sia runoista, mukana myös muutama sisällöltään kristillinen, raamatunlause tai 
virren säe. Poikkeuksellista oli, että kukkientuojat olivat itse laatineet omin sa-
noin tervehdystekstinsä. Monella oli tallessa vanhoja kukkakortteja aikaisem-
mista hautajaisista. Myös kuolinilmoituksia oli talletettu tulevaa käyttöä varten. 
Samoin käsiohjelmia hautajaisista, joihin oli vuosien aikana osallistuttu.

”Noissa kukkakaupoissa ja hautaustoimistoissa on semmoset vihkot, ja sieltä 
niitä tekstejä saa. Meidänkin pojat valitsivat valmiit tekstit, kun me saatiin sel-
lainen värssyvihko mukaamme. Kun olen itse joskus valinnut muistovärssyja 
joihinkin hautajaisiin, niin mä katsoin äidin ja isän vanhoista kukkakorteista ja 
adresseista. Valmiissa värssyvihoissa oli hyvin vähän uskonnollisia lauseita. Se 
on kuitenkin varmaan aika suppea joukko, joka sitten niin kun pelkästään niitä 
raamatunlauseita katsoo, ehkä niin kun sanotaan, että vakaasti uskovat ja seu-
rakunnassa aktiivisesti mukana olevat, niin ne käyttävät varmaan enemmän.
  Mulla ei ollut kukkalaitteessa mitään lausetta. Mulla nimittäin olis ollut yh-
destä rakkauslaulusta säkeistö, jota olen kuunnellut täällä kotona paljon.
  Kun N pääsi sairaalasta ja oli hyvin huonona, niin ostin hänelle kotiintulo-
lahjaksi sen levyn (Sinua, sinua rakastan). Siinä on pelkkiä rakkauslauluja ja 
yksi aivan upee laulu, jota me ei oltu kumpikaan ennen kuultu. N tykkäs niin 
paljon siitä levystä, et me soitettiin sitä kuukauden aikana joka päivä. Hän 
aina pyysi. Se oli niin ku meiän virsiä sen viimeisen kuukauden ajan.” (Tapaus 
2, leski) 

Kukilla oli omaisille tärkeä merkityksensä. Se, mitä kukkia omaiset siunausti-
laisuudessa laskivat arkulle ja mitä kukkanauhoihin tai kortteihin oli kirjoitet-
tu, ei ollut sattumaa vaan hyvin harkittua. Kukkiin liittyi usein jokin yhteinen 
muisto elämän vuosien varrelta, kuten alla olevasta omaisen haastattelusta nä-
kyy. Vaikka hautaustoimistossa oli jo yhdessä sovittu tietyistä kukista (valkoi-
nen gladiolus), niin lesken mieli työskenteli edelleen kukkien parissa, kunnes 
yhtäkkiä löytyivät oikeat kukkaset. Kukkasten ja niihin liittyvien tekstien va-
linta oli mitä suurimmassa määrin omaisten toiminta-alueelle kuuluva tehtävä 
hautauskentällä. Hautaustoimistoissa tosin oli myös esillä kansioissa erilaisia 
kukka-asetelmia, joista omaiset voivat valita kukkaset. Mutta useimmissa tapa-
uksissa omaisilla oli jokin erityinen syy aivan tiettyihin kukkasiin. Usein ruusut 
kertoivat rakkaudesta.

”Mä kävin varmaan kolme kertaa hautaustoimistossa, kun en osannu päättää. 
Mä en osannu valita kukkia, vaik he ehdottivat mitä, niin ei menny kohdalleen 
Toisella kertaa mä jo tiesin, et kladioluksii täytyy ainaki olla. Ajattelin, et ne on 
arkulla nättejä, kun ne on semmosia pitkänomaisia. Mä en tiedä miks se oli niin 
vaikeeta. Arkkukin löyty helpommin kuin kukkaset.
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  Maanantaiaamuna mä menin vielä torille ostamaan ruusua, et pistän sen 
sinne arkkuun. Kävelin koko torin läpi. Ni siellä mun silmääni pisti, et tuossa se 
väri on. Siinä oli se tummanpunanen ruusu, jonka mä sieltä löysin ja vein sen 
sinne arkkuun. Menin saman tien vielä iltapäivällä hautaustoimistoon ja sanoin 
et nyt mä tiedän: ne pitää olla tummanpunasia ruusuja.
  N (miesvainaja) osti mulle eläessään aina merkkipäivinä paljon ruusuja. 
Joskus hopeahääpäivänäki 25 ja tommosta. Mä olin tyytyväinen nyt siihen kuk-
kalaitteeseen. Mut en tiedä, miks tämmönen muodostui mulle itselle niin hirveen 
vaikeeks. Olisinhan voinut sanoa, et laittakaa nyt vaan, kunhan kauniin laitatte.” 
(Tapaus 2, leski)

Omaiset hankkivat kukat joko suoraan itse tai antoivat hautaustoimiston teh-
täväksi toimittaa kukat siunaustilaisuuteen. Kahdella tutkimuksessa mukana 
olevalla hautaustoimistolla oli oma kukkakauppa, kummallakin samassa liike-
huoneistossa, jonka yhteydessä myös hautaustoimisto sijaitsi. Pienillä hautaus-
toimistoilla on usein myös muuta liiketoimintaa hautaustoimen lisäksi, kuten 
asiamiesposti (tapaus 7) tai kukkakauppa (tapaukset 1 ja 7). Mikäli hautaus-
toimistolla ei ollut omaa kukkakauppaa, oli hautaustoimistolla sopimus jonkun 
paikallisen kukkakaupan kanssa.

Kukkien lasku tapahtui sisällä kappelissa/kirkossa tai ulkona haudan äärellä 
(vain tapauksessa 1). Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan kukkien las-
kemisessa olevan eri vaihtoehtoja. Perinteisesti kukat on laskettu siunaustoimi-
tuksen päätteeksi, mutta ne voidaan laskea myös vasta haudalla. Kukkien lasku 
toimituksen alussa on oppaan mukaan viime vuosina yleistynyt. Siihen on op-
paan mukaan vaikuttanut lisääntynyt tuhkauskäytäntö, jonka seurauksena kuk-
kia ei voida asetella haudalle välittömästi siunaustoimituksen päätyttyä. Monien 
mielestä on myös kaunista, jos voi katsella kukin peiteltyä arkkua toimituksen 
aikana. Jotkut omaiset myös jännittivät kukkien laskua ja toivoivat, että se voisi 
tapahtua toimituksen alussa.957 Vakiintunut järjestys oli, että lähimmät omaiset 
toivat tervehdyksensä ensimmäisinä, heidän jälkeensä muut sukulaiset, sitten 
ystävät ja työtoverit ja lopuksi järjestöjen edustajat. 

Joillekin omaisille kukkien laskeminen toimituksen alussa tuntui vielä niin 
vieraalta, että he tulivat ennen tilaisuuden alkua varmistamaan minulta, jonka 
he tiesivät olevan pappi, voiko kukkaset laskea alussa. Hautajaisjärjestelyissä 
varsinkin maaseudulla tuntui olevan tärkeää se, että toimitaan ”niin kuin on ollut 
täällä tapana” ja ”että kaikki menisi oikein”. 958 Omaiset eivät pystyneet muis-
tamaan, mitä kukkien laskemisen yhteydessä sanottiin. Lähinnä he pystyivät pa-
lauttamaan mieleensä vain sen, mitä he itse olivat arkun ääressä sanoneet.

957 Piispainkokous s2005, 220–221.
958 Tapaus 7.
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”Pappa tykkäs punaisista ruusuista, sen mukaan me valittiin kukkaset. Me pan-
tiin siihen poikien kanssa, että ”pappaa ikävöiden” ja nimet alle. Ei me pantu 
sitä muita ihmisiä varten vaan ihan se, mikä meidän mielestä oli tärkeää. Me 
emme panneet mitään muuta tekstiä siihen. Mä en itse pystynyt lukemaan meidän 
tekstiä, kun mua itketti niin paljon. Muista ihmisistä muistan, keitä kävi laske-
massa kukkia, mutta en yhtään muista, mitä ne lukivat siellä tai millaisia kukkia 
heillä oli.” (Tapaus 10, vainajan tytär)

Jos kyseessä oli arkkuhautaus, vietiin kukat luonnollisesti siunaamisen päätyttyä 
myös haudalle. Jos taas oli kyseessä tuhkaus, ja arkku jäi siunauksen päätyttyä 
kappeliin, saattoi vahtimestari jossakin tapauksessa siirtää kukat myöhemmin 
haudalle. Pääsääntöisesti kappelin henkilökunta ei kuljeta kukkia minnekään. 
Aika yleinen käytäntö oli sellainen, että arkku kannettiin siunaustilaisuuden 
päätyttyä ulkona odottavaan ruumisautoon, joka lähti kuljettamaan arkkua kre-
matorioon. Tämän jälkeen saattoväki kävi vielä haudalla ja vei kukkaset sin-
ne. Käytäntöjä on tuhkaamisen yhteydessä useita erilaisia, mm. sellainen, että 
omaiset vievät kukkaset hautausmaalla olevalle muistokivelle, jossa on vainajan 
nimikortilla varustettu pieni risti. Tässä kukat voivat olla muutamia viikkoja. 

Yhdessä tapauksessa (tapaus 3) hautaustoimisto oli ehdottanut omaisille 
tuhkauksen yhteyteen sellaista menettelyä, että kukin saattaja otti arkun vieres-
sä olevasta kukkamaljasta yhden punaisen ruusun ja laski sen arkulle. Hautaus-
toimiston edustaja otti ruusut talteen ja ne vietiin myöhemmin uurnahaudalle. 
Kaikissa tutkimustapauksissa käytettiin muistokukkia.959 Joillakin hautaustoi-
mistoilla oli oma kukkasidontapalvelu ja kahdessa toimistossa myös oma kuk-
kakauppa. Omaiset pystyivät halutessaan tilaamaan kukkaset hautaustoimiston 
kautta.

”Siinä vaiheessa, kun kukkasia laskettiin äidin arkulle, tuli mieleen monenlaisia 
ajatuksia. Kuinka paljon äiti olisikaan halunnut…tuli sellainen säälin tunne hän-
tä kohtaan…oli niin surullista, että vasta nyt annettiin äidille kukkia ja sanottiin 
kauniita sanoja, nyt kun hän itse ei enää niistä päässyt nauttimaan.”  (Tapaus 8, 
vainajan tytär)

959 Vain yhdessä tapauksessa (13) ei ollut lainkaan muistokukkasia, koska vainajalla ei ollut ai-
nuttakaan saattajaa.
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5.2.5.  Arkun kantaminen

Siunaustoimituksen paikka vaikutti myös toimijoiden määrään.  Niissä tapa-
uksissa, joissa hautaustoimitus tapahtui krematorion yhteydessä sijaitsevassa 
kappelissa (kappeleita oli useampia samassa kiinteistössä), eivät omaiset toi-
mineet arkunkantajina, vaan kiinteistön oma henkilökunta siirsi arkut valmiiksi 
kappelitilaan. Tekniikka oli pitkälle suunniteltua: arkku nostettiin hissillä kre-
matoriokerroksesta siunauskappeliin tai siirrettiin lavetilla. Arkku oli valmiina 
kappelissa omaisten tullessa ja sinne se jäi omaisten lähtiessä. 

Jos siunauskappelin yhteydessä ei ollut omaa krematoriota, omaiset kan-
toivat arkun siunauksen jälkeen ulkona odottavaan hautaustoimiston autoon. 
Hautaustoimistot (tapaus 10 ja tapaus 8) olivat suunnitelleet tähän siirtymään 
oman koreografi ansa. Hautaan siunaamisen päätösvirren jälkeen omaiset haki-
vat arkulle laskemansa muistokukkaset ja muodostivat ulos kukkakujan, jota 
pitkin arkku kannettiin autoon. Omaiset toimivat arkunkantajina. Päätösmusiik-
ki kuului kirkosta ja kappelin kellot soivat. Autonkuljettaja kumarsi kohteliaasti 
ja sulki arvokkain elein auton ja lähti hitaasti ajamaan paikalta. Näin saatettiin 
toimia silloinkin, kun arkku tuotiin vielä uudelleen siunauskappelin säilytys-
tilaan odottamaan siirtokuljetusta krematorioon. Hautaustoimistojen ajatus oli 
se, että omaisille on parempi saattaa tilanne ikään kuin loppuun saakka, eikä 
jättää arkkua kappeliin. Tämän jälkeen siirryttiin viettämään muistotilaisuutta. 
Uurnan maahan kätkeminen tapahtui myöhemmin.

Pyhärannan kirkon hautausmaalla on vanha arkkukivi, jolta lähdetään kantamaan arkkua 
kirkkoon. Arkkitehti Bey Hengin suunnitteleman saattokentän keskellä oleva kivi on ollut jo 
usean sukupolven käytössä. Kentän laidalla olevat paadet kuvaavat arkunkantajia. Kantajina 
on yleensä vainajan omaisia ja työtovereita. Arkun kantaminen koetaan suurena kunniateh-
tävänä, josta ei kieltäydytä.
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Kun hautaan siunaaminen tapahtui kirkossa, käytännöt vaihtelivat. Arkku 
voitiin viedä kirkkoon jo etukäteen tai se kannettiin sinne tilaisuuden alkaessa. 
Suntio oli ottamassa arkun vastaan ja vastasi siitä, että kirkkotila arkkuineen 
oli kunnossa hautaan siunaamista varten. Arkun kantamisessa saatettiin tarvi-
ta omaistenkin apua. Myös hautaustoimiston edustaja(t) saattoivat olla mukana 
tässä etukäteisessä arkun siirtämisessä kirkkoon. Hautaustoimisto/kukkaliike 
tarkisti, että kukkalaite arkun päällä oli hyvin ja samalla hän yleensä toi omais-
ten tilaamia kukkalaitteita paikalle. 

Taulukko 22.
Arkun kantajat hautaan siunaamisen yhteydessä.

 Tapaus Paikka Hautaustapa Toimijat arkun siirtämisessä  Srk:n 

 koko

 1 hautausmaa arkkuhautaus omaiset kantajina <3 500

 2 kirkko tuhkaus haut.toim. henkilökunta, arkku jäi kirkkoon >150 000

 3 siunauskappeli tuhkaus kappelin henkilökunta, arkku jäi kappeliin >150 000

 4 siunauskappeli tuhkaus kappelin henkilökunta, arkku jäi kappeliin >150 000

 5 kirkko arkkuhautaus arkku kirkossa, omaiset kantoivat haudalle <25 000

 6 siunauskappeli arkkuhautaus arkku kappelissa, omaiset kantoivat haudalle <25 000

 7 kirkko arkkuhautaus omaiset kantajina kirkkoon ja haudalle <3 500

 8 siunauskappeli tuhkaus arkku kappelissa, omaiset kantoivat autoon >30 000

 9 kirkko arkkuhautaus arkku kirkossa, omaiset kantoivat haudalle <2 000

10 siunauskappeli tuhkaus arkku kappelissa, omaiset kantoivat autoon >30 000

11 siunauskappeli tuhkaus arkku kappelissa, omaiset kantoivat kappeliin 

ja autoon

>30 000

12 siunauskappeli tuhkaus kappelin henkilökunta, arkku jäi kappeliin >150 000

13 siunauskappeli tuhkaus kappelin henkilökunta, arkku jäi kappeliin >150 000

Kun kyseessä oli arkkuhautaus, toimivat omaiset tutkimustapauksissa arkun 
kantajina. Omaiset valitsivat itse kantajat. Yleensä kantajat olivat hyvin lähei-
sessä suhteessa vainajaan. Kantajina saattoivat olla mm. vainajan pojat, tyttärien 
miehet tai lapsenlapset. Kaikki kantajat olivat miespuolisia. Leski ei itse yleen-
sä ollut arkun kantajana. Myös kantajien paikka mietittiin huolella. Lähimmät 
omaiset valitsivat arkun kantajat ja pyysivät heitä tehtävään.

Kun hautaus tapahtui kirkossa, käytäntö vaihteli. Mikäli kyseessä oli ark-
kuhautaus, aina omaiset kantoivat arkun haudalle.  Mikäli kyseessä oli tuhka-
us, kuten tapauksessa 2, omaiset eivät kantaneet arkkua kirkkoon eivätkä sieltä 
ulos, vaan hautaustoimisto huolehti arkun siirtämisestä. Kun hautaan siunaami-
nen tapahtui siunauskappelissa, myös niissä tutkimustapauksissa käytäntö vaih-
teli. Jos siunauskappeli sijaitsi krematorion yhteydessä, eivät omaiset osallistu-
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neet millään tavalla arkun siirtämiseen. Krematorion henkilökunta oli siirtänyt 
arkun valmiiksi kappeliin ennen omaisten saapumista. Kappeliin arkku myös jäi 
omaisten lähtiessä paikalta. Kun siunauskappelin yhteydessä ei ollut kremato-
riota, vaan arkku oli siirrettävä vielä erikseen tuhkausta varten toiselle paikka-
kunnalle, saivat omaiset kantaa arkun siunauksen päätyttyä ulkona odottavaan 
hautausautoon.

5.3. Hauta

”Kristillinen hautausmaateologia on saattamista”, toteaa Bey Heng.960 Viimei-
nen matka päättyy vainajan kohdalla haudan lepoon, siunattuun maahan. Kris-
tillinen seurakunta on saattanut jäsenensä odottamaan ylösnousemuksen aamua. 
Hautausmaat ovat olennainen osa kirkon uskonelämää, sillä ne välittävät kirkon 
käsityksiä elämästä, kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä.961 ”Hauta-
usmaistamme olisi puhuttava Jumalan peltona, sillä kristityn ruumis on kuin 
kylvösiemen, joka orastaa ikuisuuteen.”962 Hautamuistomerkeistä, niiden kirjoi-
tuksista ja hautoihin liittyneistä tavoista voidaan myös tutkia sitä, miten ihmiset 
ovat omaksuneet kirkon opetuksen ja miten he ovat tulkinneet kirkon uskoa ja 
omaa uskoaan.

Hautausmaiden historia maassamme ulottuu kuitenkin paljon kauemmas 
– aikaan ennen kristillisen uskon saapumista maahamme. Jo ennen kristinuskon 
saapumista maahamme, haudattiin vainajia tiettyjen normien mukaan kalmis-
toihin.

Arkeologisissa kaivauksissa on tehty merkittäviä hautalöytöjä, joiden avulla 
on voitu arvioida eri hautaustapojen muuttujia. Noin 1000-luvulta alkaen kris-
tinuskon vaikutuksesta Suomessa siirryttiin polttohautauksesta ruumishautauk-
seen. Jälleen on palattu polttohautaukseen (tuhkaus). Varhaiset kristilliset hauta-
usmaat perustettiin myös toisinaan myöhäispakanallisten kalmistojen päälle tai 
välittömään läheisyyteen.963

Vainajat varustettiin tulevaa elämää varten monenlaisin työkaluin ja tarve-
esinein.964 Mutta myös kristillisellä aikakaudella on vainaja saatettu varustella 
tulevaa elämää varten. Aili Nenola kertoo965, että naimattomina kuolleet nuo-
ret tytöt ja pojatkin on kuolemansa jälkeen varustettu hääpukuun. Ajatuksena 
on ollut, että toisella puolella vainaja solmisi avioliiton, ja sitä varten tarvittiin

960 Heng 1994, 9.
961 Makkonen 1989, 199.
962 Wirkkala 1945, 7.
963 Pihlman 1999, 69.
964 Pihlman 1999, 62. 
965 Nenola 1990, 450.
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oikeat varusteet.966 Myös raskaana kuolleitten naisten mukaan on esimerkiksi 
Ruotsissa voitu panna vielä 1900-luvulla lapselle vaatteita ja hoitotarvikkeita 
– jotta äidillä olisi tuolla puolen syntyvälle lapselleen varustukset.

Hautausmaa – pyhä paikka – on aina ollut myös vuorovaikutuspaikka elävi-
en ja vainajien tai ihmisen ja jumalallisen välillä. Esihistoriallisten maatalous-
kulttuurien kalmistoista on löydetty jälkiä yhteydenpidosta vainajiin.967 Tämä 
yhteydenpito ei kuitenkaan ole vain menneisyyttä vaan Lontoon hautausmailla 
vuonna 1998 suoritetussa tutkimuksessa haudoilla kävijöistä ilmeni, että monil-
le kävijöille haudan hoitaminen merkitsi lähes fyysistä kontaktia vainajaan.968

Haastateltavat olivat kertoneet vahvasta tunnusta, että vainaja yhä oli siellä ja 
saattoi kuulla ja nähdä, mitä haudalla tapahtui.969 Vainajille kerrottiin haudoilla 
oman elämän vaikeuksista ja heiltä voitiin pyytää apua ja ohjausta ratkaisui-
hin.970 Hautausmaa todella oli elävien ja kuolleiden kohtauspaikka. 

Omassa haastatteluaineistossani vainajan fyysinen läsnäolo hautausmaalla 
tuli esille hautapaikan valinnassa, jossa omainen varmisti, ettei hauta vain jää-
nyt kulkureitin kohdalle. Omainen pelkäsi, että hautausmaalla kulkijat olisivat 
muutoin kävelleet isän päältä.

”Suntio selitti, kun hautapaikkaa valittiin, että arkut on pää kirkkoon päin, vaik-
ka mä olin aina luullut, että vainaja on haudassa niin, että pää on kiven alla. 
Siinä on lähellä sellanen hautarivi, että jos siihen ois isän pannu, niin me ol-
taisiin sitten aina seisty sen pään päällä, kun oltais käyty haudalla. Kun ihmiset 
kävelee siitä, niin ne kulkee omaisten pään päältä. Se tuntui aika kummalliselta 
ajatuksissa.” (Tapaus 1, vainajan poika)

Myös puheet haudan käsittelystä hautaamisen jälkeen vaikuttivat jopa hauta-
ustavan valinnassa. Vainajan fyysinen läsnäolo haudassa ja siihen puuttuminen 
vaikutti yhdessä tapauksessa tuhkauksen valitsemiseen. Omainen oli kuullut,

966 Tähän tutkimukseen haastattelemani hautaustoimiston yrittäjä kertoi pukeneensa nuoren nai-
sen hääpukuun ja kauniisiin koruihin laittaessaan hänet arkkuun. Nainen oli kuollut juuri ennen 
aiottua hääpäivää. Eräs toinen yrittäjä kertoi omaisten laittaneen vainajan käteen rahan arkkuun 
mukaan, jotta olisi maksurahaa portilla. Tässä on nähtävissä mielenkiintoinen yhteys tapaan, jota 
roomalaiset käyttivät haudatessaan: vainajan suuhun pantiin raha lautturimaksua varten. 
967 Anttonen 1996, 93.
968 Francis et alii 2000, 43. ”By maintaining the grave, survivors demonstrate an on-going emo-
tional involvement with the deceased. For many, tending the grave also appears to serve as a proxy 
act of physical contact with the deceased.”
969 Francis et alii 2000, 44. ”… a commonly held belief that the deceased is still there and that 
they can somehow hear or see the activities of the visitors.”  Valittuaan ruumishautauksen tuhka-
uksen sijaan, haastateltaville tämä oli merkinnyt nimenomaan yhteyden jatkumista. Tuhka ei olisi 
merkinnyt niin konkreettisesti vainajan läsnäoloa haudalla kävijälle. Kun he tiesivät, että haudassa 
lepäsi omaisen maallinen maja, tuntui kuin haudalla käydessä olisi saanut olla hänen lähellään. 
”It`s not so fi nal. At the grave, they`re there, and also in heaven.” (s. 44)
970 ”I`ve come to talk to Dad and to ask him to put a few words in for my son, who has a few 
problems.” Francis et alii 2000, 43.
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että hautaa täytettäessä sinne juoksutetaan vettä, jotta maa saataisiin painumaan 
tiiviimmin kasaan ja näin estettäisiin maan painumista. Omaisesta tuntui kovin 
pahalta, että hänen miehensä joutuisi haudassa makaamaan vedessä. Eräässä 
toisessa tapauksessa (tapaus 8) omainen pelkäsi äitinsä puristuvan haudassa ka-
saan, kun hauta täytetään. Kyseessä oli tuhkaus, mutta jos äiti olisi haudattu 
arkussa, tytär olisi halunnut lujimman mahdollisen arkun ja valinnut siinä tapa-
uksessa tammiarkun äidilleen.

”Silloin kun äiti kuoli, niin silloin oli sellainen tapa näissä arkkuhautauksissa, 
että kun ne peittää, niin ne käsittelee kuin jätettä sitä hautaa. Me ei tykätty siitä, 
kun sinne työnnetään sitä vettä ja rikotaan se arkun kansi heti. Mulle sanottiin 
silloin, että se on ihan sama, maatuuko se nyt vain vuoden päästä, ettei sillä oo 
merkitystä. Mutta kyllä sillä omaisille on merkitystä. Siksi ne haudat ei nyky-
ään niin vajoile kuin ennen vanhaan eikä kivet kallistele. Mulle kerrottiin näin 
kiviveistämössä. Ja yks tuttava oli nähnyt X:n hautausmaalla tämmösen, et vet-
tä työnnettiin hautaan. Et vaikka sen kuinka ymmärtää, että maaksi se ihminen 
muuttuu haudassa, mutta ei sitä saa käsitellä miten vaan. Siks me valittiin nyt 
polttohautaus, vaikka arkkukin olis ollut mahdollinen siihen hautaan. Tämä tun-
tui arvokkaammalta miestäni ajatellen.” (Tapaus 2, leski)

Kuolemaan liittynyttä ortodoksista perinnettä tutkinut Heikki Makkonen971 tote-
aa, että ortodokseilla yhteys vainajaan haudalla käytäessä on ollut hyvin konk-
reettista. Haudalla käyntiin liittyi ruokien vieminen. Ruuat asetettiin hautakum-
mulla hautalaudalle. Saatettiin toimittaa rukouspalvelus, jos pappi oli paikalla. 
Sen jälkeen jokainen nautti osan tuliaisista, loput jäivät köyhille ja linnuille. 
Ruokaa nautittaessa pyydettiin edesmennyttä omaista tai omaisia aterialle.972

Tällä tavalla tuotiin ilmi usko tuonpuoleiseen elämään. Haudalla käynneissä to-
teutui Makkosen mukaan seurakunnallinen diakonia, sosiaalinen yhteydenpito 
ja uskonmukainen elämä.

Hautausmaa ja haudat kuuluvat elämän ja kuoleman raja-alueeseen ja tämä 
raja on yhteisölle keskeisen tärkeä.973 Koska se on pyhä ja vaarallinenkin, se on 
määritelty erilaisin rituaalein, joihin on liittynyt symbolista käyttäytymistä.974

Hautausmaat vihitään käyttöön, ennen kuin niihin saa haudata. Tätä varten kir-

971 Makkonen 1989, 193–198.
972 Makkonen 1989, 193. “Kun joku nainen meni haudan luo, hän aluksi kosketti kädellään hau-
takummun reunoja kolmesti, siunasi itsensä ristinmerkillä, lausui puoliääneen muutamia slaa-
vinkielisiä rukouksia ja sen jälkeen puhutteli vainajaa karjalaksi muutamilla lauseilla. ..heillä on 
vieläkin tapana haudalle tullessaan ns. hautakepillä mullan lävitse muutaman kerran koputtaa 
arkkua ja samalla puhutella vainajaa ja kertoa tälle tärkeimmät kuulumiset.” – Makkonen lainaa 
Konkan (1985, 88) keräämästä perinnetiedosta nämä konkreettiset tapahtumat, jotka ovat tapahtu-
neet Aunuksessa joskus 1900-luvun loppupuolella.
973 Anttonen 1996, 110.
974 Leach 1977:”Mortuary rites are prototypical of all religious rites and their spatial, temporal 
and cultural location lies on the boundary between life and death.”



318

kolla on oma kaava (rituaali).975  Vihkimisen kristilliseksi hautausmaaksi uskot-
tiin takaavan sinne kätketyille rauhan ja karkottavan paholaisen. Hautausmaan 
rauhaa pyrittiin varjelemaan ympäröimällä alue kivistä rakennetulla muurilla.976

Hautausmaalla pitää myös käyttäytyä eri tavalla kuin muualla: siellä ei saa juos-
ta eikä mekastaa, polkupyörällä ajaminen on siellä kielletty eikä hautoja saa 
avata omin päin. Hautausmaa on erotettua, pyhää aluetta. Hautausmaihin koh-
distunut ilkivalta ja hautakivien kaataminen onkin erityisen raskaasti satuttanut 
hautojen haltijoiden tunteita. Myös seurakuntien toimet vanhojen hautojen ot-
tamiseksi uudelleen käyttöön ovat usein merkinneet ihmismielen herkimpien 
alueitten koskettamista.

Hautaa ja hautaamista koskevat nykyään monenlaiset lait ja määräykset, joita 
yksilöiden ja yhteisön tulee noudattaa. Useimmiten haudoilla on muistomerkki, 
josta ilmenevät tiedot haudatuista. Tällainen muiston säilyttäminen oli vielä kes-
kiajalla lähes tuntematon ilmiö, kuten myös hautojen hoitaminen ja koristaminen 
istutuksilla ja kukkasilla, mikä on vasta 1800-luvulla syntynyt tapa. Nykyaikana 
elävän ihmisen on melko mahdotonta käsittää, että vielä keskiajalla ei useinkaan 
enää muutaman vuoden kuluttua hautaamisesta tiedetty, missä tarkalleen ottaen 
vainajan hauta sijaitsi (eikä siitä oltu edes kovin kiinnostuneita).977

Hautausmaiden oikeudellinen asema on eri maissa historiallisista syistä 
kehittynyt eri suuntiin.978 Suomessa kirkko omistaa lähes kaikki hautausmaat. 
Hautaustoimilain mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla 
ja seurakuntayhtymillä on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita.979 Näil-
le hautausmaille on oikeus jokaisella kunnan asukkaalla tulla haudatuksi riip-
pumatta hänen uskontokunnastaan tai kirkkoon kuulumisestaan.980 Haudalla 
lainsäädännössä tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten 
varattua maa-aluetta hautausmaalla.981 Hauta puolestaan sisältää yhden tai use-
amman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman 
päällekkäisen hautasijan.982 Tuhkan hautaaminen voidaan suorittaa uurnassa 
myös uurnaholviin (kolumbaarioon). Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkit-
tyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Hautausmaalla voi olla myös 
tuhkan sirottelualue. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydes-

975 KK 2004, 2. osa, 239. Hautausmaan tai siunauskappelin vihkiminen.
976 Lempiäinen-Nickels 1990, 8.
977 Nölle 2003, 57.
978 Jumalan puistot kauniiksi 1955, 11.
979 Hautaustoimilaki 2004, 1 luku, 3 §. Velvollisuus ylläpitää hautausmaita.
980 Hautaustoimilaki 2 luku, 4 §. Tämä oikeus on myös kuolinhetkellään ulkomailla asuneella 
Suomen kansalaisella.
981 Terveydensuojeluasetus 40 § 2 ja 3 mom. ”Arkkuun sijoitettu ruumis on haudattava maahan 
vähintään 150 senttimetrin syvyyteen. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 15 vuoden 
kuluttua edellisestä hautaamisesta. Ruumis voidaan sijoittaa myös hautakammioon edellyttäen, 
ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Hautakammioon saa haudata momentissa mainittua aikaa lyhy-
emmin väliajoin edellyttäen, että kunnan terveydensuojeluviranomainen hyväksyy hautaamisen.”
982 Heng 1994, 10–12.
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sä.983 Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa arkussa ruumissuojas-
sa, jonne ei saa päästää sivullisia. Ruumis on haudattava helposti maatuvassa 
arkussa. 984 Haudan on oltava sen kokoinen, että arkku mahtuu riittävän väljästi 
laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle saakka.985 Seurakunnan 
tulee pyynnöstä osoittaa hautasija erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, 
joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai seurakuntayhtymän 
alueesta. Tämä alue ei saa olla vihitty käyttöön eikä siellä saa sijaita mitään 
uskonnollisia merkkejä.986 Hautaustoimen malliohjesäännössä säädetään, että 
haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakunta. Omaiset voivat peit-
tää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.987

Kirkkohallitus antaa seurakunnille tarvittavia ohjeita hautaustoimen hoita-
misesta.988 Jokaista hautausmaata varten kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaa-
kaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin 
vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä puolestaan säädetään niistä asioista, jois-
ta hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä.989

Seurakuntien tulee mm. pitää hautakirjaa, josta selviää hautausmaille haudat-
tujen nimet ja hautapaikkatiedot.990 Hautausmaan käytöstä peritään seurakun-
nan vahvistama hautamaksu ja muita hautaamiseen liittyviä maksuja (avaus ja

983 Kirkkolaki 17 luku, 2 §. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirk-
koneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeus luovutetaan 
enintään 50 vuoden määräajaksi. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen kalenteri-
vuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin 
hautaa voidaan uudelleen käyttää.
984 Hautaustoimen malliohjesääntö 2003, 10 §. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä 
sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännöt sen sallivat. Esimerkiksi islamin uskoisten 
hautaaminen Suomessa voi tapahtua käärinliinassa; ruumis kuljetetaan haudalle arkussa, mutta 
lasketaan hautaan käärinliinojen avulla. On tärkeää, että muslimin kasvot on asetettu haudassa 
kohti Mekkaa; sitä varten on käytössä tietynlainen kompassi.
985 Eräs amerikkalainen yrittäjä mainosti perustamaansa hautausmaata, jonne ruumiit haudattiin 
pystysuunnassa. Se oli tilaa säästävä ratkaisu!
986 Hautaustoimilaki 2 luku, 5 § Tunnustukseton hauta-alue. Tässä pykälässä säädetty velvoite 
tulee voimaan vuoden 2007 alussa.
987 Hautaustoimen malliohjesääntö 2003, 11 §.
988 Ensimmäinen koko kirkkoa koskeva yhteinen hautaustoimen ohjesääntö laadittiin vuonna 
1954. Ohjesääntöä tarkistettiin vuosina 1972, 1979, 1994 ja 2003. Uusin malliohjesääntö ottaa 
huomioon myös vuoden 2004 alussa voimaan tulleen hautaustoimilain. Seurakuntien tulee laatia 
oma hautaustoimen ohjesääntönsä ottaen huomioon seurakunnan hautausmaiden paikalliset omi-
naispiirteet ja hautauskulttuurissa omaksuttu kulttuuri. Liite kirkkohallituksen yleiskirjeeseen nro 
26/2003, 2–3.
989 Kirkkolaki 17 luku, 8 §. Kirkkojärjestys 17 luku.
990 Piispainkokouksen hautausmaaohjesäännössä vuodelta 1929 määrättiin, että jokaisesta hauta-
usmaasta piti olla ”asianymmärtävän henkilön laatima asemakaava numeroituine hautasijoineen”. 
Haudattujen luettelon piti olla niin laadittu, että siitä voitiin löytää jokaisen haudatun henkilön 
hauta. Piispainkokouksen ohjesääntö täydensi vuoden 1927 terveydenhoitolaissa hautaamisesta 
annettuja määräyksiä. Opetusministeriön määräys 26.6.1934 hautapaikkojen merkitsemisestä an-
nettiin, kun kahdessa seurakunnassa ei pystytty löytämään oikeustieteellistä ruumiinavausta var-
ten mahdollisesti rikollisella tavalla henkensä menettänyttä haudattua. Wirkkala 1945, 86–87.
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peittäminen). Uuden hautaustoimilain mukaan saman kunnan asukkaiden hau-
tamaksujen tulee olla samansuuruiset, olipa vainaja sitten seurakunnan jäsen tai 
kirkosta eronnut. 991 Hautaustointa hoitaessaan kirkon katsotaan huolehtivan yh-
teiskunnallisesta tehtävästä, josta se saa korvauksen yhteisöverojen muodossa. 
Kirkko on perustanut seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata hautaustoimi-
lain toteutumista seurakunnissa ja myös arvioida hautaustoimesta aiheutuvien 
kulujen korvautuvuutta.

Riippumatta siitä, haudataanko vainaja arkussa vai tuhkataanko hänen ruu-
miinsa ja riippumatta siitä, toimitetaanko hautaukseen liittyvä uskonnollinen 
rituaali vai ei, tulee hänelle osoittaa hautapaikka. Tämän paikan ei välttämättä 
tarvitse sijaita hautausmaa-alueella, paikka voi olla myös meri tai jokin yksityi-
nenkin maa-alue. Hautapaikkaa ei välttämättä tarvitse merkitä millään ulkoisel-
la merkillä. Joka tapauksessa ruumis tai tuhka tulee sijoittaa pysyvästi yhteen 
paikkaan, eikä tuhkaa saa jakaa osiin.992 Uusi hautaustoimilaki merkitsi mm. 
tuhkatun vainajan samanarvoistamista arkkuvainajan kanssa.

Saksalainen Nölle mainitsee hautaustointa käsittelevässä melko uudessa väi-
töskirjassa anonyymien hautauskenttien syntysijaksi juuri Skandinavian, jossa 
alettiin perustaa nimettömiä ja merkittömiä uurna-alueita, ns. muistolehtoja 
1920-luvulla. Tämä tapa siirtyi Skandinaviasta Pohjois-Saksan alueelle, missä 
se nopeasti yleistyi.993 Tällä hetkellä Saksan pohjoisissa kaupungeissa anonyy-
mien hautausten määrä vaihtelee 30:stä 60 prosenttiin kaikista hautauksista. 
Hautausmaakulttuuria vaalivan organisaation johtaja Rainer Sörries on huo-
lestuneena kehityksestä varoittanut arvonmenetyksestä ja hautausmaiden alku-
peräisen tehtävän muuttumisesta puutarha-arkkitehtonisiksi luomuksiksi. Hän 
kutsuu kehitystä epä-kulttuuriksi (”Unkultur”).994 Nöllen mukaan kirkot eivät 
ole yhtä huolestuneita muistolehtojen syntymisestä, vaan ne katsovat tärkeäm-
mäksi tehtäväkseen kristillisen sanoman välittämisen sureville. ”Riippumatta 
hautaustavasta kirkko jättää kuolleet Jumalan käsiin.”995

991 Sotaveteraaneille seurakunta voi kuitenkin niin halutessaan antaa esimerkiksi ilmaisen hauta-
paikan. Tämä kohta tuli myöhemmin lisäsäädöksenä mukaan hautaustoimilakiin. Suomen hau-
taustoiminnan keskusliitto ry esitti eduskunnan hallintovaliokunnalle pyydetyssä lausunnossaan 
hautaustoimilain lakiesitykseen muutosta juuri sotien veteraaneja koskien. ”Nykyisin useat seu-
rakunnat luovuttavat sotien veteraaneille ilmaisen haudan ja hautauspalvelut. Nyt käsiteltävän 
hautaustoimilain tulisi olla sellainen, että tämä menettely olisi edelleenkin mahdollista.” Suomen 
hautaustoiminnan keskusliitto ry:n liittohallitus 12.11.2002. (kopio Eduskunnan hallintovaliokun-
nalle lähetetystä kirjeestä tutkijan hallussa.) Hautaustoimilaissa tätä muutosta ei kuitenkaan otettu 
huomioon, vaan vasta myöhemmässä lisäsäädöksessä.
992 Hautaustoimilaki 7 luku, §§:t 18 ja 19. Krematorion ylläpitäjä ei saa luovuttaa tuhkaa, jos 
on perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin käsittelemään lain säännösten vastaisesti. Tuh-
ka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen 
paikkaan. Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa, seurakunnalla on oikeus 
haudata tuhka seurakunnan ylläpitämän hautausmaan muistolehtoon.
993 Nölle 2003, 58.
994 Sörries 1993a, 463 ja Sörries 1993, 355.
995 Nölle 2003, 59.
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Yksittäisen haudan voi kirkkojärjestyksen mukaan lunastaa vain kuolemanta-
pauksen yhteydessä. Silloin voi varata useamman paikan, myös tulevaa käyttöä 
varten. Aikaisemmin saattoi ostaa myös ns. ainaishaudan ilman mitään ajallis-
ta takarajaa, nykyään tällaisia ei enää myydä. Yleisimmin hautaoikeus voidaan 
nykyisin lunastaa 15–50 vuodeksi. Hautaa pitää hoitaa, sillä hoitamaton hauta 
siirtyy tietyin menettelyin seurakunnan haltuun.996 Hautausmaiden ilme onkin 
nykyään hyvin hoidettu, puistomainen. Haudan hoidon voi myös antaa maksua 
vastaan seurakunnan tehtäväksi.

Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisen tai seura-
kunnan ohjeiden mukaisen muistomerkin. Hautaoikeuden haltija päättää hau-
dalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee 
olla hautausmaan ylläpitäjän hyväksymä. Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei 
kuitenkaan saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.997 Tietyin 
edellytyksin hautoja palautuu myös takaisin seurakunnille.998

Hautausmailla istutukset yleistyivät vasta 1800-luvun loppupuolella.999

Aluksi hautausmaiden ilme oli autio, mitään nykyisenkaltaista hoitoa ei ollut, 
eikä myöskään istutuksia eikä istutettuja puita. Ilmari Wirkkala kumoaa roman-
tisoidun kuvan muinaisista suomalaisista, hämyisistä kirkkotarhoista, sillä ”on 
ollut vain autiutta, törkyä sekä erityisesti kuolleitten luita, joita siat ja koirat kul-
jettivat ihmisten asunnoille, kujille ja kaduille”.1000 Hautoja ei myöskään ollut 
järjestetty riveiksi, vaan hautausjärjestys käytti tarkasti hyväkseen maaston, et-
tei minkäänlaisille istutuksille ollut edes tilaa. Vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alussa hautausmaiden heinä ja niillä laiduntaminen kuuluivat lukkarin tai sunti-
on palkkaetuihin.1001 Tämän vuoksi niiden, jotka tahtoivat suojella hautojaan, oli 
aidattava hauta-alueensa. 

Ortodoksisessa kristillisyydessä hautausmaat on ymmärretty pyhäksi ja kos-
kemattomaksi paikaksi, ja ne on alun perin pyritty säilyttämään luonnontilaisina. 
Vanhaa ortodoksista kuolemaan liittynyttä perinnettä tutkinut Makkonen kirjoit-
taa, että hautausmaa tuli ennen olla lähes joka kylässä, vaikka omaa tsasounaa ei 
olisi ollutkaan. Kyläläisten käsitys hautausmaasta osana Jumalan luontoa tuotiin 
esille siten, että hautausmaalta ei saanut kaataa puita eikä taittaa oksia puista. 
Sen oli annettava olla rauhassa ja luonnon mukaisessa järjestyksessä, luonnon-
puistona. Kirkon johto vaati, että hautausmaan käytöstä tuli olla suunnitelma ja 
että sitä piti ryhtyä noudattamaan, mutta seurakuntalaiset ilmoittivat eroavansa

 996 Kirkkolaki 17 luku, 5§. Hautaustoimen malliohjesääntö 2003, 13 §.
 997 Hautaustoimilaki 5 luku, 14 §. Hautaustoimen malliohjesääntö 2003, 14 §.
998 Rintala 2001, 1. Tällaisia syitä ovat hautojen hoitamattomuus, määräajaksi luovutetut haudat, 
entiset kertahaudat, omaisten halu palauttaa ja hautausmaan lopettaminen. Tiedot on koottu esitel-
mästä Helsingin hiippakunnan hautausmaakulttuuritoimikunnan seminaarissa 20.3.2001. Tutkijan 
hallussa on esitelmän kopio.
999 Seppovaara 2002, 37.
1000 Wirkkala 1945, 37. Hautoja ei mm. kaivettu riittävän syviksi, eikä arkkuja peitetty riittävällä 
maakerroksella.
1001 Wirkkala 1945, 49.
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kirkosta, jos heitä pakotetaan kajoamaan hautausmaiden koskemattomuuteen ja 
muuttamaan niitä säännöllisiksi ja pirstomaan käytävillä. Hautojen sijoittami-
nen riveihin käsitettiin luonnonvastaiseksi ja luterilaiseksi tavaksi. Vain vastaha-
koisesti suostuttiin pystyttämään aitojakaan hautausmaan ympärille.1002

Tavallisin ja varhaisin hautamuistomerkki hautausmailla oli puuristi.1003 Sii-
hen sisältyi syvällinen näkemys käytännön kristillisyydestä. Aikanaan puinen 
risti lahoaa, kaatuu hautakummun päälle ja maatuu.1004 Kansa ymmärsi, että 
niin kauan kuin hautakummun alla lepäävällä oli omaisia elossa, he huolehtivat 
muistelemassa käydessään myös ristin kunnosta. Kun muistelijat ovat kuolleet 
ja siirtyneet ”tuonilmaisiin”, eikä heitä enää ole, ristikin jouti maatumaan ja 
tulemaan maaksi jälleen. Hautakivien käyttö, joka tuli ristien sijaan 1930-lu-
vulla, oli Makkosen mukaan tietoista lainaa luterilaisuudesta. Usko hautojen ja 
hautausmaiden koskemattomuuteen oli Makkosen mukaan yhteydessä kirkon 
opetuksessa esille tulleeseen ihmisen fyysisen olemuksen koskemattomuuteen 
ja uskoon ruumiin ylösnousemuksesta, mikä marttyyrikirkon aikana oli yhdis-
tetty marttyyrien ja heidän hautojensa kunnioitukseen.1005

Makkonen toteaa ortodoksista perinnettä tutkivassa väitöskirjassaan, että 
hautausmaan merkitys omaisia säännöllisin ajoin kokoavana paikkana oli Kes-
ki-Suomessa kadonnut 1980-luvulle tultaessa. Hautausmaa toki käsitettiin edel-
leen vainajien lepopaikaksi, mutta muutosten myötä haudan sosiaalinen funktio 
oli muuttunut. Ruuan vienti haudalle oli korvattu kukkien tuomisella ja vaina-
jain rukouksellinen muistaminen kirkon opettamina ajankohtina oli huomatta-
vasti vähentynyt ja siirtynyt muihin ajankohtiin. Kulttuuri-integraatio oli köyh-
dyttänyt ortodoksien kuolemaan liittynyttä elämää. Makkosen mukaan tapojen 
häviämisen ja vähentymisen voidaan katsoa etäännyttäneen ihmistä kuolemasta. 
Läheisyydentuntu kuolemaan on kadonnut. Tilalle on alkanut rakentua torjuva 
ja pelonsekainen tunnetila.1006

Aluksi maassamme haudattiin joko kirkon lattian alle tai välittömästi kir-
kon vieressä sijaitsevalle kirkkomaalle.1007 Kun kirkkoon hautaaminen kiellet-
tiin vuonna 18231008 ja kun kirkkomaatkin alkoivat käydä ahtaiksi, oli pakko

1002 Makkonen 1989, 202–205.
1003 Rimpiläinen 1971, 334; Hagberg 1937, 478. Haudan merkitsemiseen ei kiinnitetty kuitenkaan 
vielä 1700-luvun alussa esimerkiksi Pohjois-Karjalassa huomiota. Ristin käyttämiseen piti seura-
kuntalaisia kehottaa. Rimpiläinen 1971, 334–335.
1004 Heng 1994, 9. ”Hautamuistomerkin iäksi riittää hyvin kaksi-kolme sukupolvea. Kun kristilli-
nen usko korostaa ikuista elämää, ei maallisen elämän muiston säilyminen täällä ikuisuuteen ole 
enää tarpeellista. Hautamuistomerkit ovat eläviä varten ja niidenkin tehtävä on ajallinen.”
1005 Makkonen 1989, 205.
1006 Makkonen 1989, 219–221.
1007 Kirkkoon hautaaminen lisääntyi Rimpiläisen mukaan 1600-luvulla niin, että oli jatkuvasti 
pyrittävä rajoittamaan sitä. Kirkkoon hautaaminen pyrittiin varaamaan vain ylhäisille maallikoille 
ja papeille, jotka olivat maksukykyisiä. Suomessa käytössä ollut vuoden 1571 kirkkojärjestys oli 
säilyttänyt hautausmaahaudat ilmaisiksi. Rimpiläinen 1971, 334–335.
1008 Jumalan puistot 1955, 12. Lempiäisen antama vuosiluku on 1822 (Lempiäinen-Nichels 1990, 
11).



323

perustaa erillisiä hautausmaita asutuksen ulkopuolelle. Hautausmaiden viemi-
nen kauas kirkosta, toi hautausmaille aikaisemmin tuntemattoman rakennuksen 
– siunauskappelin. Ensimmäiset siunauskappelit rakennettiin maahamme 1800-
luvun lopulla. Hautaan siunaamiset olivat tähän asti tapahtuneet joko kirkossa 
tai avoimen taivaan alla haudalla. Kappelit tarjosivat hyvät puitteet hautaamisel-
le, mutta samalla ne irrottivat toimitukset seurakunnan muusta jumalanpalvelu-
selämästä. Hautaamisista muodostui yksityistilaisuuksia.1009 Åkessonin mukaan 
myös Ruotsissa normaali siunaustilaisuus nykyään on pieni ja yksityisluontoi-
nen tilaisuus.1010 Oman tutkimusaineistoni hautaukset toimitettiin pääasiassa 
siunauskappeleissa.

Tuhkauskäytäntö on merkinnyt samalla myös hautaan siunaamisen ja maa-
hankätkemisen ajallista erottamista toisistaan. Toimitusta ei voitu suorittaa 
loppuun asti samalla kertaa. Jos siunauskappeli ei sijainnut krematorion yhte-
ydessä, oli arkku kuljetettava siunauksen jälkeen krematorioon, josta tuhka oli 
noudettavissa noin 1–2 viikon kuluttua siunaamisesta. Sen jälkeen toimitettiin 
vielä erikseen tuhkauurnan maahan kätkeminen tai siroteltiin tuhka muistoleh-
toon ilman erillistä, merkittyä hautapaikkaa. Eräässä tutkimusseurakunnassa oli 
tätä pitkää prosessia helpotettu siten, että hautaan siunaaminen toimitettiin vasta 
ruumiin tuhkaamisen jälkeen ja siunaustilaisuudessa oli arkun sijasta paikalla 
vain vainajan tuhkat uurnassa. Tähän käytäntöön kuitenkin arkkipiispa puuttui 
kirjeellään ja kehotti noudattamaan vainajan siunaamista arkussa.1011 Vain eri-
tyisolosuhteissa voitiin toimittaa uurnan siunaaminen (esim. jos vainaja oli jo 
tuhkattu ulkomailla).

Hautaan siunaamisten siirtyminen kirkoista siunauskappeleihin on samalla 
merkinnyt toimituksen jumalanpalvelusluonteen heikentymistä, vaikka hautaan 
siunaamisen kaava nykyisin noudattaakin sanajumalanpalveluksen rakennetta. 
Siunauskappelit ovat enimmäkseen vain kuolemaan liittyviä toimituksia varten, 
kun taas kirkoissa kokoonnutaan säännöllisesti viettämään messua. Myös seura-
kunnallinen muu yhteys kirkoissa on omaisille tutumpi, koska samassa kirkossa 
on ehkä jo aiemmin kastettu lapset, konfi rmoitu nuoret ja vihitty avioliittoon. 
Hautaan siunaamisten siirtäminen takaisin seurakuntien kirkkoihin erityisesti 
kaupungeissa merkitsisi kuitenkin lähes aina kuljetuskustannusten lisääntymis-

1009 Lempiäinen-Nickels 1990, 8–15.
1010 Åkesson 1997, 124–126. 
1011 Arkkipiispa John Vikströmin kirje 28.12.1992: ”Koskien kirjettä 30.11.1992 siunauksen ja 
tuhkauksen järjestyksestä totean, että ei ole syytä suosia sellaista käytäntöä, jossa vainaja tuhka-
taan ennen siunaamista. Tämä käytäntö on perusteltu vain sellaisissa erityisissä tilanteissa, joissa 
vainajan siunaaminen on käytännössä mahdotonta ennen tuhkaamista. Tällaisia tilanteita ovat eri-
tyisesti ne tapaukset, joissa vainaja on kuollut ulkomailla, ja hänet on jouduttu tuhkaamaan en-
nen kuljetusta kotimaahan…Ei ole toivottavaa, että pelkät taloudelliset seikat ratkaisisivat asian.” 
– Kirjeen kopio tutkijan hallussa. Bey Hengin mukaan (Heng 1994, 17) perustelut siunaustilaisuu-
den toteuttamiselle vain ennen tuhkausta eivät ole kestäviä.
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tä omaisille (arkun siirto ruumishuoneelta kirkkoon).1012 Vain yhdessä tutkimus-
tapauksessa omainen oli halunnut siunauksen kaupungissa nimenomaan kirk-
koon, vaikka olikin kysymyksessä tuhkaus. 

”Tämä kirkko oli meidän yhteinen kotikirkkomme ennen kuin muutimme. Tässä 
kirkossa on meidän lapset kastettu, ja täällä he ovat päässeet ripille. Ja täällä me 
kävimme mieheni kanssa aina jouluisin kirkossa. Halusin tähän tuttuun kirkkoon 
järjestää myös hautajaiset.” (Tapaus 2, leski)

Hautausmaat ovat vainajien leposijoja, mutta ne ovat myös paikkoja, joissa seu-
rakuntalaiset ja omaiset tekevät surutyötään. Hautausmaat ovat yksi osa seura-
kunnan yhteistä saattamista. Bey Heng1013 löytää hautausmaalle seuraavia teh-
täviä: niihin voidaan haudata, ne ovat paikka surutyölle, ne ovat kuva aikamme 
lyhyydestä ja hautausmaat kokoavat historiaa. Haudan hoitaminen on omaisen 
mahdollisuus muistella vainajaa, ja haudalle voi viedä kukkia ja kynttilöitä. 

Hyvä kokemus hautausmaasta ja käynnistä omaisen haudalla voi antaa mer-
kittävää tukea surussa, toteaa myös Worden.1014 Hänen mukaansa haudalla käyn-
ti voi auttaa surevaa:

– hyväksymään menetyksen todellisena
– ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita
– auttaa ymmärtämään toisia samassa tilanteessa olevia
– näkemään itselleen uusia rooleja elämässä ilman kuollutta
– löytämään konkreettisen paikan suremiselle.

Lontoolaisessa tutkimuksessa1015 havaittiin, että haudoilla käytiin erityisesti 
tiettyinä päivinä. Näitä olivat marraskuussa vietettävä pyhäinpäivä (All Soul`s 
Day), kuoleman vuosipäivä, joulu, äitien/isänpäivä ja vainajan syntymäpäivä tai 
muu tärkeä merkkipäivä (hääpäivä). Myös hautauksesta kulunut aika vaikut-
ti haudalla käymiseen. Ensimmäisenä vuonna hautauksen jälkeen lähiomainen 
kävi kerran tai kahdesti viikossa haudalla; sen jälkeen käynnit alkoivat harven-
tua ja vakiintuivat yleisiin muistopäiviin. 

Myös omassa tutkimuksessani omaiset kertoivat käyvänsä erityisesti tiettyi-
nä juhlapäivinä läheistensä haudoilla. Tällaisia päiviä olivat joulu, pyhäinpäivä, 
äitienpäivä, isänpäivä, kaatuneitten muistopäivä, läheisen syntymä- ja kuolin-
päivä sekä hääpäivä. Toisaalta myös sosiaalinen paine vaikuttaa haudalla käymi-
seen. Seuraavassa omaisen haastattelussa tämä tulee hyvin ilmi.

1012 Oslossa papisto yritti 90-luvulla jälleen lisätä kirkoissa toimitettavien hautausten määrää, 
mutta joutui hautaustoimistojen painostuksesta luopumaan tavoitteestaan.
1013 Heng 1994, 13–14.
1014 Worden 1991.
1015 Francis et alii 2000.
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”Me on käyty ahkerasti haudalla. Jo minun kodissani se oli tapana. Jouluaatto 
oli ihan ehdoton. Ahkerasti käydään juu, kyllä. Mutta kyllä muutenkin käytiin 
haudalla ja kynttilöitä vietiin. Me kävimme monta kertaa vuodessa siellä. Yri-
timme muistaa merkkipäivät ja jos oli nimipäivä tai syntymäpäivä, niin silloin 
vietiin myös pieni kukkakimppu ja sytytettiin kynttilä. 
  Ajattelen, että moni käy siellä viemäs kynttilän, että muut näkevät, että siellä 
joku käy, mutta kyllä siinä aina myös samalla muisteli sitä henkilöä, kenelle se 
kynttilä sytytettiin. 
  Sitten oli kaatuneiden muistopäivä. Koska munki pappa oli kaatunu, silloin 
mentiin hautausmaallle. Ja vainajien päivänä, semmonenki oli.
  Voidaan sanoo, että se oli mun sukuni hauta, koska mun isä ja äiti ja sisko 
ovat siel. Mulla on yks veli ja me vuorovuosina hoidimme sinne kukkaset. Ei me 
annettu niin kun seurakunnan hoitaa sitä, vaan me hoidimme vuorovuosin aina 
kun voimme. Kesäkuun alussa – kun katsottiin, että pakkasii ei enää tule – niin 
silloin ostin muutaman semmosen kesäkukkasen siihen. Et sitä hautaa kyl hoidet-
tiin niin ku ympäri vuoden sitten. 
  Nyt tää mun vaimon hauta,vaikkei hän viel ookaan siel, on ihan lähellä tätä 
sukuhautaa. Nyt ku ruvetaan käymään siellä, ni ei oo pitkä matka sukuhaudalle. 
Sankarivainajien hauta on siellä vähän kaukempana siitä. Mun tytär sanos, että 
se on paikka, jossa äitii saa muistella nyt ja tulevaisuudessa.” (Tapaus 12, vai-
najan aviomies)

” Äiti meni mummon ja pappan kanssa samaan hautaan. Ja siellä on myös isän 
hauta vähän eri paikassa. Me käydään haudalla ainakin kesällä, pyhäinmiesten 
päivänä, isänpäivänä ja tietysti jouluna. Sytytetään kynttilä ja viedään kukkia. Ja 
nyt siell on myös äiti. Tavallaan siellä käy katsomas äitii siellä haudalla. Alussa 
käy useammin ja sitten se harvenee.” (Tapaus 8, vainajan tytär)

Englantilaisessa tutkimuksessa lontoolaisista hautausmaista ja niissä käymises-
tä ilmeni, että niillä haudoilla, joissa oli haudattuna tuhkattu vainaja, käytiin 
harvemmin kuin arkkuhaudoilla. Tutkijat eivät tähän olleet löytäneet mitään 
erityistä selitystä. Omassa tutkimuksessani yhdessä omaisen haastattelussa tuli 
esiin hyvin mielenkiintoinen uurnahautaan liittyvä ajatus. Varovasti ajatellen 
sitä voisi ehkä soveltaa myös englantilaisen tutkimuksen havaintoihin. Kysymys 
oli siitä, että omainen ei pystynyt kokemaan vainajan olevan läsnä uurnahaudas-
sa yhtä todellisesti kuin arkkuhaudassa.

” On ihan erilainen ajatus, kun käyt haudalla, johon vainaja on laskettu arkussa 
tai sinne on pantu uurna. Aina, kun menet sinne uurnahaudalle, niin ajattelet, 
että hän ei siellä ole, vaan hänestä on siellä joku muu. Jos siellä olisi arkku, 
niin muistaisin hänen kasvonsa. Mutta tämä tekee siihen määrätynlaisen eron.” 
(Tapaus 10, vainajan läheinen ystävätär)
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Myös perheen sisäiset sosiaaliset suhteet vaikuttivat haudalla käymiseen. Mikäli 
suhde vainajaan oli ollut hyvin huono, omainen ei välttämättä halunnut käydä 
haudallakaan. Mutta toisaalta haudalla käytiin myös rakentamassa elämää uu-
delleen suhteessa vainajaan, kuten seuraavista tutkimukseen liittyneistä haastat-
teluista ilmenee:

”I come to remember my mother. I come here to consolidate my thought and to 
honour her. I’m still coming to terms with it, it’s like the piecing together of a 
puzzle…I cherish her more since she died; the Christmas wreath shows she’s still 
with us.”1016

  “Me and my Dad, we did not get on. It was only when he was ill, we got clo-
ser. Now I miss him. He was not a man you could be close to…if I come over here 
I feel a lot better when I go.”1017

Haudalla käytiin myös ikään kuin maksamassa takaisin sitä velkaa, jota omassa 
mielessä tuntee vainajaa kohtaan. Tämä ilmeni omassa tutkimuksessani aikui-
sen pojan kertoessa suhteestaan vanhan äitinsä hautaan:

”Se on pyhä paikka, missä tahtoo käydä. Ennen äiti hoiti minua, kun olin pieni. 
Nyt minulle jäi hänen hautansa hoitaminen.” (Tapaus 7, vainajan poika)

Hautausmaat ja niillä olevat haudat ilmentävät myös sosio-kulttuurisia ja uskon-
nollisia muutoksia. Ne toimivat sekä yhteisenä että yksilöiden muistina. Hau-
dat ovat myös identiteetin ilmentäjiä. Bourdieu’iin (1977) liittyen voi todeta, 
että menneisyys tarjoaa nykyisyydelle habituksen riippumatta siitä, käydäänkö 
haudoilla vai ei. Se paikka, johon olemme haudanneet vainajamme, on usein 
paikka, johon tunnemme kuuluvamme.1018 Tästä kertovat monet sukuhaudat 
hautausmailla. Voisi ajatella, että tästä kertoi myös suomalainen tapa toimittaa 
rintamalla kuolleet sotilaat takaisin omien kotiseutujensa multiin. Sankarihauta-
ukset vahvistivat suomalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Maalliset jään-
nökset lähetettiin ”kotiin”, jotta ne voitiin haudata samalle kirkkomaalle, jonne 
jo aikaisemmat sukupolvet oli haudattu. 

Englantilaisessa tutkimuksessa hautausmaa osoittautui tärkeäksi ankkuriksi 
sukuun ja kulttuuria säilyttäviin traditioihin. Haudoille mentiin varsinkin suu-
rina juhlapäivinä myös pienten lasten kanssa ja näin vahvistettiin kulttuurista 
habitusta. Haudoilla käynti osoitti, että yhteisöön kuuluminen oli osallisuutta 
menneitten sukupolvien kulttuurista samalla, kun se rakensi yhteyttä jo tuleviin 
sukupolviin.1019

1016 Francis et alii 2000, 43.
1017 Francis et alii 2000, 43.
1018 Berglund 1994, 57–58.
1019 Francis et alii 2000, 49. ”With the increasing mobility of the population, cemeteries have an 
additional role as an anchor for family and community values. Cemeteries demonstrate that so-
ciety is a partnership between the past, the living and those not yet born.” 
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”We bring our grandchildren here to teach them not to forget; we tell them as 
much we can about our fathers and mothers, and about death. My grandson says: 
`You’re getting and when you die will you watch me, like great-granddad watches 
me and you now? I’m proud he thinks that way…We tell him all we can about the 
grandparents.”1020

Myös oma tutkimukseni vahvistaa englantilaisten tutkijoiden havaintoa, että 
hautausmaa osoittautui ankkuriksi sukuun ja että se vahvisti traditioita ja kuulu-
mista sukupolvien ketjuun.

”Joo, haudalla on suuri merkitys. Se on se paikka, missä mä tapaan ne pois 
menneet. Isän ja äidin ja isoisän ja nyt mieheni.. Jat kun me käydään tuolla 
sukulaisten haudoilla, niin me käydään niin kuin tervehtimässä niitä. Muttat mä 
olen myös ruvennut nyt miettimään, että onko se sittenkään oikea paikka. Jos se 
vainaja onkin läsnä täällä, missä mä olen. Täällä kotona. Ei se siellä haudassa 
ole, siellä on vain – niin kuin meidän pikku nelivuotias sanoi – pappan luuranko. 
Mut kyllä se hauta on meidän perheessä ollut aina tärkeä. Mun miehelle erityi-
sesti nyt viime vuosina oikein tärkeä. Vaikka hänen sukunsa on haudattu sadan 
kilometrin päähän, niin joka jouluaatto hän kävi siellä yksin, tai joskus minä 
olin mukana. Hän kävi sytyttämässä kynttilät. Oikeastaan hän löysi tätä kautta 
esivanhempansa vasta nyt myöhemmin. Ne jutut rupes sit elämään hänen mie-
lessään. Ja loppujen lopuksi siitä tulikin aika iso kierros, kun me alettiin kiertää 
näitä hautausmaita ja suvun hautoja.”(Tapaus 2, vainajan leski)

Eva Reimers1021 päätyi tutkimuksessaan tukholmalaisesta hautausmaasta tulok-
seen, että maahanmuuttajien haudoilla oli tärkeä tehtävä identiteetin säilyttä-
misessä ja vahvistamisessa. Haudoilla käyminen ja hautausrituaalit vahvistivat 
omia etnisiä rajoja. Hautausmaahan ja hautauksiin liittyvät riitit eivät pelkäs-
tään osoittaneet sitä identiteettiä, johon yksilöt halusivat samaistua vaan myös 
antoivat osallistujille identiteetin. Hautausmaa ja haudat olivat enemmän kuin 
vain paikka, jonka yhteiskunta oli osoittanut vainajia varten; hautausmaata ja 
hautoja voi tarkastella myös yhteiskunnasta ja vainajista kertovina kulttuurisina 
teksteinä. Tämä näkyi mm. hautateksteissä, joissa oli ruotsalaisille vieraskieli-
siä lauseita arabialaisin tai kiinalaisin kirjaimin. Haudoilla saattoi olla valokuva 
vainajasta, mikä ruotsalaisilla haudoilla oli äärimmäisen harvinaista.

Hautausmaa on sekä kirkon että omaisten toimintakenttää. Hautakivi kuu-
luu haudanhaltijalle (omaisille), mutta seurakuntien hautausmaan ohjesäännöt 
(jurisdiktio) määrittelevät kivien käyttöä. Aiemmin nämä määräykset saattoi-
vat olla niin ahtaita, että vain tietynlaiset ”matkalaukkumallit” hyväksyttiin.
Nykyään kuitenkin sallitaan monimuotoisuutta enemmän. Kiviliikkeiden val-
miit kivimallit ohjaavat myös kysyntää. Hautaustoimistot välittivät hautakiviä

1020 Haastattelulainaus tutkimuksesta. Francis et alii 2000, 49.
1021 Reimers 1999, 39–51. Ruotsalaistutkimus on esitelty myös lehdessä Mortality 1999:2, 147–
166.
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ja joissakin hautaustoimistoissa tarjottiin myös hautakivien suunnittelupalvelua. 
Omassa tutkimuksessani omaiset suunnittelivat (tapaus 1) haudalle sellaista 
kiveä, josta näkyisi vainajan rakas harrastustoiminta. Kiveen piti saada kuva 
moottoripyörästä. Hautojen hoito kuuluu omaisten toimintakenttään, mutta hoi-
don voi teettää myös ostopalveluna seurakunnalta. Hoitamaton hauta palautuu 
seurakunnan omistukseen.

Mielipidemittauksin ja haastattelututkimuksin on selvitetty esimerkiksi kirk-
koon kuulumisen syitä. Hautaamiseen ja hautausmaahan liittyvät syyt ovat aina 
olleet aivan listan kärkisijoilla. Tärkeimpänä syynä kirkkoon kuulumiseen näh-
tiin mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen (hyvin tai melko tärkeä 
syy 83 %) ja neljännellä sijalla oli se, että kirkko ylläpitää hautausmaita (hyvin 
tai melko tärkeä syy 79 %).1022 Hengelliset syyt olivat vähemmän merkityksel-
lisiä syitä kirkkoon kuulumiselle. Suomalaiset arvioivat hautaan siunaamisen 
kasteen ohella kirkon toimintamuodoista kaikkein useimmin erittäin tärkeiksi. 
Kaksi kolmesta suomalaisesta piti niitä erittäin tärkeinä.1023 Seurakunnat saivat 
suomalaisilta myös varsin myönteisen arvion siitä, miten hautaus (erittäin tai 
melko hyvin, 89 %) ja hautausmaiden ylläpito (erittäin tai melko hyvin, 81 %) 
on hoidettu.1024 Merkittävin muutos kertomuskaudella 2000–2003 koski kui-
tenkin tyytyväisyyden vähenemistä seurakuntien hautaustoimeen. Neljä vuotta 
aikaisemmin tyytyväisiä oli 93 %, joista 60 prosenttia katsoi kirkon hoitaneen 
tehtävänsä erittäin hyvin. Lokakuussa 2003 vastaavat luvut olivat 81 %, ja erit-
täin tyytyväisten osuus oli laskenut 32 prosenttiin. Muutoksen taustalla raportin 
kirjoittajat arvelivat olleen uuden hautaustoimilain aiheuttamat muutokset seu-
rakuntien hautapaikkahinnastoissa. 1025

5.4. Tuhkaus ja uurnan maahan kätkeminen

Polttohautaus on monissa kulttuureissa vallitseva hautausmuoto. Uskonnoissa, 
joissa ruumiin katsotaan olevan vain sielun väliaikainen vankila, on ruumiin 
polttaminen nähty sielun vapauttamisena kahleistaan, ruumiista. Juutalaisuu-
dessa sen sijaan on korostettu sielun ja ruumiin kuulumista yhteen kuolemankin 
jälkeen. Maahan hautaamisen muodostuminen kristilliseksi hautausmuodoksi 
selittyy osittain juutalaisen tradition vaikutuksesta, osittain Jeesuksen hautaa-
misella kalliohautaan ja hänen ruumiillisella ylösnousemuksellaan sekä rooma-
laisten tavalla polttaa kristittyjen ruumiita pilkatakseen heidän uskoaan ruumiil-
liseen ylösnousemukseen.1026

1022 Kääriäinen-Niemelä-Ketola 2003, 129.
1023 Kirkko muutosten keskellä 2004, 57–58.
1024 Kirkko muutosten keskellä 2004, 60.
1025 Kirkko muutosten keskellä 2004, 61.
1026 Lahtinen 1989, 142. 
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Koska kristillinen seurakunta ei voinut pyhistä kirjoituksista löytää selvää 
ohjetta sille, miten kristillinen hautaus olisi toimitettava, seurattiin paljolti ym-
päröivän kulttuurin käytäntöä. ”Vaikka kristityt suurelta osin noudattivatkin 
hautaamisen ulkoisissa tavoissa ympäristönsä tapoja, he eivät halunneet nou-
dattaa pakanallisiksi katsomiaan muotoja. Niinpä kristityt torjuivat ruumiiden 
polttamisen ja halusivat haudata ruumiit, millä he katsoivat seuraavansa Kris-
tuksen hautaamisen esimerkkiä ja maahan haudatun viljanjyvän symboliikkaa, 
joka kasvattaa uuden tähkän (Joh. 12,24).”1027

Kristinusko on maailmalle levitessään aina syrjäyttänyt polttohautauksen. 
Tämä näkyy myös suomalaisista hautalöydöistä, joissa kristinuskon saapumi-
nen maahan vaikutti sen, että polttohautauksen tilalle tuli ruumiin hautaaminen 
maahan.1028 Kuitenkin teollistuminen ja suuri muuttoliike kaupunkeihin tekivät 
hautausmaista ahtaita. Lääketieteen kehittyminen1029 ja valistusaatteet1030 syn-
nyttivät ajatuksen ”puhtaammasta” hautaamisesta, jossa ruumis poltetaan. Polt-
tohautaus liittyikin aluksi kirkolle vastaisiin ateistisiin aatteisiin ja siksi kirkko 
suhtautui ruumiin polttamiseen kielteisesti. Katolinen kirkko kielsi polttohauta-
uksen aina vuoteen 1963 saakka.1031 Tällä hetkellä millään kristillisellä kirkolla 
ei ole ehdottoman kielteistä kantaa tuhkaukseen, joskin katolinen kirkko suo-
sittaa ensisijaisena kristillisenä hautausmuotona ruumiin hautaamista.1032 Sama 
periaate on ortodoksisella kirkolla.

Vuodesta 1983 voimaan astunut katolisen kirkon Kanoninen oikeus toteaa 
hautaamistavasta: ”Painokkaasti kirkko suosittelee, että pitäydyttäisiin siinä 
hurskaassa tavassa, että vainajat haudataan ruumiillisesti; se ei siis kiellä poltto-
hautausta muutoin kuin siinä tapauksessa, että se on valittu kristilliselle uskolle 
vastaisista perusteista.”1033 Myös katolisen kirkon katekismuksessa painotetaan

1027 Bieritz 2004, 670. 
1028 Pihman 1999, 69.
1029 Louis Pasteur’n tautien tartuntamekanismien selvittäminen oli merkittävä argumentti tuh-
kauksen puolesta. (www.krematorio.com)
1030 Lahtinen 1989, 143–144. Konkreettisena vaihtoehtona maahanhautaamiselle polttohautauk-
sen nosti esille Ranskan suuri vallankumous. Sen kirkonvastaisuus lienee ollut omiaan korosta-
maan polttohautausta nimenomaan kristillisen maahanhautaamisen vaihtoehtona.
1031 Katolisen uskon perusteet 1992, 248. ”Se (=ruumiin polttaminen ja tuhkan hautaaminen uur-
nassa) on vuodesta 1964 sallittu myös katolisille kristityille, ellei sillä nimenomaan haluta kieltää 
kristillistä uskoa ruumiin ylösnousemiseen.” 
1032 Die kirchliche Begräbnisfeier 1994, Pastorale Einführung 11. „Die Kirche sieht in der Erd-
bestattung eine besondere Ähnlichkeit mit dem Begräbnis des Herrn. Doch auch dann, wenn 
der Gläubige seinen Leichnam zur Einäscherung bestimmt, hat er das Recht auf eine kirchliche 
Bestattung.“
    Die deutschen Bischöfe 2005, 20–21: ”Wie in den ersten Christengemeinden gilt in der Kir-
che bis heute das Erdbegräbnis als die vorrangige und bevorzugte Form der Bestattung…Gerade 
in der Beerdigung des Leibes bezeugt der christliche Glaube die Würde der Schöpfung.“
1033 Canon 1176 § 3 (CIC).
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tuhkaamisen taustalla olevia motiiveja.1034 Jordahn toteaa liturgiikan käsikirjas-
sa, että varsinkaan toisen maailmansodan jälkeen ei traditionaalisesta arkkuhau-
taamisesta poikkeavaa tuhkausta kirkkokunnissa juuri ole enää kyseenalaistettu. 
Lähtökohtana on ollut se ajatus, että koko luomakunta kuuluu Jumalalle, Luo-
jalle ja että ihminen jää jokaisessa muodossaan Jumalan omaksi.1035 Termien 
”polttohautaus” ja ”polttaminen” sijasta käytetään nykyisin termejä ”tuhkahau-
taus” ja ”tuhkaaminen”. Muista uskonnoista sekä juutalaisuus että islam kieltä-
vät ruumiin tuhkaamisen.

Hautauksen muodot maassamme ovat muuttuneet paljon 1900-luvun alku-
puolelta 2000-luvun alkuun kuljettaessa. Perinteisen arkkuhautauksen rinnalle 
syntyi 1800-luvun loppupuolella vaihtoehdoksi polttohautaus (nyk. tuhkaami-
nen). 1950-luvun jälkeen tuhkaukset ovat myös Suomessa hyvin nopeasti li-
sänneet suosiotaan. Alun perin polttohautaukseen kielteisesti suhtautunut kirk-
ko ei näe siinä enää ongelmaa. Moniin suuriin seurakuntiin on rakennettu oma 
krematorio. 2000-luvun alussa tuhkausten määrä on suurimmissa kaupungeissa 
jo ohittanut arkkuhautausten määrän. Tämä on merkinnyt myös hautausmaiden 
ilmeen muuttumista. Uurna-alueet ovat pienimuotoisempia suunnittelultaan. 
Tuhkauksen myötä on hautausmaille rakennettu myös ns. uurnalehtoja, joissa 
tuhka sirotellaan kasvillisuuden joukkoon eikä alueella ole yksityisiä hauta-
muistomerkkejä. Tuhkaus on synnyttänyt myös uudenlaisia hautaustapoja: tuh-
ka voidaan sirotella mm. mereen tai metsään. Myös anonyymit hautaukset ovat 
lisääntyneet.

Nykyaikainen tuhkaus on melko uusi ilmiö Suomessa. Maahamme perus-
tettiin 1889 yhdistys edistämään tuhkahautausta (Likbrännings-föreningen i 
Finland – Kuolleenpoltto-yhdistys Suomessa)1036. Vasta 1920-luvulla1037 alet-
tiin polttohautausta käyttää vaihtoehtona arkkuhautaukselle maassamme, kun 
vuonna 1926 vihittiin yksityisen yhdistyksen rakentama Suomen ensimmäinen 
krematorio käyttöön Helsingin Hietaniemen hautausmaalla. Tämä oli Suomen 
ainoa krematorio aina vuoteen 1964 saakka. Krematoriota ylläpitää alkuperäi-
sen yhdistyksen suora jälkeläinen: Krematoriosäätiö.1038 Vaikka kirkon ja polt-
tohautausta edistävien tahojen vastakkainasettelu ei Suomessa koskaan saanut 
kovin suuria mittasuhteita – verrattaessa esimerkiksi Saksan tilanteeseen – niin

1034 Katolisen kirkon katekismus 2005, 2301. ”Kirkko sallii ruumiin tuhkaamisen, jos sillä ei tah-
dota tehdä uskoa ruumiin ylösnousemukseen kyseenalaiseksi.”
1035 Jordahn 1995, 428. Artikkeli Die Bestattung kirjassa Handbuch der Liturgik. ”Die Infernos 
des Zweiten Weltkriegs haben ungezählte Leichen atomisiert. Die ganze Schöpfung aber gehört 
Gott dem Schöpfer, und der Mensch bleibt in jeder Gestalt Gottes Eigentum.“
1036 Yhdistyksen Säännöt ja yleinen tiedote vuonna 1889. ”Kuolleenpoltto tarkoittaa ajan lyhen-
tämistä kuolleen ruumiin liukenemisessa yksinkertaisiin kivennäis-aineksiinsa, joka toimi maassa 
tapahtuu moninaisilla ja ajatukselle vastenluontoisilla muuntumisilla ja vasta pitkänlaisen ajan-
jakson, joka 30 vuoden, takaa päättyy.” 
1037 Ensimmäinen vainajan tuhkaus varta vasten rakennetussa uunissa tapahtui Italiassa vuonna 
1876. (lähde: www.krematorio.com)
1038 Tieto perustuu lähteeseen www.krematorio.com 
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kirkollinen suhtautuminen polttohautauksiin oli Suomessakin aluksi hyvin kiel-
teistä. Tästä selkeänä esimerkkinä on maamme ensimmäisen krematorion vihki-
miseen pyydettyjen piispojen kieltäytyminen tehtävästä.1039

Krematorioiden rakentamisessa Suomessa oli pitkä tauko ensimmäisen kre-
matorion valmistuttua Helsingin Hietaniemeen vuonna 1926. Seuraavat krema-
toriot rakennettiin vasta 1960-luvulla (Espoo, Helsingin Malmi, Turku, Tampe-
reen Kalevankangas, Vaasa ja Lahti). Aika oli kuitenkin muuttunut tuhkaukselle 
myönteisemmäksi, sillä ensimmäisen krematorion jälkeen seurakunnat vasta-
sivat pääosin muiden krematorioiden rakentamisesta. Vuonna 2005 Suomessa 
oli yhteensä 22 krematoriota.1040 Myös tuhkausten määrä kaikista hautauksista 
on nykyisin huomattava (Helsingissä, Espoossa ja Tampereella tuhkauksia kai-
kista hautauksista oli vuonna 2005 yli 70 prosenttia ja Raumallakin, joka ei ole 
krematoriopaikkakunta, tuhkausten määrä oli jo puolet kaikista hautauksista.). 
Seurakunnat ovat pyrkineet vaikuttamaan hautaustapaan myös hinnoittelullaan 
mm. maksamalla tuhkaamisesta aiheutuneet ylimääräiset maksut (tuhkausmak-
su ja kuljetus). Hautausmaiden rakentamisen yhteydessä seurakunnat ovat viime 
vuosina suunnitelleet erityisesti tuhkahautauksiin tarkoitettuja alueita, joiden 
yleisilme on toisenlainen kuin perinteisten arkkualueiden. Tämäkin on osaltaan 
suunnannut hautauskäytäntöä tuhkauksiin. 

Tuhkahautausten määrä Suomessa ja Norjassa on vielä varsin matala ver-
rattaessa kehitystä muihin Pohjoismaihin. Korkeimpia tuhkausprosentteja maa-
ilmassa on Japanissa, jossa lähes sataprosenttisesti kaikki vainajat tuhkataan. 
Taulukosta 23 löytyy tietoja muutamien maiden tuhkaushautausten määrästä:

1039 Lahtinen 1989, 100. Uuden siunauskappelin ja samalla krematorion vihkiäisiin oli tarkoitus 
kutsua tasavallan Presidentti Lauri Kr. Relander ja vihkimisen toimittajiksi Porvoon piispa Max 
von Bonsdorff ja Tampereen piispa Jaakko Gummerus. Presidentti ilmoitti olevansa estynyt per-
hesurun vuoksi ja piispat ilmoittivat olevansa virkamatkojen takia estyneitä tulemasta. Lisäksi 
Gummerus ilmoitti, että häntä arvelutti eräissä suhteissa aktiivisesti ottaa osaa tällaiseen vihki-
miseen.
1040 Suomen Hautaustoiminnan Keskusliiton tilastotieto 20.3.2006 (http://www.shk.fi /tilastot).
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Taulukko 23. 
Tuhkahautausten määrän kehitys eri maissa (% kaikista hautauksista).1041

Maa 1995 2000 2003

Suomi 19,8 26,4 30,3

Norja 30,1 31,8 31,6

Ruotsi 64,7 69,5 72,1

Tanska 69,4 71,8 72,6

Islanti ? 11,6 15,0

Iso-Britannia 70,6 70,9 72,3

Japani 98,6 99,3 99,6

USA 21,2 25,4 28,6

Italia ? 5,3 7,5

Sveitsi ? 72,2 76,2

Belgia ? 34,0 38,9

Saksa ? 40,1 40,1

Taulukosta 23 voidaan havaita, että tuhkaustilastot ovat Italiassa kaikkein alhai-
simmat. Italia on taulukossa mainituista maista myös kaikkein katolisin maa, ja 
vaikka katolinen kirkko ei enää virallisesti kielläkään tuhkahautausta, asettaa 
se kuitenkin perinteisen arkkuhautauksen etusijalle. Mielenkiintoinen on myös 
USA:n alhainen tuhkausten määrä. Pohjoismaista Islannissa on selkeästi kaik-
kein alhaisin tuhkausprosentti. Saksassa tuhkauslainsäädäntö vaihtelee liittoval-
tioittain; kaikkein vapain lainsäädäntö on Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. 
Euroopan valtioista Kreikka on ainoa, joka kieltää kokonaan tuhkauksen.1042

Perinteisten uurna-alueiden ohella, joissa on hauta ja siihen liittyvä hauta-
muistomerkki, on hautausmaihin rakennettu myös muistolehtoja, joissa vainajan 
tuhkan sijainti on vain hautausmaan haltijan tiedossa, eikä haudatuilla ole omaa 
muistomerkkiä eikä aina edes nimimerkintää. Kuitenkin hautaavan viranomai-
sen tiedossa tulee olla kunkin haudatun sijainti. Näiden nimettömien ja mer-
kittömien hautauksien – ns. anonyymihautauksien – nopea lisääntyminen mm. 
Tanskassa ja Saksassa on aiheuttanut näissä maissa melko paljon keskustelua 
haudan merkityksestä. On myös pohdittu syitä, anonyymien hautausten lisään-
tymiseen. Myös omassa maassamme on havaittavissa muistolehtoihin hautaa-
misen lisääntyneen (mm. Helsingissä v. 2004 oli 459 ja seuraavana vuonna 783 
hautausta muistolehtoon; Espoossa vastaavat luvut olivat 67 ja 85; Vantaalla 58 
ja 94 ja Raumalla 13 ja 24).1043

1041 Tilastotietojen lähteenä käytetty Suomen Hautaustoiminnan Keskusliiton kotisivuja www.shk.fi
1042 Nixdorf 2004, 3. Lähde: http://aeternitas.de artikkeli Die Kremation.
1043 Suomen Hautaustoiminnan Keskusliiton tilastotieto 20.3.2006 (http://www.shk.fi /tilastot). 
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Vuonna 1985 julkaistiin Suomessa tuhkausta käsittelevä haastattelututkimus, 
jossa selviteltiin tuhkahautaukseen liittyviä asenteita maassamme.1044 Tutkimuk-
sessa todettiin seurakuntien hautatoimistoilla ja kaupallisilla hautaustoimistoilla 
olevan hyvin vähän vaikutusta hautaustavan valintaan.1045 Sen sijaan käytännön 
hautausolosuhteet eri paikkakunnilla vaikuttivat paljon hautaustavan valintaan. 
Hautausmaiden tilakysymys vaikutti esimerkiksi siten, että joihinkin vanhoihin 
hautausmaihin pystyttiin hautaamaan vain tuhkaamalla. Hautaamisen hinnalla ei 
todettu olevan kovin paljon merkitystä hautaustavan valinnassa. Hautaamistavan 
valintaan vaikuttivat eniten ”vainajan viimeinen toivomus” ja ”omaisten pää-
tös”. Uskonnollisilla perusteluilla hautaustavan valintaan oli vain marginaalinen 
merkitys. Sen sijaan sekä käytännön syillä että perinnesyillä oli hyvin suuri ero 
eri hautaustapojen perusteluissa. 1046

Suhtautumisessa hautaustapaan erottui vuoden 1985 tutkimuksessa erityisen 
selvästi kaksi vastakohtaista tyyppiä. Toinen oli arkkuhautausta kannattava pe-
rinteisiin kristillisiin arvoihin vetoava tyyppi ja toinen puolestaan tuhkahautaus-
ta kannattava perinteisistä arvoista irrottautunut tyyppi. Tuhkahautausta kannat-
tavien osuus väheni myös melko suoraviivaisesti mitä vanhemmista henkilöistä 
oli kysymys. Tutkijat kuitenkin arvelivat, että todennäköisesti enemmän oli 
kysymys sukupolvesta kuin iästä, kun vanhukset kannattivat nuoria enemmän 
arkkuhautausta. Tuhkahautauksen kannatus oli ruotsinkielisen väestön kohdalla 
suositumpaa kuin suomenkielisten keskuudessa.1047

Omaan tutkimukseeni sisältyi yhteensä 8 tuhkahautausta kolmestatoista ta-
pauksesta. Taulukosta 24 on nähtävissä, että kaikissa pienissä seurakunnissa 
(alle 3500 jäsentä) oli kyseessä arkkuhautaus. Suurissa kaupunkiseurakunnissa 
tuhkaus on Suomessa jo arkkuhautausta yleisemmin käytössä, mikä näkyy myös 
omassa tutkimuksessani. Pienillä maaseutupaikkakunnilla tuhkauksien määrä 
kuitenkin kasvaa hitaasti.

1044 Holm-Lahtinen 1985, ”Jordbegravning eller kremering? En studie av gravskicket i Finland.”
1045 Bey Heng on eri mieltä ja väittää papiston asenteilla ja esimerkillä olevan suuri vaikutus 
hautaustavan valintaan.
1046 Holm-Lahtinen 1985, 27. Arkkuhautauksen kannattajien perusteluissa uskonnolliset syyt 5,9 
% ja tuhkahautauksen kannattajilla uskonnolliset syyt 2 %. Käytännölliset syyt arkkuhautauk-
sessa perusteluina 4,2 % ja tuhkahautauksessa 54,2 %. Perinnesyyt arkkuhautauksessa 28,2 % ja 
tuhkahautauksessa 0 %. Tunnesyyt arkkuhautauksessa 34,1 % ja tuhkahautauksessa 23,9 %. 
1047 Holm-Lahtinen 1985, 24–36. Tuhkausaate tuli maahamme ruotsinkielisen väestönosan väli-
tyksellä. (s.35)
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Taulukko 24. 
Kuolemasta puhuminen ja hautaustapa

Tapaus Olivatko läheiset

puhuneet hautausjärjestelyistä

ennen kuolemaa

Hautaustapa   Srk:n

  koko

 1 ei puhuttu mitään arkkuhautaus <3 500

 2 polttohautaus sovittu tuhkaus >150 000

 3 hautaustestamentti tuhkaus >150 000

 4 oli puhuttu tuhkaus >150 000

 5 ei puhuttu mitään arkkuhautaus <25 000

 6 hautapaikka puhuttu arkkuhautaus <25 000

 7 oli puhuttu arkkuhautaus <3 500

 8 polttohautaus selvä tuhkaus >30 000

 9 ei puhuttu mitään arkkuhautaus <2 000

10 oli puhuttu tuhkaus >30 000

11 ei puhuttu mitään tuhkaus >30 000

12 polttohautaus sovittu tuhkaus >150 000

13 ei tietoa tuhkaus >150 000

Tuhkauksen (tai niin kuin kaikki haastatellut omaiset kutsuivat ”polttohautauk-
sen”) valinta oli kuitenkin aina tietoinen omaisten tekemä ratkaisu. Pappi, hau-
taustoimisto tai seurakunnan hautatoimisto eivät olleet vaikuttamassa omaisten 
päätökseen, vaan tuhkauspäätökseen omaiset etsivät vahvistusta kuolemaa edel-
täneistä keskusteluista sekä mahdollisesti myös ystävien tai sukulaisten mielipi-
teistä. Arkkuhautauksen ollessa kyseessä valinta oli yleensä itsestään selvä. Se 
ei edellyttänyt mitään miettimistä. Toisin oli tuhkahautauksen kohdalla.

”Arkkuhautaus oli selvä asia, ei puhettakaan tuhkauksesta isän kohdalla. Hau-
tajaisista ei koskaan puhuttu isän kanssa. Sisko kyllä tiesi sanoa, että isällä on 
hautapaikka valmiina vanhempiensa haudassa.” (Tapaus 5, vainajan poika)

Kuolemasta puhuminen tuntui olleen vaikea aihe läheisten kesken. Jos siitä 
oli puhuttu, niin tämä keskustelu oli käyty jo paljon ennen sairautta. Silloin 
oli ehkä puhuttu siitä, millaisen hautauksen kukin haluaisi. Erityisesti polt-
tohautaus oli aihe, josta mainittiin puhutun, jos ylipäätään hautauksesta oli 
mitään etukäteen puheltu. Kun oltiin jo lähellä kuolemaa, ei kuolemasta tai 
hautausasioista enää puhuttu. Ei silloinkaan, vaikka puolisosta olisi aihe tun-
tunut tärkeältä. Odotettiin yleensä kuolevan omaa aloitetta, kuten seuraavasta 
haastattelusta ilmenee.
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”H: Olitteko koskaan yhdessä puhuneet kuolemasta?
  A: Ei siitä kuolemasta puhuttu, vaikka se tossa väreili ilmassa koko ajan. Hän 
ei sanallakaan ottanu puheeks enkä minäkään voinu sit sitä ottaa. Joskus aikai-
semmin, kun me oltiin kävelyllä hautausmaalla ja mentiin polttohautausmaan 
ohi, niin sillon niin ku ollaan yhdess puhuttu, et se se on. Se on niin ku meidän 
mieleinen jotenkin se polttohautaus. Se ajatus tulee jo monen vuoden takaa.
  H: Mutta nyt sairauden aikana ette erikseen puhuneet keskenänne kuolemas-
ta tai hautauksesta?
  A: Ei siitä puhuttu. Vaik se välähtiki mulla mielessä monta kertaa, niin ei sitä 
voinut ottaa puheeks kun hän ei itte ottanu sitä puheeks. Mut kyl hän aavisti sen. 
Kotona ollessa, kun hänellä kävi muutamia tuttuja katsomassa, niin kyllä hän 
jokaisen itkien hyvästeli, kun ne anto kättä ja lähtivät. Hänel tuli joka kerta pala 
kurkkuun ja itku. Vaikka terveenä ollessa sellaset liikutuksen ilmaukset oli aika 
harvinaisii hänellä.” (Tapaus 2, leski)

Vainajan oma tahto oli kaikkein tärkein hautaustavan valintaan vaikuttanut asia, 
mutta aina asiasta ei ollut niin selkeästi keskusteltu. Tuhkauksen valitseminen 
näytti omaisille kuitenkin aina olleen erityisen harkinnan paikka – toisin kuin 
arkkuhautauksien osalta, joissa valinta oli ikään kuin itsestään selvä ratkaisu.

”Ei, ei me sitä nyt yhtäkkiä päätetty. Joskus jo paljon aikaisemmin, ku hän oli vielä 
terve, niin silloin se tuli puheeksi, kun tuota noin niin. Kerran, ku meillä oli vierai-
ta, kaks semmosta perhetuttava pariskuntaa, niin siin tuli juttua hautaamisest ja sit 
täst polttohautauksestaki. Siinä varmaan tuli simmonen ajatus sitten, että meidätki 
saa polttohaudata, ettei tuota noin niin ja nythän se on yleistyny oikein kauheesti 
vissiin tämä polttohautaus. Nyt se oli ainoo ajatus, mikä meil. Meiän oli helppo 
sitten. Tyttärelleki mä sanoin, et me ollaan kyl puhuttu siitä. Nämä perhetuttava 
pariskunnat, niin heil on nyt jo yks kuollu. He on myöskin ollu vähän iäkkäitä, ja 
niin heist on kans yks kuollu juur. Hänet on kans polttohaudattu. Nämä kaikki oli 
silloin niin ku sitä mieltä, et se on kätevää.” (Tapaus 12, vainajan aviomies) 

Joissakin tapauksissa kuoleva kieltäytyi kokonaan puhumasta sairaudestaan tai 
lähestyvästä kuolemastaan mitään. Halusiko kuoleva näin säästää lastensa per-
heitä? Kun loppu sitten oli tullut ja tytär kokosi äidin tavaroita potilashuoneesta, 
hän löysi äitinsä virsikirjasta useita merkintöjä virsistä, joita tämä oli valinnut 
hautajaisiinsa. Mutta ainoa asia, josta oli yhdessä puhuttu, oli hautaustapa, jon-
ka äiti oli toivonut olevan polttohautaus.

”Me ei keskusteltu sairaudesta eikä siitä, että loppu oli tulossa. Sen äiti kyllä sa-
noi, että hän haluaa polttohautauksen. Kyllähän äiti näitä virsiä itsekseen luki ja 
oli merkinnyt virsikirjan väliin aina sellaisia virsiä, joita hän halusi hautajaisiin. 
Siellä oli virsi omissa hautajaisissa ja oli virsi omaisille ja läheisille. Äidillä oli 
niin kova elämänhalu, että vielä ihan lopussakin hän halusi tilata uusia vaat-
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teita. Hän oli niin elämänhaluinen ja ajan tasalla koko ajan. Ei hän halunnut 
jutella lähestyvästä kuolemastaan. (Tapaus 8, tytär)

Vaikka tuhkaus on nopeasti yleistynyt varsinkin kaupungeissa ja krematoriota 
lähellä olevilla paikkakunnilla, näytti silti nimenomaan polttohautauksen valit-
semisessa omaisille olevan tärkeää, että tästä oli yhdessä puhuttu ennen kuo-
lemaa ja että he tiesivät vainajan tahdon. Maaseudulla pienissä seurakunnissa 
tuhkaus on vielä aika harvinainen hautausmuoto arkkuhautauksen rinnalla. Eräs 
haastateltava oli jäänyt vielä hautauksen jälkeenkin miettimään, oliko hän toi-
minut oikein, kun oli järjestänyt äidilleen hyvin pienen siunaustilaisuuden (5 ih-
mistä paikalla) ja valinnut tuhkauksen. Äidin kanssa käymästään keskustelusta 
hän kuitenkin etsi itselleen tukea.

”Joo, siitä polttohautauksesta oli puhuttu tosiaan jo silloin, kun äidillä oli henki-
set toiminnot vielä kaikki kunnossa. Hän sen silloin itse toi esille, ja mä olin nyt 
kauheen tyytyväinen, että tästä oli tullut puhetta. Äiti itse toivoi polttohautausta. 
Ja sitten hän toivoi, että sukulaisia ei kutsuta hautajaisiin. Hän ei halunnut heitä 
sinne, kun he eivät olleet eläessä ottaneet yhteyttä.” (Tapaus 4, vainajan tytär)

Alla olevaan tauluun on koottu tutkimustapauksittain hautaustapa ja sen valintaan 
mahdollisesti vaikuttaneita syitä sekä mahdollisia syitä hautapaikan valintaan. 
Erittäin monessa tapauksessa (kaikkiaan 9:ssä) oli jo olemassa valmis hauta. Kui-
tenkin vain kahdella vainajalla (tapaus 7 ja 9) oli aviopuoliso kuollut jo aikaisem-
min. Kolmessa tapauksessa tuhka sijoitettiin muistolehtoon, eikä mitään omaa 
hautaa eikä hautamuistomerkkiä voinut hankkia. Valinta oli kuitenkin tietoisesti 
tehty ajatellen, että haudalla ei kuitenkaan kovin moni tulisi käymään. Valinnassa 
oli ajateltu myös sitä, ettei haudasta aiheutuisi jälkeenjäävää hoitovastuuta.
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Taulukko 25. 
Hautapaikan ja hautaustavan valintaperusteita.

Tapaus Hautapaikka Miksi valittiin

tämä hautapaikka

Hautaustapa Miksi valittiin

tämä hautaustapa

1 uusi arkkupaikka ei ennestään hautaa arkkuhautaus haluttiin perinteinen

2 vanha sukuhauta haluttiin sukuhautaan tuhkaus veden laskeminen hautaan

3 tuhka muistolehtoon vainajan oma toivomus tuhkaus vainajan oma toivomus

4 tuhka muistolehtoon tyttären valinta tuhkaus vainaja oli puhunut tästä

5 vanha sukuhauta vanhassa haudassa tilaa arkkuhautaus ilman muuta perinteinen

6 vanha hauta ennestään tytär haudattu arkkuhautaus haluttiin vanha perinteinen

7 vanha hauta hauta oli jo olemassa arkkuhautaus aviomies haudattu ennen

8 vanha hauta äiti oli toivonut tähän tuhkaus vain näin voitiin haudata

9 vanha hauta hauta oli jo olemassa arkkuhautaus aviomies haudattu ennen

10 vanha hauta hauta oli jo olemassa tuhkaus hautaa ei saanut avata

11 vanha hauta sukulainen oli ehdottanut tuhkaus vain näin voitiin haudata

12 vanha hauta hauta oli jo olemassa tuhkaus oli yhdessä sovittu tästä

13 tuhka muistolehtoon ei kukaan käy haudalle tuhkaus mahdollisimman edullinen

Melko tavallinen syy tuhkauksen valitsemiseen oli toivomus päästä johonkin 
tiettyyn jo olemassa olevaan hautaan (esimerkiksi omien vanhempien kanssa 
samaan hautaan). Tuhkauksen valintaan saattoi vaikuttaa myös kuolevan pelko 
siitä, että hänestä aiheutuu vaivaa jälkeläisille. Tästä esimerkiksi tapauksessa 3 
oli vainaja jo eläessään sopinut hautaustoimiston kanssa tehdessään sinne hau-
taustestamentin. Tämä näkyi myös siinä, että tuhkaa ei sijoitettu uurnahautaan 
vaan nimenomaan muistolehtoon, jossa ei ole omaa hautaa eikä mitään haudan 
hoitamista.1048

Kaikkein erikoisin syy tuhkauksen valintaan oli tapauksessa kaksi, jossa leski 
ei halunnut valita arkkuhautausta – vaikka se olisi ollut mahdollinen – siitä pe-
losta, että hautaa täytettäessä sinne lasketaan letkulla vettä. Ajatus aviomiehestä 
hukkumassa arkkuun valuvaan veteen tuntui liian pahalta.1049 Tässä tapauksessa 
leski kuitenkin jälkeenpäin pohti haastattelussa pitkään muita perusteluja tuh-
kaamiselle ikään kuin hänellä olisi ollut jonkinlainen syyllisyys tuhkauksen va-
linnasta. He eivät olleet yhdessä aviomiehen kanssa koskaan puhuneet tulevasta 
hautauksesta.

”Onhan se vanha tapa, ja eihän se mikään pakanallinen tapa ole, niin ja sitten 
hautaan mahtuu nyt paljon uurnia, poikienkaan ei tartte hakee mistään hauta-
paikkaa, korjailevat vain kiveä uusilla nimillä...

1048 Tämä syy – siis jälkeläisten vapauttaminen kaikesta haudanhoitorasitteista – näkyy myös ul-
komaisissa anonyymihautausta koskevissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty hautaustavan valin-
taan liittyviä syitä.
1049 Tähän kysymykseen – veden päästämisestä hautaan – on myös sanomalehtien mielipidepals-
toilla puututtu. Seurakunnat ovat myös vastanneet kirjoittajille. 
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  Siihen olisi saanut myös arkun haudata. Mut kun mun äiti haudattiin, niin 
silloin oli täällä sellanen tapa näis arkkuhautauksissa, että vettä pantin hautaan 
Mä sain sen tiedon silloin kiviveistämöstä. Ja yks mun tuttava oli itse nähnyt 
hautausmaalla kävellessään,, että hautaan oli letkulla työnnetty vettä.
  Että vaikka kuinka sen ymmärtää, että se on maata vain se ihminen, kun se 
sinne hautaan joutuu ja maaksi tulee, niin ei se tunnu kivalta. Musta sellanen 
käsittely tuntuu ihan niin kuin vainajaa käsiteltäisiin kuin jätettä jo. Siinä mie-
lessä tuhkaus oli sanoisko arvokkaammalta vaikuttava hautaustapa.” (Tapaus 2, 
vainajan leski)

Jostakin syystä jonkinasteinen syyllisyys näytti vaivaavan omaista, joka oli teh-
nyt päätöksen tuhkaamisesta. Varsinkin, jos asiasta ei ollut täysin selvää käsitys-
tä vainajan omasta tahdosta. Tyttären mieleen oli jäänyt jonkinlainen syyllisyys 
tuhkauksen valitsemisen vuoksi, kun vainajan sisko muistutti asiasta.

”Mulla oli hiukan siitä polttohautauuksesta epävarmuutta, kun äidin sisko kertoi 
hänen joskus sanoneen, että onko se kumminkaan oikein kun poltetaan. Tästä äiti 
ei koskaan mulle mitään sen enempää. Ja kun hän kerran oli toivonut pääsevän-
sä X:n hautausmaalle oman isän ja äidin hautaan.” (Tapaus 8, vainajan tytär)

Jos tuhka kätketään muistolehtoon, tapahtuu tämä toimitus useimmiten ilman 
omaisten läsnä oloa. Ellei omaisille ole kerrottu etukäteen, mitä muistolehtoon
hautaaminen käytännössä tarkoittaa, voivat omaiset odotella aivan turhaan uur-
nanlaskutilaisuutta. Siksi etukäteiskeskusteluissa tulee omaisille selvästi kertoa, 
mitä tulee tapahtumaan ja missä he itse voivat olla mukana. Yhdelle omaiselle 
oli jäänyt virheellinen käsitys muistolehdosta. Hän oli ajatellut, että sinne saa 
viedä oman muistolaatan. Hän oli kuitenkin keksinyt uuden, luovan tavan muis-
taa äitiään nyt, kun hautapaikkaa ei ollutkaan.

” Mä kyllä luulin, että sinne voi viedä jonkinlaisen muistolaatan, mutta sitä sinne 
ei saanut viedä. Sanoivat, että muistolehdossa on sellanen käytäntö. Mutta eihän 
sillä niin väliä ollut. Mä nimittäin ratkaisin asian niin, että kun mä sain hyvältä 
ystävältäni neljä maahan istutettavaa kukkaa äitini muistoksi, niin mä istutin 
ne omaan kukkapenkkiini mökille. Siellä on nyt kasvamassa neljä kukkaa äidin 
muistolle.”(Tapaus 4, vainajan tytär)

Muistolehtoon ei saanut kiinnittää minkäänlaista merkkiä omaisen hautaami-
sesta, ei nimeä mihinkään kiveen tai tauluun. Kukkia sinne ei myöskään saanut 
istuttaa, koska kellään ei ollut merkittyä hautapaikkaa. Omaisille ei myöskään 
kerrottu, mihin kohtaan heidän läheisensä tuhka oli haudattu. 

Hoffmannin mukaan omaisilla on aivan surunsa alussa kuitenkin valtava 
tarve ankkuroida surunsa johonkin paikkaan ikään kuin etsiäkseen sieltä me-
netettyä. Alussa tunnesiteet menetettyyn kohteeseen ovat vielä vahvat heike-
täkseen vähitellen. Hoffmann ehdottaakin, että anonyymien hautausten sijaan 
myös muistolehtoon haudattujen nimet olisivat näkyvissä paikan välittömässä 
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läheisyydessä. 1050 Silloin myös vähän kaukaisemmat sukulaiset ja ystävät voi-
sivat löytää paikan.

Omassa tutkimuksessani muistolehtoon haudattiin kolmen vainajan tuhkat. 
Kahdessa tapauksessa syynä oli vainajan oma tahto ja kolmannessa kysymys 
oli vainajasta, jolla ei ollut yhtään omaista saattamassa. Muistolehtoon haudatut 
(tapaukset 3 ja 4) olivat etukäteen ajatelleet, että eivät aiheuttaisi jälkeen jääville 
rasituksia ja velvoitusta haudan hoitamiseen. Toinen oli kertonut tahtonsa hauta-
ustestamentissa, jonka oli tallettanut hautaustoimistoon ja toinen oli maininnut 
asiasta tyttärelleen muutoin. 

Tytär kertoi muistaneensa äitiään mökillä, jonne oli istuttanut kukkia äidin 
muistolle. Hän kertoi myös käyneensä hyvin usein muistolehdossa hautajaisten 
jälkeen ajattelemassa äitiään. Se edusti hänelle äidin läsnäoloa, se oli paikkana 
jotakin konkreettista, minne voi viedä kukkia ja kynttilöitä. Hänen mielestään 
muistolehto on hyvä vaihtoehto, jos ei ole ihmisiä, jotka pitäisivät huolen omasta 
haudasta. Tyttärellä ei ollut perhettä, ja äidin kaikki sukulaiset ja ystävät asuivat 
hyvin kaukana. Kysyin häneltä, oliko äiti siellä läheisempi kuin jossain muualla.

”Ei äiti siellä ole, kyllä hän yhtä lailla on kaikkialla muuallakin läsnä. Mutta 
kun sanon muistavani äitiä, ja lähden konkreettisesti todella käymään muistoleh-
dossa, niin silloin tiedän muistaneeni häntä: olenhan nähnyt asian eteen vaivaa. 
Olisi melkein itselleen valehtelemista sanoa vain muistavansa äitiä, jos ei kui-
tenkaan sitten tee mitään sen eteen. Rakkaus merkitsee myös käytännön tekoja.” 
(Tapaus 4, vainajan tytär)

Moni lähiomainen ajatteli, että kuoleman jälkeen sielu on jo poistunut ruumista 
ja jäljellä on vain pelkkä maallinen maja, josta ei voi tuntua pahalta polttaminen. 
Yksilöllisiä ominaisuuksia ei kertaakaan yhdistetty siihen tuhkaan, joka haettiin 
krematoriosta. Sen sijaan arkussa olevaan vainajaan liitettiin aivan yleisesti per-
soonallisia ominaisuuksia. Arkussa vainaja oli vielä ”hän” mutta tuhkaamisen 
jälkeen jotakin muuta.1051

”Me haettiin itse uurna X:stä. Pantiin pieni kukkalaite uurnan päälle. Ihan kaik-
kein lähimmät vain tulivat uurnaa laittamaan maahan, alle 10 henkeä. Me vain 
laskettiin uurna hautaan ja pantiin ihan vain kourallinen hiekkaa päälle.
  Et se oli nyt niin kun maassa. Mut se ei ollut enää N siinä. N lähti ruumiina 
X:iin (krematoriopaikkakunta), arkussa oli sen ruumis. Mutta se tuli tuhkana 
takasin. Nyt se ei ole enää kuin pelkkä tuhkakasa, kun se tuli sielt krematoriosta. 
Mä laskin sen viimeisen tuhkan maahan, mikä siitä oli jäljellä tässä. Sen sielu oli 
jo pois ja sen ruumis oli siinä tuhkana. Sielu on jo päästetty rauhaan. Mä vain 
laskin sen tuhkan.” (Tapaus 11, vainajan tytär)

1050 Hoffmann 1983, 93.
1051 Katso alaviite 44, jossa haastateltava käytti sanaa ”hän” vainajasta, jota lähdettiin kuljetta-
maan krematorioon.
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Lempiäinen toteaa kirkollisten toimitusten yleisesityksessään, että tuhkaamisen 
yleistyessä heräsi myös kysymys, voidaanko siinä käyttää arkkuhautauksen kaa-
vaa. Suomessa kirkolliskokous katsoi vuonna 1973, ettei eri kaavaa tarvita, sillä 
ei ole syytä korostaa hautaansiunaamistapojen erilaisuutta.1052

Vaikka tuhkausten määrä on nopeasti kasvanut, niin vuonna 2004 adventtina 
käyttöön otetusta uudesta kirkollisten toimitusten kirjasta edelleen puuttuu ohje 
tuhkauksen yhteydessä käytettävästä kaavasta. Ilmeisesti on pidetty itsestään 
selvänä, että toimitus tapahtuu samaa hautauskaavaa tai hautausmessun kaavaa 
noudattaen kuin arkkuhautauksissakin. Uurnan maahan kätkemisen kaava siinä 
on, ja se oli mukana jo vuoden 1985 toimitusten kirjassa. Hautaukseen liittyvät 
kirkolliset kielikuvat liittyvät kuitenkin läheisesti ajatukseen ruumiin hautaami-
sesta, ja uudenlaisen ylösnousemusruumiin nousemisesta kerran kirkkaudessa. 
Eräissä maissa kuitenkin on tuhkahautausta varten luotu oma kaava.1053 Davies 
viittaa1054 tuhkausta käsittelevässä tutkimuksessaan rituaalitutkimuksiin, joista
hän oli löytänyt ”tuplahautauksen” (double burial). Davies toteaa alla olevassa
lainauksessa, että suhtautuminen kuolleeseen ruumiiseen erosi niissä suhtautu-
misesta tuhkaan. Daviesin mielestä monissa hautauskaavoissa on ristiriita perin-
teiseen arkkuhautaukseen liittyvän kielen ja uuden tuhkahautauksen välillä, jos 
käytetään samaa kaavaa.1055

”The dead body carries the identity of the deceased in an immediate way. It is 
specifi cally his or her body, capable of evoking a personal response from the 
survivors. The ashes present a less personal, more distanced, identity of the de-
ceased. Ashes do not evoke emotion in the same way as the dead body, or even 
as a grave does, they represent what might be called a post-person state of the 
deceased.”1056

Tuhka- ja arkkuhautaus eivät hautaan siunaamisen suhteen eronneet toimituk-
sina millään tavalla toisistaan. Kummassakin tapauksessa toimitettiin hautaan 
siunaaminen arkun ollessa läsnä – joko sisällä kirkossa tai siunauskappelissa tai 
myös ulkona hautausmaalla. Kirkollisten toimitusten oppaassa ilmaistaan sel-
västi, että ”hautaan siunaaminen tapahtuu ennen tuhkausta”.1057 Vain hyvin pai-
navista syistä voidaan menetellä myös niin, että hautaan siunaaminen tapahtuu 
vasta tuhkaamisen jälkeen. Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi se, että vainaja

1052 Lempiäinen 2004, 235.
1053 Davies 1990, 42–45.
1054 Davies 1990, 14.
1055 Davies 1990, 13.
1056 Davies 1990, 14.
1057 Piispainkokous s2005, 220.
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on kuollut ulkomailla ja on jouduttu tuhkaamaan jo siellä. Taloudelliset ja käy-
tännölliset syyt eivät arkkipiispan mielestä ole olleet tällaisia painavia syitä.1058

Liturginen kehys oli samanlainen: käsikirjassa ei ole olemassa mitään erilaista 
tuhkahautauksen kaavaa.

Vasta hautaan siunaamisen toimittamisen jälkeen toimitukset jatkuivat eri 
tavoin. Arkkuhautauksessa arkku kannettiin saattona1059 hautaan ja haudalle
pantiin väliaikainen kansi, jolle laskettiin muistokukkaset. Kukkaset oli saatet-
tu laskea jo sisällä kirkossakin, mutta vielä kerran ne aseteltiin haudalle. Hau-
taa ei yhdessäkään tapauksessa luotu umpeen saattoväen ollessa paikalla, vaan 
seurakunnan hautaustoimen työntekijät täyttivät haudan myöhemmin. Haudalla 
laulettiin lopuksi virsi ja joku omaisista kutsui saattoväen muistotilaisuuteen. 
Arkkuhautauksessa haudalla oli paikalla pappi ja kaikissa tämän tutkimuksen
tapauksissa myös kanttori. Haudalla laulettiin aina sama virsi 377 (Sun haltuus). 
Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan, että ”mikäli vainaja tuhkataan, ark-
ku kukkineen voi jäädä siunaustilaisuuden jälkeen kappeliin”.1060 Jos tuhkaus 
tapahtui muualla, hautaustoimisto kuljetti arkun krematorioon. Jos krematorio 
sijaitsi samassa kiinteistössä, jossa siunauskappelikin, kappelin ja krematorion 
henkilökunta siirsi arkun tuhkaukseen. Tuhkauksen jälkeen toimitettiin sovittuna 
ajankohtana uurnan maahan kätkeminen tai tuhkan laittaminen muistolehtoon.
Uurnan maahan kätkemiseen omaiset voivat osallistua, muistolehtoon sijoitta-
miseen eivät.

Uurnan kätkeminen maahan merkitsi haastattelemilleni omaisille hyvin pal-
jon. He olivat kuitenkin epätietoisia siitä, miten se tapahtuisi. He kaipasivat sel-
keää opastusta ja ohjeita. Myös juhlallisuus koettiin tärkeäksi. Uurnaa olivat 
laskemassa vain kaikkein läheisimmät. Jos jokin meni omaisen mielestä väärin, 
asia ei hevin unohtunut mielestä. Omaiset tuntuivat odottavan neuvoja ja he ar-
vostivat sitä, jos toimittiin arvokkaasti. 

1058 Arkkipiispa John Vikströmin kirje tutkimusseurakunnan kirkkoherralle 28.12.1992. Kirjeen 
kopio on tutkijan hallussa.
   ”…Tämä käytäntö (=tuhkaaminen ennen siunaamista) on perusteltu vain sellaisissa erityisissä 
tilanteissa, joissa vainajan siunaaminen on käytännössä mahdotonta ennen tuhkaamista. Tällai-
sia tilanteita ovat erityisesti ne tapaukset, joissa vainaja on kuollut ulkomailla, ja hänet on jou-
duttu tuhkaamaan ennen kuljetusta kotimaahan…Kirkkoherran on syytä varmistaa, että vainajan 
omaisten kansa on keskusteltu ja heille on pastoraalisesti selvitetty asiaan liittyviä näkökantoja. 
Ei ole toivottavaa, että pelkät taloudelliset seikat ratkaisisivat asian.” 
1059 Kulkueen edessä kulki yleensä suntio/vahtimestari ja hänen rinnallaan tai heti perässä pappi. 
Kanttori tuli vähän myöhemmin haudalle. Heitä seurasivat arkunkantajat ja arkun perässä ensin 
lähimmät omaiset ja sitten muu saattoväki.  Järjestys saattoi olla myös sellainen, että pappi ja 
kanttori tulivat yhdessä haudalle myöhemmin, usein vasta aivan lopuksi, kun kukkaset oli jo lai-
tettu hautakummulle. 
   Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan kulkueesta: ”Kun vainaja viedään saatossa hautaan, 
saattojoukon edellä voidaan kantaa kulkueristiä. .. Haudalle kuljettaessa voidaan laulaa virttä. 
Kulkuejärjestys noudattaa usein paikallisia tapoja, mutta voi olla esimerkiksi seuraava: 1. suntio 
tai haudankaivaja (ristinkantaja) 2. pappi ja kanttori 3. arkku 4. lähiomaiset 5. muu saattoväki.” 
Piispainkokous s2005, 221.
1060 Piispainkokous s2005, 221.
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”Meidän poika kulki uurnan kanssa edellä, seurakunnan vahtimestari tuli mei-
dän perässä. Vahtimestari otti väliaikaisen kannen pois ja poika laski uurnan. 
Mutta ei se seurakunnan edustaja tullut edes katsomaan ja neuvomaan. Ja miten 
monta itkua mä olenkaan itkenyt sen takia, että se uurna ei tullut suoraan sinne 
hautaan vaan vähän vinoon. Eiks sen vahtimestarin olis pitänyt olla huolehti-
massa? Eiks vahtimestarin olis pitänyt kulkea edellä ja meidän perässä? Sen 
kuuluu olla yhtä juhlallinen kuin arkun kanssa. Eiks se vainaja ole yhtä arvokas 
siinä uurnassa tuhkana kuin arkussa? Kai se seurakunta sit yritti jotain hyvittää, 
kun N:n nimi luettiin kirkossa, vaikka se olikin eronnut kirkosta. Eihän niillä ole 
tapana lukea kirkosta eronneita. Mut kyl se kirkosta eroaminenkin aikanaan liitty 
valtavaan pettymykseen, ei ollenkaan Jumalan kieltämiseen vaan yhden papin 
puheeseen.”(Tapaus 10, vainajan ystävätär)

Yhdessäkään tutkimustapauksistani uurnan maahan kätkemisessä ei ollut pai-
kalla pappia tai kanttoria, aina kuitenkin vahtimestari tai suntio/seurakunta-
mestari. Yhdessä tapauksessa vahtimestari toimi rituaalin johtajana ja toteutti 
– omaisilta ensin kysyttyään – pienen rukoushetken uurnahaudalla. Yhdessä ta-
pauksessa omaiset toteuttivat rukoushetken itse virsikirjan avulla. Olin nimittäin 
tutkimushaastattelussa omaisen pyynnöstä kertonut, miten tällaisen tilaisuuden
voisi toteuttaa. Papin kanssa käydyssä toimituskeskustelussa ei uurnanlaskusta 
ollut puhuttu mitään. Kysyessäni vuoden kuluttua hautajaisten jälkeen omaisen 
ajatuksia, tämä kiitti minua neuvoista ja sanoi, että uurnan kätkeminen maahan 
oli ollut heille kuin toiset hautajaiset, ”oikeastaan paljon tärkeämpi kuin itse 
hautajaiset, jossa oli niin paljon ihmisiä ja monia vieraita.”1061

”Vanhin poikamme kantoi uurnan kappelista ja laski sen hautaan. Hänen edel-
lään kulki vahtimestari. Lauloimme yhdessä lastenlasten kanssa virren Jumalan 
kämmenellä (499). Sitten luin virsikirjan lopusta rukouksen. Se oli valtavan läm-
minhenkinen tilaisuus. Me itkettiin yhdessä, kun ei ollut ketään vieraita mukana.
Kun olin serkkuni uurnanlaskussa, siellä ei puhuttu mitään eikä laulettu mitään. 
Se tuntui tosi tyhjältä.”   (Tapaus 2, leski)

Vuoden 1968 käsikirjasta vielä puuttui kokonaan uurnan/tuhkan maahan kätke-
miseen liittyvä kaava. Seuraavassa käsikirjassa – vuoden 1984 – sellainen jo oli. 
Alkuohjeissa todetaan, että ”kaavaa voidaan käyttää, kun hautaan laskeminen ta-
pahtuu toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. 
Sitä voidaan käyttää myös uurnaa maahan kätkettäessä. Rukoushetken toimittaa 
pappi tai joku läsnäolijoista. Toimitus voidaan aloittaa ja päättää virrellä.”1062

Kaava sisältää johdannon (psalmi 23:1–4), raamatunlukua (Matt. 27:57–60), ru-
kouksen, Isä meidän ja siunauksen.

1061 Tapaus 2.
1062 KK 1984, 104–105.
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Käsikirjaan liittyvässä kirkollisten toimitusten oppaassa mainitaan, että kaa-
va liittyy hautaan siunaamisen kokonaisuuteen. Perusteluissa liitytään myös 
omaisten odotuksiin. ”Ilman rukousta, Jumalan sanaa ja virttä maahan laskemi-
nen muodostuisi niin karuksi, ettei se vastaa omaisten sielunhoidollisia odotuk-
sia.”1063 Rukoushetken toimittajista opas asettaa omaiset etusijalle. Seurakuntaa 
kehotetaan antamaan rukoushetken tekstit omaisten käyttöön.

Opas korostaa seurakuntien vastuuta maahan kätkemisen tilaisuuden hyväs-
tä hoitamisesta ja omaisten opastamisesta hetken toteuttamiseen. Siinä todetaan, 
että ”omaiset saattavat olla arkoja ja avuttomia toimittamaan itse tätä rukoushet-
keä, vaikka kaava olisikin heidän käytettävissään.”1064 Seurakunnassa tulisi tarjota 
aktiivisesti mahdollisuutta rukoushetken toteuttamiseen ja – mikäli maahan kät-
keminen tapahtuu toisella paikkakunnalla – kehottaa omaisia ottamaan yhteyttä 
sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jossa maahan kätkeminen tapahtuu.

Vuoden 2004 käsikirjaan sisältyy samoin kuin edelliseenkin maahan kätke-
misen kaava.1065 Kun edellisen käsikirjan ohjeissa todettiin vasta aivan lopuksi, 
että kaavaa voidaan käyttää myös uurnaa maahan kätkettäessä, on uurna uu-
simman käsikirjan ohjeessa otettu ensimmäiseksi esille. Lisäksi uurnan rinnalla
mainitaan nyt ensimmäisen kerran myös tuhkan maahan kätkeminen. Liturgis-
ta aineistoa on uusimpaan kaavaan lisätty. Ohjeissa todetaan, että rukoushet-
ken ajaksi voidaan sytyttää kynttilä. Rukoushetken rakenne noudattaa sanaju-
malanpalveluksen kaavaa, kuten uuden käsikirjan kasuaalitoimitusten kaavat 
muutoinkin. Psalmivaihtoehtoja ja raamatunlukukappaleita on lisätty. Raama-
tunlukuppaleita on nyt annettu neljä erilaista vaihtoehtoa. Rukous on säilynyt 
lähes samanlaisena. Kun edellisestä käsikirjan kaavasta puuttui puhe, on uuteen
kaavaan lisätty mahdollisena osana myös puhe. Kaavaan on nyt annettu myös 
valmiita virsivaihtoehtoja. Uuteen käsikirjaan liittyvässä oppaassa on vain muu-
tamalla lauseella viitattu maahan kätkemisen kaavaan.1066

Uusimmassa käsikirjassa on jo jonkin verran otettu huomioon kirkossamme 
nopeasti kasvanut tuhkauskäytäntö. Tämä näkyy erityisesti maahan kätkemi-
sen kaavan rukouksen uudistamisessa. Kun 1984 käsikirjassa todettiin lähinnä
arkkuun viitaten, että ”olemme laskeneet hänen maallisen majansa haudan le-
poon…”1067, on vuoden 2004 käsikirjassa rukous tältä osin muokattu paremmin 
myös uurnan maahan kätkemiseen soveltuvaksi ”olemme laskeneet hänen ruu-
miinsa/tuhkansa haudan lepoon…”.1068 Kuitenkin varsinaisesta hautaan siunaa-
misen kaavasta puuttuvat kokonaan tuhkaukseen liittyvät käytännön ohjeet ja 
siihen mahdollisesti paremmin soveltuvat rukoukset tai siunaussanat. Käytännön 
menettelystä tuhkahautauksen yhteydessä ei mainita yhtään mitään – ei edes toi-

1063 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 70.
1064 Kirkollisten toimitusten opas 1990, 70.
1065 KK 2004, 257–263.
1066 Piispainkokous s2005, 227.
1067 KK 1984, 105.
1068 KK 2004, 261.
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mitusten oppaassa. Hautaan siunaaminen on matka, joka vainajan osalta päättyy 
konkreettisesti hautaan. Arkku edustaa tilaisuudessa vainajaa; hänelle rituaalissa 
osoitetaan uusi paikka. Omaisten mielestä koko rituaali jäi jotenkin keskeneräi-
seksi, jos arkku olisi jäänyt toimituksen päätyttyä kappeliin yksinään.

”Mun mielestä tuntui vieraalta sellainen tapa, että kun kukkaset oli pantu arkul-
le, niin ne olis vaan jätetty siihen ja me oltaisiin kaikki lähdetty pois kappelista. 
Silloin mä sanoin, että kukkaset otetaan pois ja hänet1069 viedään sit autoon ja 
auto lähtee viemään krematorioon. Olis tuntunut jotenkin oudolta jättää hänet
sinne kappeliin.” (Tapaus 8, vainajan tytär)

”Hautaustoimisto ehdotti, että arkku kannetaan autoon, ja auto lähtee hiljakseen 
menemään pois paikalta. Sen jälkeen me vietiin kukat jo valmiiksi haudalle. Se 
tuntui hyvältä. Arkun olisi kyllä saanut jättää kappeliinkin, mutta me valittiin 
tämä. Ja niin mä tekisin toistekin.” (Tapaus 10, vainajan miniä)

Hautauksella on tärkeä merkitys surutyön käynnistäjänä. Siksi ei kuoleman ja 
hautaan siunaamisen välinen odotusaika saisi joidenkin tutkimusten mukaan 
kestää viikkoa pitempään.1070 Jos väliaika pitkittyy, suruprosessin käynnistymi-
nen vaikeutuu. Sureva on tällöin ehtinyt jo saada etäisyyttä kuolemaan, kunnes 
hänet jälleen viedään tunteiden kaaokseen.

Hautaan laskeminen päättää hautausrituaalin. Ahdistus helpottaa vasta, kun 
kuollut on saatettu elävien keskeltä kuolleille kuuluvaan paikkaan eli hautaan. 
Tutkimuksissa on todettu, että omaisten kokema valtava jännitys laukesi vasta 
hautaan laskemisen tapahduttua.1071 Monet lähiomaisista ovat sairaslomalla tä-
män väliajan, koska eivät pysty keskittymään mihinkään muuhun kuin hauta-
jaisten odottamiseen. 

”Arkkuhautaus olisi ollut ehkä helpompi siinä mielessä, että siinä kaikki tapah-
tuu samana päivänä, kun me jouduttiin odottamaan vielä kaksi viikkoa ennen 
kuin saimme tuhkauurnan ja pääsimme hautaamaan sen. Ei siitä ajatuksesta 
päässyt siinä välillä ollenkaan irti, kun N ei ollut vielä haudassa, välillä tuntu, 
että ihan niin kuin se ei olisi kuollutkaan. Meillä oli vielä vähän niin kuin toiset 
hautajaiset edessä.” (Tapaus 2, leski)

Omassa tutkimuksessani kuoleman ja hautaamisen välinen aika oli vähintään 
kaksi viikkoa, usein kolmekin. Ja tuhkahautauksissa tämä kuoleman ja hautaan 
laskemisen välinen aika pitenee usein vielä 2–3 viikolla. Näin omaiset joutuivat 
odottamaan hautaan laskemista vähintään kuukauden, usein pitempäänkin.

1069 Mielenkiintoinen huomio, että tytär käyttää sanaa ”hän”, kun puhuu vainajasta.
1070 Hoffmann 1983, 92. Norjassa yleisesti hautaus tapahtuu kahdeksan päivän kuluttua kuole-
masta (”den underlike uke”). Tähän liittyen lisää surutyöstä ja hautajaisten ajankohdasta esim. 
Danbolt 1998 (De soergende og begravelsesriten. En religionspsykologisk studie.) Myös Danbolt
2000, 23: ”Gravferden skal normalt skje innen åtte dager.”
1071 Hoffmann 1983, 92.
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Arkkuhautauksessa arkku laskettiin toimituksen päätteeksi myös hautaan ja 
näin ikään kuin saatettiin yksi matka päätökseen. Mutta tuhkauksen yhteydessä 
arkku saattoi myös jäädä siunauskappeliin tai kirkkoon omaisten poistuessa.1072

Yhdellä tutkimuspaikkakunnalla hautaustoimisto oli ajatellut asiaa omaisten 
kannalta ja kehittänyt tavallaan oman liturgisen käytännön tuhkahautauksen yh-
teyteen. 

Kun hautaan siunaaminen kirkossa/siunauskappelissa oli päättynyt, arkkua ei 
jätettykään vaan kantajat siirtyivät arkun luokse. Muu saattoväki siirtyi ulos, 
jossa hautaustoimiston auto oli jo valmiina. Arkku kannettiin ruumisautoon saat-
toväen muodostaessa ikään kuin kunniakujan kukkineen. Ulkona voitiin laulaa 
vielä yhdessä virsi ennen kuin auton takaluukku suljettiin. Sen jälkeen kuljettaja
kumarsi kohteliaasti, ja auto lähti hiljaa lipuen paikalta kappelin kellojen soi-
dessa. Omaiset jäivät vilkuttamaan.(Tapaukset 8, 10 ja osittain myös 11; muis-
tiinpanot tutkijan kenttäpäiväkirjasta) 

Tämäntapaisia uusia ja luovia ratkaisuja on varmasti olemassa hautauskentällä; 
jostakin syystä tuhkahautauksiin liittyviä käytännöllisiä kysymyksiä käsitellään 
uusimmassakin kirkollisten toimitusten oppaassa vain muutamalla rivillä.

Toinen ongelmallinen tilanne tuhkauksen yhteydessä saattaa olla se, mitä 
tehdään omaisten muistokukkasille. Niitä ei voi jättää kappeliin tai kirkkoon, 
mutta ei niitä voi viedä uurnahaudalle tai muistolehtoonkaan. Sellaisessa ta-
pauksessa, jossa uurna kätkettiin jo olemassa olevaan arkkuhautaan, vietiin 
kukkaset siunaustilaisuuden jälkeen jo valmiiksi haudalle. Joissakin seurakun-
nissa tuhkahautauksia varten oli suunniteltu erityisiä kukkakiviä, joille omaiset 
voivat viedä kukkansa kirkosta/kappelista siunaustilaisuuden päätyttyä. Kivelle
lasketuista kukkalaitteista he ottivat kukkavihkojen lauseet ja mahdolliset sep-
pelenauhat talteen. Kukkakivessä oli risti, johon oli kiinnitetty vainajan nimi. 
Myöhemmin uurnaa maahan laskettaessa omaiset toivat uurnahaudalle vain 
muutaman pienen kukkasen. 

Yksi hautaustoimisto oli ehdottanut omaisille sellaista käytäntöä, että arkulle 
ei siunauskappelissa tuoda lainkaan kukkalaitteita, vaan kukin omainen laskee 
vain yhden punaisen ruusun arkulle. Hautaustoimisto oli tuonut ruusut valmiiksi 
kappeliin arkun luokse lasimaljaan. 

”Hautaustoimiston virkailija kertoi meille käytännön kukkasista, että ne tuhkauk-
sessa heitetäisiin roskiin heti, kun olimme lähteneet kappelista pois. Tai jos olisi 
jonkun tuttavan hauta, niin ne voitaisiin kuljettaa sinne. Hän näki, että olimme

1072 Tapaus 2, jossa arkku jäi kirkkoon omaisten poistuessa muistotilaisuuteen. Hautaustoimis-
ton auto haki myöhemmin arkun ja kuljetti sen krematorioon. Tutkimustapauksissa 3, 4, 12, 13 
oli kyse krematoriorakennuksesta, jossa myös siunauskappeli sijaitsi. Krematorion henkilökunta 
sekä toi arkun valmiiksi siunaustilaisuuteen että siirsi sen omaisten poistuttua odottamaan tuhka-
usta. Omaiset eivät kummassakaan tilanteessa kantaneet arkkua lainkaan.
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vähän hämmentyneitä tästä tiedosta, ja niinpä hän ehdotti erilaista käytäntöä, 
että jokaisella olisi vain yksi ainoa ruusu, jonka hän laskisi arkun päälle.
  Minua jännitti soittaa ja kertoa tämä saattamaan tuleville, mitähän he ajat-
televat, voiko näin tehdä, ja loukkaako se jotakin? Kaikki kuitenkin sanoivat, että 
se oli hyvä ajatus. Hautaustoimisto keräsi ruusut talteen ja toimitti ne aikanaan 
Muistolehtoon.” (Tapaus 3, hautausta järjestänyt omainen)

Uurnan maahan kätkeminen tapahtui yleensä viikon tai kahden kuluttua hau-
taan siunaamisesta. Tilaisuuksissa oli mukana vain pieni joukko aivan lähimpiä 
omaisia. Yhdessäkään tapauksessa mukana ei ollut seurakunnan pappia tai kant-
toria.  Toimituskeskusteluissakaan ei juuri ollut puhuttu uurnan maahan kätke-
misestä tai tuhkan sijoittamisesta. Papit eivät aktiivisesti olleet ottaneet asiaa 
esille, eivätkä esimerkiksi tarjoutuneet olemaan mukana myöhemmin maahan 
kätkemisen yhteydessä. Omaiset eivät osanneet (tai arkailivat) pyytää pappia 
mukaan. Seurakunnissa näytti muodostuneen käytännöksi, että mukana oli sun-
tio/kappelin vahtimestari tai hautausmaan työntekijä. Uurnahauta voitiin peittää 
omaisten läsnä ollessa; ja omaiset voivat halutessaan myös osallistua haudan 
peittämiseen. Useassa tapauksessa vahtimestarilla oli selkeästi rituaalin johtajan 
rooli. Yhdessä tapauksissa myös hautaustoimiston edustaja oli paikalla. Yhdessä 
tapauksessa omaiset kaipasivat rituaalijohtajaa, joka olisi ohjannut uurnan maa-
han kätkemistilaisuuden.1073

Uurnan sai hakea krematoriosta kuittausta vastaan, mutta vastaanottajan oli 
annettava tieto uurnan pysyvästä sijoituspaikasta. Omassa tutkimuksessani osas-
sa tapauksista omaiset hakivat itse uurnat ja toimittivat ne sijoituspaikkaan. Yh-
dessä tapauksessa omaisille oli jäänyt ikävä kokemus, kun krematoriosta uurnan 
heille antanut työntekijä ei ollut pukeutunut arvokkaasti, vaan ”kuin olisi tullut 
suoraan urheilukentältä”. (Tapaus 8) Myös hautaustoimistot huolehtivat uurni-
en hakemisesta ja toimittamisesta sovittuun paikkaan. Joissakin seurakunnissa 
voidaan omaisille korvata tuhkauksesta aiheutuneet kuljetuskustannukset.

Tuhkahautausten määrä tullee kasvamaan. Tulevaisuudessa tuhkan ja uurnan 
käsittelyyn ja hautaamiseen/säilyttämiseen liittyvät asiat voivat tulla uudella 
ja yllättävälläkin tavalla esille. Esimerkkejä tästä on jo runsaasti muualla Eu-
roopassa. Hautaustoimilakimme sisältää hautaamista koskevia säädöksiä, jotka 

1073 Osallistuin tutkijana uurnan maahan kätkemiseen toisella paikkakunnalla. Seurakunnan puo-
lesta paikalla oli seurakuntamestari, joka seurasi tilannetta taaempaa. Omaiset toivat uurnan mu-
kanaan, mutta olivat ymmällään siitä, mitä heidän tulisi tehdä. He kaipasivat neuvoja ja jonkin-
laista liturgista kehystä tilanteeseen. Niinpä he kääntyivät puoleeni. Kerroin lyhyesti, mitä yhdessä 
voisimme tehdä. Menimme haudalle ja pyysin omaista laskemaan uurnan hautaan. Luin lyhyen 
rukouksen ja yhdessä luimme Isä meidän rukouksen. Luin vielä Herran siunauksen. Lopuksi lau-
loimme tutun virren. Hauta peitettiin. Omaiset sytyttivät haudalle kynttilän ja laittoivat kukkia 
pienelle kummulle. (Tapaus 8, kenttäpäiväkirjan muistiinpanoja.)
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säätelevät myös uurnan ja tuhkan hautaamista. Koska tuhkaaminen näyttää tilas-
tojen valossa kasvavan vuosi vuodelta1074, on mahdollista, että uurnan hautaami-
selle tai tuhkan sirottelulle kysytään myös Suomessa entistä enemmän vaihtoeh-
toja muualle kuin hautausmaalle hautaamiseen. Esimerkiksi Sveitsissä on viime 
vuosina lisääntynyt ns. ”Baumbestattung”, jossa vainajan tuhka haudataan ni-
mikkopuun juurelle. Belgiassa, Ranskassa, Englannissa, Alankomaissa, Itäval-
lassa, Sveitsissä ja Unkarissa lainsäädäntö sallii uurnan säilyttämisen kotona. 
Saksalaiset hautaustoimistot tarjoavatkin mahdollisuutta vainajan tuhkaamiseen 
naapurimaassa Belgiassa, jossa omaiset saavat läheisensä tuhkauurnan mukaan-
sa säilytettäväksi vaikkapa kodin takan reunalla. Joissakin krematorioissa, kuten 

1074 Saksalaisen Aeternitas e.V:n tietojen mukaan koko Euroopassa kehitys on osoittanut tuhka-
uksen kasvaneen: vuonna 1994 kaikista hautauksista 32 % oli tuhkauksia, vuonna 1998 luku oli 
38 % ja vuonna 2004 toimitettiin 42 % kaikista hautauksista tuhkauksina. Lähde: http://aeternitas.
de artikkeli Die Kremation.

Uurnahautausalue kirkon vieressä on kaunis ja hyvin hoidettu. Vainajien nimet ovat yhtei-
sessä kivessä erillisellä alueella, jonne voi viedä kukkia. Mitä miettii lapsi, joka haluaa viedä 
kukkia isän haudalle, kun haudalle ei kukkia saa laittaa? Kapinalliset punaiset kukat nurmi-
kolla kohdassa, jossa nurmi ei ole vielä aivan uudelleen kasvanut, puhuvat omaa kieltään 
nimettömiä hauta-alueita vastaan.
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esimerkiksi Alankomaissa, tarjotaan omaisille – ei vain siunaustilaisuuden jär-
jestämistä talon tiloissa – vaan myös mahdollisuutta olla seuraamassa varsinais-
ta tuhkausta. He katselevat, kuinka arkku siirretään uuniin ja luukku suljetaan. 
Sen jälkeen omaiset siirtyvät kolmeksi-neljäksi tunniksi krematorion ”coffee 
roomiin” nauttimaan tuhkajaiskahvit. Erikoisuutena jotkut keskieurooppalaiset 
hautaustoimistot mainostavat mahdollisuutta lähettää vainajan tuhka avaruuteen
pienen raketin avulla. Tuhka voidaan myös sijoittaa ilotulitusrakettiin ja ampua
iloisesti ilmaan. Eräs amerikkalainen yritys markkinoi mahdollisuutta teettää 
vainajan tuhkasta timantti, joka liitetään kauniiseen koruun. Vaihtoehtoisesti voi 
osan tuhkasta säilyttää rannerenkaan kotelossa. Tuhka voidaan myös jakaa use-
amman omaisen kesken. Luonnollisesti uurnamallistossa on tarjolla jo nyt myös 
monia näyttäviä – ja kalliita – design-uurnia.1075

Oman maamme hautaustoimilaki sisältää säädöksiä, jotka säätelevät hau-
taamista muualle kuin hautausmaalle. Uusi laki asetti tuhkan sijoittamiselle 
tiukemmat raamit kuin edellinen laki. Hautaustoimilain 19 §:n mukaan ”tuhka
on vuoden kuluttua tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava py-
syvästi yhteen paikkaan…tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai 
haltijan suostumus”. Tuhkan säilyttäminen vaikkapa oman kodin kirjahyllyssä 
ei uuden hautaustoimilain mukaan ole enää mahdollista; sen sijaan tuhkan sirot-
telu mereen, metsään, viljelyalueelle, tunturiin tai muihin erikoisiin paikkoihin 
on mahdollista. Tällaisia erikoisia hautasijoja ei kuitenkaan saa osoittaa millään 
merkillä; silloin kyseessä olisi yksityinen hautausmaa, jonka perustaminen puo-
lestaan edellyttää lääninhallituksen lupaa. Hautaustoimen käsikirjassa todetaan, 
että hautaamiseen liittyviä kysymyksiä ei tule kuitenkaan tarkastella vain laki-
kirja kädessä vaan enemmänkin tulevia vuosia ajatellen. Kotipiha voi joutua 
vieraan haltuun ja kaunis metsäalue voidaan kaavoittaa uuteen käyttöön. Silloin 
haudalla käynti ei enää ole mahdollista.1076

1075 Willmann 2004. Artikkeli Urs Willmann: Wie man in Deutschland begraben wird. Die Zeit 
15.4.2004.
1076 Hautaustoimen käsikirja 2005, 213.
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6. Muistotilaisuus ja siihen liittyvä
toiminta

Hautajaiset ovat aina koonneet yhteen sekä vainajan lähimpiä omaisia että lä-
hiyhteisöä. Erityisesti maaseudulla ne olivat pitkään koko kylän yhteinen tapah-
tuma. Länsisuomalaisen maanviljelyskylän hautajaiset oli perhejuhla, jonne ei 
toivottu kutsumattomia vieraita, idässä hautajaiset olivat avoimempi tapahtuma. 
Molempien perinteiden mukaan hautajaisiin liittyi runsas ateriointi.1077

Kun hautajaiset pitkään toimitettiin yleensä vain sunnuntaisin, tuli hauta-
jaisväkeä surutaloon jo edellisenä lauantai-iltana. Hautajaisvieraat toivat suru-
taloon mukanaan erilaisia ruokatarvikkeita. Viimeisenä yönä ennen hautajaisia 
valvottiin, kun arkku oli tuotu riihestä tupaan. Tilaisuudessa sytytettiin kynttilät 
ja veisattiin virsiä ja pappikin saattoi olla mukana lukemassa rukouksia. Us-
konpuhdistuksen jälkeen 1600-luvulla valvojaiset kiellettiin, koska ne olivat jo 
keskiaikana sekä kaupungeissa että maaseudulla muodostuneet syömingeiksi ja 
juomingeiksi.1078 Kielloista huolimatta valvojaisia vietettiin vielä ainakin 1700- 
ja 1800-luvuilla.1079

Saattoväki kokoontui surutaloon sunnuntaiaamuna ennen hautausta veisaa-
maan pihamaalla virren.1080 Siitä lähdettiin kulkueena saattamaan arkkua hau-
tausmaalle. Arkku laskettiin usein hautaan ja toimitettiin siunaus haudalla jo 
ennen jumalanpalvelusta. Sen jälkeen hautajaisväki osallistui jumalanpalveluk-
seen. Tapa kokoontua surutaloon sunnuntaiaamuna ennen hautausta on joissakin 
osin Suomea säilynyt vielä nykyaikaan asti.1081  Varsinainen ruoka tarjottiin hau-
tajaisvieraille vasta sitten, kun oli tultu haudalta takaisin surutaloon. Yhteisen

1077 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 20.
1078 Rimpiläinen (1971, 175–368) selostaa hyvin tarkasti mm. kestityksiin, valvojaisiin ja erilai-
siin hautaustapoihin liittyvän maallisen ja kirkollisen lainsäädännön kehittymistä Ruotsissa ja 
Suomessa 1500-luvulta 1700-luvun alkuun. Ongelmaksi muodostuivat sunnuntaiaamuisin järjes-
tetyt kotitilaisuudet, jotka saattoivat häiritä jumalanpalvelusten alkamista ajallaan. Hautajaispi-
dotkin saattoivat paisua monipäiväisiksi kestityksiksi, joita maallinen esivalta joutui rajoittamaan. 
Myös alkoholin käyttö ruumiinvalvojaisten yhteydessä oli paikoin ongelma. Arkkihiippakunnan 
rovastien kokouksessa vuonna 1614 mm. päätettiin, että ruumista ei haudata sinä päivänä, jona 
se tuodaan haudattavaksi, jos ruumiin kantajat ovat päissään. (s. 187) Vuoden 1686 kirkkolaissa 
valtiovalta antoi ohjeita hautauksesta. Siinä määrättiin, että valvojaiset oli hylättävä kokonaan. 
Vain talonväen piti vartioida arkkua. Papeilta kiellettiin kokonaan meneminen sunnuntaiaamuisin 
taloihin laulamaan vainajaa ulos tai pitämään ulosvientisaarnaa. Kiellon takana oli myös syvälli-
sempänä teologisena ajatuksena vainajan puolesta rukoilemisen kieltäminen, sillä juuri kotitilai-
suuksien esirukouksissa muistettiin eniten vainajia. (ss.361–363)
1079 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 20; Hautajaisperinnettä Lahden seudulta 2000, 49–51.
1080 Byskata (2002) on tutkinut 1900-luvun ulosveisuuperinnettä ruotsinkielisellä pohjanmaalla 
Teerijärvellä.
1081 Koskimäki 1991, 83. Ainakin Tornion rovastikunnassa tavan kerrotaan säilyneen.
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aterian siunasi yleensä kylän vanhin. Pappi ei useinkaan päässyt tulemaan kauas 
pitäjälle, vaan muistotilaisuuden hoitivat pitkään maallikot. Herätysliikkeiden 
vaikutus näkyi maallikkopuhujien osallistumisessa tilaisuuksiin. Hautajaisiin 
oli lupa kokoontua silloinkin, kun maallikkojen pitämät seurat oli konventik-
keliplakaatin aikana kielletty maassamme.1082 Hautajaisia saatettiin pitää myös 
jossakin kirkon lähellä olevassa talossa pitkien matkojen vuoksi.1083

Papin ja kanttorin mukanaolo hautajaisten jälkeen järjestetyissä muistotilai-
suuksissa vakiintui kulkuyhteyksien parannuttua. Vähitellen hautajaispidot ja 
muistotilaisuudet alettiin viettää kodin sijasta joissakin yhteisissä tiloissa, usein 
seurakuntataloissa niiden yleistyttyä 1970-luvulla.1084 Muistotilaisuuksia ei kui-
tenkaan ole mainittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosikatsauksessa 
1972–1975, vaikka niitä luonnollisesti järjestettiin ja niihin papit ja kanttorit 
osallistuivat. Kirkollisille toimituksille ei vielä tässä vaiheessa annettu omaa it-
senäistä ja tärkeää tilastollista painoarvoa kirkon toimintakentällä.1085

Kirkon toimintakatsauksessa vuosilta 1980–1983 on maininta, että ”Suomes-
sa on edelleen yleisenä käytäntönä järjestää hautaustilaisuuden jälkeen erityinen 
muistotilaisuus.”1086 Marraskuussa 1983 tehdyn selvityksen mukaan muistotilai-
suus järjestettiin lähes 90 %:ssa kaikista hautaansiunaamisista. Käytäntö oli hie-
man yleisempi pienissä maaseutumaisissa seurakunnissa. Muistotilaisuuksissa 
oli suunnilleen yhtä paljon osanottajia kuin itse hautaustilaisuuksissa. Siuna-
uksen toimittanut pappi käytti puheenvuoron noin 93 %:ssa muistotilaisuuksia 
(kaupungeissa 90 % ja maaseudulla 96 %). 

Kirkollisten tilastokertomuksien mukaan muistotilaisuuksia pidettiin lähes 
säännöllisesti 2000-luvun alussa ja papit osallistuivat niihin lähes poikkeuksetta 
(96 %). Papit pitivät myös miltei aina (95 %) puheen, kun olivat mukana muis-
totilaisuudessa.1087 Siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistuneitten määrä on nel-
jännesvuosisadassa (1975–2000) pienentynyt 54 henkilöstä 42:aan. Ja etenkin 
suurissa kaupungeissa on yleistynyt tapa, että vainaja haudataan vain suvun ja 
vainajan lähipiirin läsnä ollessa. Kuolinilmoitus julkaistaan tällöin vasta hau-
taan siunaamisen jälkeen.1088

Omassa tutkimuksessani hautaan siunaamisen jälkeen järjestettiin useim-
missa tutkimustapauksistani muistotilaisuus. Kahdessa tapauksessa tällaista 
tilaisuutta ei järjestetty. Näistä toisessa koko hautaus tapahtui ilman yhtään

1082 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 22; Koskimäki 1991, 83.  ”Kun sama oli mahdollista myös 
vuosi kuoleman jälkeen pidetyissä muistoseuroissa, avasi kuolemanrituaalinen ”sosiaalinen epä-
järjestys” myös tilaa herätysliikkeille, jotka loivat läntiseen kuolemankulttuuriin omat, jopa näihin 
vuosiin saakka eläneet vuorovaikutuksen kaavansa.” Pentikäinen 1990, 81.
1083 Talve 1990, 235.
1084 Hautauskulttuuri Suomessa 1992, 22; Koskimäki 1991, 83.
1085 Suomen kirkko 1972–1975, 58–61. Kirkollisista toimituksista vielä ollut omaa erillistä lukua, 
vaan niistä oli vain lyhyt maininta luvussa ”Syntyneet, kuolleet ja muuttaneet”.
1086 Suomen kirkko 1980–1983, 173.
1087 Kirkko muutosten keskellä 2004, 126–127.
1088 Kirkko uudelle vuosituhannelle 2000, 63–64.
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saattajaa, vain papin ja kanttorin toimittamana. Toisessa tapauksessa henkilö oli 
eläessään kieltänyt kutsumasta sukulaisia hautajaisiinsa, ja tytär noudatti äitinsä 
toivomusta eikä kutsunut ketään paikalle.

Tieto kuolemantapauksesta ja hautajaisista kerrottiin ennen suullisesti. Ky-
lässä saattoi olla sanansaattaja, jonka tehtäviin kuului viedä viesti kuolemasta 
taloihin. Joskus tällainen viestinviejä oli vainajan omasta perhepiiristä. Kirkon-
kelloilla viestittiin myös kuolemasta, kellonsoittotekniikalla voitiin jopa kuu-
luttaa vainajan sukupuoli ja ikä. Suruviesti ja kutsu hautajaisiin voitiin myös 
lähettää postissa.1089 Surukirjeen kuoressa oli mustat reunat. Myöhemmin sa-
nomalehtien kuolinilmoitukset korvasivat viestinviejän ja surukirjeen.1090 Ny-
kyaikana kuitenkin sanomalehtien kuolinilmoituksissa yhä useammin todetaan, 
että ”hautaus tapahtunut hiljaisuudessa”, mikä tarkoittaa sitä, että hautaus on 
tapahtunut perhepiirissä eikä mukaan ole haluttu kutsua muita.1091

Taulukko 26. 
Muistotilaisuuteen kutsuminen, juhlapaikka sekä papin ja kanttorin 
mukana olo.

Tapaus Muistotilaisuuden

paikka

Papin ja kanttorin 

mukanaolo

Kutsu

esitettiin

Hautajais-

vieraita noin

 1 seurakunnan tila pappi ja kanttori ei lehdessä 40

 2 seurakunnan tila pappi ja kanttori ei lehdessä 80

 3 seurakunnan tila pappi ja kanttori ei lehdessä 35

 4 ei järjestetty – ei lehdessä 3

 5 haut.tston kiinteistö vain pappi ilmoitus 35

 6 seurakunnan tila pappi ja kanttori ei lehdessä 80

 7 seurakunnan tila pappi ja kanttori ei lehdessä 30

 8 seurakunnan tila vain pappi ei lehdessä 25

 9 seurakunnan tila pappi ja kanttori ilmoitus 75

10 seurakunnan tila vain pappi ilmoitus 70

11 oma koti vain pappi ei lehdessä 25

12 pitopalvelun tila pappi ja kanttori ei lehdessä 25

13 ei järjestetty – – –

1089 Koskimäen (1991, 83–84) mukaan painetut kutsukortit yleistyivät Torniossa porvariston kes-
kuudessa ainakin jo 1860–1870 -luvuilla. Suullinen kutsu väheni maaseutuseurakuntien kirkon-
kylissä 1900-luvun alussa. Lehti-ilmoittelu yleistyi Torniossa jo 1900-luvun alussa, mutta vasta 
paljon myöhemmin maaseudulla.  Toisen lähteen mukaan kirjalliset kutsut yleistyivät Skandi-
naviassa ylempien säätyjen keskuudessa 1700-luvun lopulla ja vasta 1920-luvulla tuli Suomen 
maaseudulla tavaksi kutsukirjeitten lähettäminen, ja samaan aikaan alkoivat yleistyä myös sano-
malehtien kuolinilmoitukset. (Hautajaisperinnettä Lahden seudulta 2000, 100.)
1090 Kuolinilmoituksia alettiin julkaista päivälehdissä 1800-luvun alussa. Bergroth 1999, 58. 
Teoksessa Aboa 1995–1996.
1091 Hiljaisuudessa hautaamisella tarkoitettiin vielä 1800-luvulla häpeällistä hautausta.



352

Omassa tutkimuksessani vain kolmessa tapauksessa julkaistiin sanomalehdessä 
kuolinilmoitus ennen hautaan siunaamista. Niissä ilmoitettiin lyhyesti vainajaa 
koskevat henkilötiedot sekä kerrottiin, milloin ja missä hautaan siunaaminen 
tapahtuu ja kutsuttiin viettämään muistotilaisuutta. Muissa tapauksissa kutsu 
välitettiin puhelimella niille, joille se haluttiin kertoa. Usein näissä tapauksissa 
julkaistiin kuitenkin hautajaisten jälkeen kuolinilmoitus lehdessä ja kerrottiin 
siunauksen tapahtuneen lähimpien läsnä ollessa. Yhdessä tapauksessa (tapaus 
9) julkaistiin sanomalehdessä sekä kutsuilmoitus että jälkikäteen kiitosilmoitus 
osanotosta.

Kuolinilmoituksen laatiminen oli omaisille tärkeä tehtävä. Se laadittiin huo-
lella. Omaiset miettivät hyvin tarkkaan, millaisen tekstin he ilmoitukseen halu-
sivat. Joillakin omaisilla oli tallella vanhoja sanomalehdistä leikattuja ilmoituk-
sia, joista he etsivät sopivia muistolauseita ilmoitukseen. Hautaustoimistoissa 
oli omaisten käytettävissä myös valikoima värssykirjoja, joista he voivat etsiä 
tekstejä. Kuolinilmoituksen laatiminen ja lähettäminen lehteen tapahtui joissa-
kin tapauksissa omaisten ja hautaustoimiston yhteistyönä. Hautaustoimistoille 
tämä välitystoiminta ei tuonut merkittävää taloudellista lisää. Sanomalehdille 
kuolinilmoitukset ovat hyvin tuottoisa liiketoimi.

Hautaan siunaaminen on vähitellen muuttunut yksityistilaisuudeksi.1092

Tämä muutos heijastaa koko yhteiskunnan muutosprosessia. Teollistumisen 
myötä lisääntyi kaupunkeihin muuttaminen ja entiset suljetut kyläyhteisöt hajo-
sivat. Voimakkaan muuttoliikkeen takia myös sukulaiset ovat hajaantuneet kau-
as toisistaan. Ennen julkisesta, koko kyläkuntaa koskettaneesta kuolemasta on 
nykyaikana useimmiten tullut pienen perhepiirin yksityinen tapahtuma, jossa 
ydinperheväen lisäksi mukana on korkeintaan työtovereita (jos vainaja on vie-
lä ollut mukana työelämässä) ja harrastustoiminnassa mukana olleita ystäviä 
(moottoripyöräharrastus, perinneseuratoiminta, rotaryt ym.).1093 Suuria hautajai-
sia järjestetään enää hyvin harvoin, usein vain merkkihenkilöille. Myös väes-
tön keski-ikä on noussut. Vanhuksen kuollessa hänen ikätovereitaan ei ehkä ole 
enää monta jäljellä ja hekin jo sen verran huonokuntoisia, etteivät helposti jak-
sa lähteä saattamaan ystäväänsä viimeiselle matkalle.1094 Tässä tutkimuksessani 
hautajaisvieraiden keskiarvo yhtä tilaisuutta kohden oli 40 henkilöä.1095 Suu-

1092 Hautaan siunaamisen kirkko käsittää julkiseksi jumalanpalvelukseksi, joka ei ole luonteeltaan 
yksityistilaisuus.
1093 Per Tanggaardin (1977, 264–265) mukaan hautajaisiin osallistui Oslossa 1970-luvulla keski-
määrin 50 henkilöä. Tähän keskiarvoon eivät sisälly ”hiljaiset hautajaiset”. Hautajaisvieraat koos-
tuivat lähinnä perheenjäsenistä, naapureista ja työtovereista. ”Begravelsen er blitt privatisert. Det 
er den naere familie og slekten forovrig som utgjor fl ertallet.”
1094 Bergroth 1999, 53. ”Aikaisemmin hautajaiset olivat yleensä osa julkista elämää, nykyisin 
niistä on useimmiten tullut yksityisiä perhetapahtumia. Osasyynä on se, että elinikä on huomat-
tavasti pidentynyt: mitä vanhemmaksi tullaan, sitä pienemmäksi sosiaalisten suhteiden verkko 
kutistuu.”
1095 Luku on hyvin lähellä koko maan keskiarvoa, joka vuonna 2003 oli 42 henkilöä yhtä hautaus-
ta kohden. (Kirkko muutosten keskellä 2004, 126–127)
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rimmillaan osanottajia oli 80, ja pienimmässä tilaisuudessa ei ollut ainuttakaan 
saattajaa mukana.

Muistotilaisuudet järjestettiin tämän tutkimuksen tapauksissa lähes aina seu-
rakunnan omistamissa kiinteistöissä, usein seurakuntakodeissa.1096 Kahdessa ta-
pauksessa hautaustoimistolla oli tarjota omaisten käyttöön sopiva tila muistoti-
laisuuden järjestämiseksi. Toinen näistä tiloista sijaitsi hautaustoimiston omista-
massa kiinteistössä, jossa sijaitsivat myös hautaustoimiston asiakaspalvelutilat ja 
hautaustoimiston omistama pitopalvelu. Useimmiten hautaustoimistot käyttivät 
seurakuntien tiloja ja varasivat niistä omaisten toimeksiannosta kokoontumisti-
lan. Hautaustoimistoilla oli aliurakoitsijoinaan pitopalveluja, jotka huolehtivat 
ruokailujen järjestämisistä ja tilan sisustamisesta muistotilaisuutta varten. 

”Yleensä saan tilauksen hautaustoimiston kautta. Ehkä yksi kahdestakymmenes-
tä muistotilaisuudesta tilataan suoraan minulta ilman hautaustoimistoa. Toimis-
to myy tilaisuuden ruoat. Niillä on sellainen kansio, josta omaiset saavat valita 
erilaisia vaihtoehtoja. Me näemme omaiset ensimmäisen kerran vasta muistoti-
laisuudessa. Yleensä omaiset tulevat siellä tervehtimään mua. Me ollaan paikal-
la ensimmäisinä ja lähdetään myös viimeisinä.
  Meille kuuluu tilan järjestely muistotilaisuutta varten. Me tuodaan kynttilät, 
servietit ja pöytäliinat, kukkasia me ei yleensä tuoda vaan omaiset ostaa ne hau-
taustoimiston kautta. Meillä on sellainen käytäntö, että minä laskutan suoraan 
omaisia. Saan hautaustoimistosta laskutusosoitteen.”  (Tapaus 1, pitopalvelu)

Hautajaiskustannukset muodostuivat monesta eri tekijästä, joista suurimman 
osan muodosti muistotilaisuuden tarjoilu. Laskutuksen suhteen hautaustoimis-
tojen kesken oli eroja. Jotkut toimistot laskuttivat omaisia kaikesta hautaukseen 
liittyneestä vasta jälkikäteen, mistä syystä laskun loppusumma oli suuri, mikä ei 
psykologisesti ole ollut viisasta. Niinpä toimistot olivat yhä enemmän siirtyneet 
sellaiseen laskutukseen, jossa kukin aliurakoitsija laskuttaa omaisia itsenäisesti. 
Pitopalvelu laskuttaa erikseen, samoin sanomalehdet.1097

Kokonaisvastuu kuitenkin säilyi hautaustoimistoilla, joille omaiset olivat 
tehtävän uskoneet. Joissakin toimistoissa oli sellainen käytäntö, että muistotilai-
suudessa oli ainakin alussa mukana myös toimiston oma työntekijä ikään kuin 
varmistamassa, että kaikki oli varmasti hyvin.

”Mä menen usein myös muistotilaisuuksiin mukaan. Olen sanonut omaisille etu-
käteen, etät me tavataan sitten vielä lauantaina siel muistotilaisuudes. Mulla oli 
itsellä ennen oma pitopalvelu, joten siten tää ala on tuttua.

1096 Kaajavan (1997,20–21) pääkaupunkiseudulla tekemän tutkimuksen mukaan muistotilaisuuk-
sista (otos 14 tilaisuutta) pidettiin suurin osa (69 %) seurakuntien tiloissa, kaksi kotona ja kolme 
muussa juhlahuoneistossa. Huotarin-Askolan (1977, 70) tutkimuksen mukaan kaupunkioloissa 
järjestettiin 40 % muistotilaisuuksista seurakunnan tiloissa.
1097 Pienehkö kuolinilmoitus Helsingin Sanomissa maksaa suunnilleen saman verran kuin laadu-
kas arkku. Maakuntalehtien ilmoitushinnat ovat vähän pienemmät.
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  Mun mielest kaikist tärkeint on se, et ku kattoo noit nykyajan tarjoilijoita, et 
ne ois pukeutunu siihen tilanteeseen sopivasti. Siellä täytyy kans osata käyttäytyy 
sen tilanteen aikana ja huomata, että se on erilainen kuin muut juhlat, joissa on 
paljon ihmisii. Sali ja kaikki täytyy osata kattaa ja laittaa tilanteen mukaises-
ti. Sitä voi koristella, mut siin täytyy osat pitää tyylitaju. Sekin on semmonen 
taito,jota ei opita kirjoista, vaan sen oppii vuosien aikana, kun sitä tekee.” (Ta-
paus 11, hautaustoimisto)

Jos jokin ei sujunut niin kuin oli ajateltu, saattoi omainen jäädä miettimään sitä 
pitkäksi aikaa. Tuntui olevan tärkeää, että kaikki tapahtui ”niin kuin yleensä 
on ollut tapana”. Tämä odotus näkyi sekä hautaan siunaamisten että muisto-
tilaisuuksien osalta. Kappelissa ja kirkossa erityisesti kukkien lasku ja arkun 
kantaminen olivat tehtäviä, joita omaiset ja saattoväki jännittivät paljon. Muis-
totilaisuudessa se, että ruokailutilasta puuttui kaksi tuolia, jäi pitkäksi aikaa har-
mittamaan lähiomaista.1098

Hautaustilaisuudet ja muistotilaisuudet olivat henkilökohtaisesti äärimmäi-
sen tärkeitä hetkiä omaisille. Sen takia myös niiden yhteydessä koetut mahdol-
liset pettymykset tuntuivat myös kovin raskailta. Kati Niemelän tutkimuksessa 
kirkosta eroamisen syistä pettymykset hautaustilanteissa olivat yksi syy kirkosta 
eroamiseen.1099 Kun odotukset ovat korkeita ja tilanne henkilökohtaisesti tärkeä, 
tilanteet ovat äärimmäisen kriittisiä ja palvelussa koetut puutteet synnyttävät 
vahvoja pettymyksen tunteita.1100

Seurakuntalaiset odottavat papilta ennen kaikkea ihmisläheisyyttä.1101 Seu-
rakunnan hyvään palveluun kuuluu se, että sekä papilla että kanttorilla on riit-
tävästi aikaa olla omaisten kanssa myös muistotilaisuudessa, kun omaiset heitä 
sinne pyytävät. Niemelä toteaa, että seurakuntalaiselle kirkko on yhtä kuin sen 
työntekijät ja yhtä kuin se yksittäinen työntekijä, jonka henkilö kohtaa. Useim-
mille tämä työntekijä hautauksen yhteydessä on juuri pappi. Ja mitä harvemmin 
henkilö on tekemisissä kirkon kanssa, sitä tärkeämmiksi yksittäiset tilanteet ja 
niissä tapahtuva kohtaaminen tulevat. 1102 Valtaosa seurakuntalaisista on kuiten-
kin tyytyväisiä siihen, miten kirkko on hoitanut hautauksia ja hautausmaitaan. 
Tutkimuksen mukaan suunnilleen prosentti kirkollisiin toimituksiin osallistu-
neista on pettynyt saamaansa palveluun.1103 Moni pettymyksistä johtuva kirkosta 
eroaminen olisi Niemelän mukaan voitu välttää, jos palveluun pettyneellä olisi 
ollut luonteva väylä antaa seurakunnalle palautetta, kertoa pettymyksestään ja 
saada siihen asianmukainen vastaus.1104

1098 Tapaus 2, jossa omainen tutkimushaastattelussa pitkään viipyi tässä häntä vaivaamaan jää-
neessä asiassa. Hän oli käynyt siitä puhumassa myös hautaustoimistossa jälkeenpäin.
1099 Niemelä 2006, 97.
1100 Grönroos 1991.
1101 Yletyinen 2005.
1102 Niemelä 2006, 104–104.
1103 Kirkko muutosten keskellä 2005, 60; Vilenius 1997.
1104 Niemelä 2006, 229.
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Muistotilaisuus järjestetään nykyisin hyvin harvoin kotona. Hautaustoimiston ja pitopalve-
lun avulla kaikki sujuu helposti. Kuitenkin vaatimatonkin kotona järjestetty muistotilaisuus 
voi olla kaunis ja lämmin. Tutuissa puitteissa vainajaa on hyvä muistella.

Omassa tutkimuksessani hautaustoimistot kertoivat ottavansa hautauksen 
jälkeen yhteyttä omaisiin ja kysyvänsä siinä yhteydessä palautetta. He myös an-
tavat asiakkailleen pienenä asiakaslahjana siinä yhteydessä esim. haudalle lai-
tettavan kynttilälyhdyn. Seurakunnissa ei tällaista palautetta kerrottu kerättävän, 
mutta toisaalta seurakunnat ottivat yhteyttä omaisiin lähettämällä kutsukirjeen 
pyhäinpäivän muistotilaisuuteen.

Hautaan siunaamisessa papin tehtävä oli varsin selkeä rituaalijohtajan tehtä-
vä. Siinä oltiin keskeisellä kirkon toiminta-alueella, mutta muistotilaisuudessa 
siirryttiin enemmän omaisten toimintakentälle, jonne pappi ja kanttori kuiten-
kin lähes poikkeuksetta kutsuttiin mukaan. Omaisten mielestä oli tärkeää, että
pappi tuli mukaan. Papin oli kuitenkin sillä kentällä etsittävä oma paikkansa. 
Papin tehtäväkuvaa ei aina myös etukäteen ollut selkeästi sovittu. Siitä huoli-
matta papin osuus muistotilaisuuksissa näytti varsin vakiintuneelta: yleensä jon-
kinasteinen juontajan tehtävä sekä puhe. Kaajavan tutkimuksessa pääkaupungin 
muistotilaisuuksissa omaiset olivat tilaisuuden juontajina selkeästi useammin 
kuin omassa tutkimuksessani.1105

1105 Kaajava 1997, 25–26.
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Taulukko 27. 
Muistotilaisuuksien ohjelmasisältö ja tilaisuuksien toimijat.

Tapaus Papin
tehtävät

Kanttorin
tehtävät

Omaisten
tehtävät

Muut Tarjoilu

1 ruokarukous,
juonto, puhe ja
virsien valinta

virsien säestys
ei mukana
keskusteluissa

adressien
lukeminen

ystävien
puheita (2) ja
musiikkiesitys

pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

2 ruokarukous,
juonto, puhe ja
virren valinta

ei srk:sta
omaisten tilaama
ei keskusteluissa

adressien
lukeminen

lauluryhmä
esiintyi
ystävän puhe

pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

3 puhe
virren ehdotus

omaisten tilaama
eläkekanttori
osall. keskusteluun

juonto ja puhe,
adressien luku,
valokuvakansio

sukulaisen
puhe, virsien
ehdotuksia

pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

4 ei muistotilaisuutta
vainajan tahdosta

5 juonto, puhe ja
virsien valinta

virsien säestys
osall. keskusteluun

adressien
lukeminen

ystävien
puheita (2)

haut.tston
oma
pitopalvelu

6 juonto, puhe ja
virsien valinta

virsien säestys
yksinlaulu
osall. keskusteluun

lesken puhe
adressien luku

sukulaisten
puheita (2)

srk:n oma
pitopalvelu

7 ruokarukous
virsien ehdotus
puhe

virsien säestys
ei keskusteluissa

lasten puheita(2)
virsien ehdotuksia
adressien luku

– pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

8 juonto, puhe ja
virsien valinta

ei kanttoria
sukulainen säesti
virret

yksinlaulu
adressien luku

sukulaisen
musiikkiesitys

pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

9 tervetulotoivotus
ei puheita
kiersi pöydissä

virsien säestys
yksinlaulu

juonto, puhe
virsien ehdotuksia
adressien luku

sukulaisten ja
naapurin puheet
virsien ehdotuks

omaisten
järjestämä
pitopalvelu

10 juonto ja
sukulaisten
haastattelu

ei kanttoria
sukulainen säesti

adressien luku tuttavan runo
musiikkiesitys

pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

11 pappi kuunteli,
pieni puhe ja
virren ehdotus

ei kanttoria
ollenkaan

omaiset kertoivat
papille vapaasti
vainajasta kotona

– omaiset
valmistivat
tarjoilun

12 juonto, pieni
puhe ja virren
valinta

virren säestys – – pitopalvelu
haut.tston
välittämänä

13 ei muistotilaisuutta
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”Mä kattelin siellä muistotilaisuuspaikassa, mikä mun rooli ja paikka on. Jos 
olisin ollut nuori ja aloitteleva pappi, niin olisin voinut ahdistuakin, kun mulle ei 
siellä oikein missään vaiheessa selvinnyt oma tehtäväni ja paikkani. Sit mä vaan 
ajattelin, ettei se ole nyt mun ongelma ja että tämä oma tunteeni antaa mulle 
jotain tietoa tästä tilanteesta ja näistä ihmisistä ja heidän välisistään suhteista. 
Siinä pöydässä istui mun vieressä jotain sukulaisia ja ne pitivät sellaista small-
tolkinkii yllä. Ja sitten oli vainajan poika, jonka kanssa mä yritin puhua säästä ja 
jostakin. Mä yritin saada jotain kontaktia syntymään mutta ei se onnistunut. 
  Usein omaiset varaavat mulle paikan pöydän päästä, nyt ne oli varanneet 
mulle paikan siihen omaisten väliin. Ja sitten oli se tyypillinen odotus, että pappi 
vetää tilaisuuden. Mä en etukäteen kysynyt omaisilta mitään muistotilaisuudes-
ta, sitä on vaan täällä tottunut toimimaan näin. Näilläkin omaisilla olisi ollut 
kyllä ihan hyviä vetäjiä, niin kuin se opettaja, joka säesti virret.
  Usein adressit lukee joku lapsenlapsi tai joku muu sukulainen kuin vainajan 
omat lapset, jotta lukija ei liikuttuisi liikaa
  Siinä muistotilaisuudessa ajattelin, että kai täällä täytyy jotakin puhua, niin 
mä lähdin sitten vain tästä kuolleitten kiitoksesta. Ja sitten mä kerroin oman 
isäni kuolemasta. Ajattelin, että jos se jollakin tavalla auttaisi vainajan poikia 
avautumaan ja pääsemään kosketuksiin oman sisäisen maailmansa kanssa, jos 
siellä jotain lähtisi liikkeelle. ” (Tapaus 8, pappi)

Lempiäisen mukaan pappi voi muistotilaisuudessa puhua, mutta ystävien ja 
omaisten puheenvuorot tekevät tilaisuudesta lämminhenkisen.1106 Kaajavan mu-
kaan muistotilaisuuden merkitys nivoutui kolmeen alueeseen: 1) yhdessä olemi-
seen, 2) vainajan muisteluun ja 3) sielunhoitoon. Hämmästyttävä tulos Kaajavan 
mukaan oli se, että pappien mielestä muistotilaisuuden merkitys omaisille oli 
melko olematon yhdessä olemisen merkitystä lukuun ottamatta.1107 Papit pai-
nottivat muistotilaisuuden luonnetta epävirallisena seurustelutilaisuutena enem-
män kuin omaiset.1108 Papit kuvasivat muistotilaisuutta nimenomaan omaisten 
tilaisuutena, jossa pappi oli taustalla lähes huomaamattomana henkilönä, mutta 
omaisten käsitykset papista mukaan kutsuttuna henkilönä sisälsivät myös odo-
tuksia papista roolinsa haltijana.1109

Omassa tutkimuksessani papit olivat mukana muistotilaisuuksissa poikkeuk-
setta. He myös ”juonsivat” tilaisuuden seitsemässä tilaisuudessa yhdestätoista 
ja käyttivät myös lyhyehkön puheenvuoron yhdeksässä muistotilaisuudessa. 
Pitkään seurakuntatyössä olleet papit olivat jo sisäistäneet tämän toimintamal-
lin, vaikka siitä ei olisi edes keskusteltu omaisten kanssa. Sukulaiset ja ystävät 
osallistuivat myös muistotilaisuuksissa ohjelman toteuttamiseen. Vain kahdes-

1106 Lempiäinen 1995, 21; Parviainen 1987, 228.
1107 Kaajava 1997, 32–37.
1108 Kaajava 1997, 39.
1109 Kaajava 1997, 63–64.
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sa tapauksessa lähin omainen piti itse tilaisuudessa puheen. Omaiset toivoivat
muistotilaisuudessa kerrottavan vainajasta. Adressien lukeminen oli osa muisto-
tilaisuuden ohjelmaa. 

Vain yksi muistotilaisuus pidettiin omaisen kotona, kerrostalohuoneistossa, 
jonne pappi oli kutsuttu mukaan. Paikalla oli parisenkymmentä kaikkein lähintä 
omaista. Omaiset olivat itse valmistaneet kaiken tarjottavan. Ohjelmaa ei siellä 
virallisesti ollut, vaan omaiset kertoivat vainajasta papille, joka kuunteli aktiivi-
sesti. Aivan lopussa hän piti lyhyen puheen ja ehdotti laulettavaksi virren.

”Olin paikalla pääasiassa kuuntelijana. Sainkin kuulla monia asioita vainajan 
elämästä. Halusin lopuksi rohkaista omaisia ja vahvistaa heitä. Ymmärsin tilai-
suudessa, että lähimmillä omaisilla oli ollut valtavan raskaita elämänvaiheita 
vainajan alkoholismin ja väkivaltaisen käyttäytymisenkin takia. Mutta he kertoi-
vat myös niistä hetkistä, jotka olivat olleet hyviä hetkiä. Luulen, että se tilaisuus 
oli omaisille tärkeä.”  (Tapaus 11, pappi)

Kanttorin pääasiallisena tehtävänä oli säestää virret muistotilaisuudessa. Yhdessä 
tapauksessa omaiset olivat etukäteen tavanneet kanttorin ja pyytäneet häntä esittä-
mään yksinlaulun tilaisuudessa. Yhdessä tapauksessa pappi oli pyytänyt kanttoria 
laulamaan muistotilaisuudessa laulun. Kanttorien osallistuminen muistotilaisuuk-
siin vaihteli seurakunnissa vallitsevan työkäytännön mukaan. Kaikilla kanttoreilla 
ei ollut mahdollisuutta tulla mukaan muistotilaisuuteen, koska heidän oli jäätävä 
kappeliin soittamaan urkuja seuraavaan siunaustilaisuuteen.1110 Joillakin kantto-
reilla oli sellainen periaate, että jos omaiset eivät erikseen kutsuneet heitä mukaan 
muistotilaisuuteen, he eivät niihin myöskään menneet.

Tutkimustapauksistani neljään muistotilaisuuteen osallistui pappi ilman seu-
rakunnan omaa kanttoria, eikä yhdessä tilaisuudessa ollut ketään soittotaitoista 
mukana. Pappi kuitenkin oli mukana kaikissa muistotilaisuuksissa. Kaajavan 
tutkimuksessa1111 pääkaupunkiseudun muistotilaisuuksista pappi oli mukana 
yhtä vaille kaikissa muistotilaisuuksissa (otos 14 muistotilaisuutta), kanttori oli 
mukana vain yhdessä muistotilaisuudessa. Musiikilla oli kuitenkin tärkeä tehtä-
vä muistotilaisuuksissa.

1110 Kirkko 2000 – mietinnössä mainitaan (s. 7), että ”papistolle tuleekin varata huomattavasti 
nykyistä enemmän aikaa valmistautua seurakuntaelämän keskeisiin tapahtumiin, erityisesti juma-
lanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Se edellyttänee sekä tarkistuksia työntekijäin keski-
näiseen tehtäväjakoon että pappien määrän lisäämistä”. Papit näyttivät ehtivän muistotilaisuuksiin 
mukaan, kanttorit osallistuivat niihin harvemmin. Mietinnössä puhuttiin papeista, mutta olisiko 
työnjaollisesti tai muutoin mahdollista järjestää asiat siten, että pappi ja kanttori yhdessä voisivat 
osallistua muistotilaisuuteen. Seurakuntatyössä kohtaaminen on hyvin keskeinen tekijä. Jos kant-
torin osuudeksi jää pelkästään soittaminen siunaustilaisuuksissa ilman surevien omaisten kohtaa-
mista, jää olennaisin seurakuntatyössä toteutumatta.
1111 Kaajava 1997, 23.
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Muistotilaisuudelle voidaan löytää paikkansa van Gennepin rituaaliteorias-
ta.1112 Hänen mukaansa rituaalit helpottavat siirtymistä vaiheesta toiseen. Nämä 
siirtymäriitit koostuvat kolmesta eri vaiheesta: irtautumisvaiheesta, marginaali- 
eli liminaalivaiheesta ja viimeiseksi liittymisvaiheesta. Siirtymäriittejä voidaan 
katsoa sekä vainajan että omaisten näkökulmasta. Vainajan näkökulmasta katsot-
tuna kuolemaan valmistavien toimintojen voidaan ajatella olevan irtautumisriitti, 
kuoleman ja hautajaisten välistä aikaa puolestaan voidaan pitää liminaalivaiheena 
eli rajalla olemisen aikana ja varsinaista hautaan siunaamisen toimittamista liitty-
mävaiheena, jossa kuollut siirretään pois elävien keskuudesta vainajien valtakun-
taan. Hän saa silloin uuden statuksen ja häntä aletaan kutsua vainajaksi.

Omaisten kannalta hautausrituaalien sarjassa voidaan irtautumisvaiheena pi-
tää sitä tilannetta, jossa kuolema tapahtuu ja myös välittömästi siihen liittyviä 
toimenpiteitä aina siihen asti, jolloin kuollut on jo pantu arkkuun odottamaan 
siunausta. Sen jälkeen seuraa välivaihe, jolloin kuollut on vielä maan päällä 
mutta ei enää omaisten toiminta-alueella. Viimeisessä vaiheessa kuollut siirre-
tään pois maan päältä ja läheisille annetaan uusi status: omaiset, leski, orpo. 
Suvussa tapahtuu suhteiden uudelleen järjestämistä; jostakin perheenjäsenestä 
tulee nyt ehkä suvun vanhin. Muistotilaisuus liittää omaiset jälleen elävien yh-
teyteen. Usein muistotilaisuudessa myös ruokaillaan yhdessä, mikä vahvistaa 
yhteenkuuluvuutta elävien yhteisöön. Muistoadressien lukeminen vahvistaa 
omaisten asemaa sosiaalisessa yhteisössä.

Tanggaard1113 näkee hautajaisten uskonnollisina funktioina sen, että ne an-
tavat merkityksen, ne helpottavat ”sielun” siirtymistä tuonpuoleiseen elämään, 
liittävät kuolleen kuolleiden valtakuntaan ja estävät vainajaa kummittelemasta. 
Hautajaisten sosiaalisina funtioina Tanggaard näkee olevan tunteiden ilmaisun 
kontrolloimisen, arvomaailman vahvistamisen, perheen liittämisen jälleen osak-
si yhteisöä sekä terapeuttisena funktiona yksilön ahdistuksen ja surun helpotta-
misen. Muistotilaisuuden voidaan ajatella toteuttavan Tanggaardin mainitsemaa 
siirtymäriitin sosiaalista funktiota sen viimeisessä eli liittymisvaiheessa.

Ateriointi on kuulunut vanhastaan olennaisena osana hautaamis- ja muis-
tamisriitteihin.1114 Se on myös osa kristillistä muistotilaisuutta. Laura Jetsu1115

1112 van Gennep 1981 (saksalainen käännös). Alun perin teos ilmestyi nimellä Les rites de passage 
(1909).
1113 Tanggaard 1976, 138
1114 Pentikäinen 1990, 80. ”Sekä itäiseen että läntiseen perinteeseen kuuluu muistoateria, eräänlai-
nen ehtoollinen, joka sulki piiriinsä myös suvun ja perheen kuolleet jäsenet, vainajat. Kun idässä 
syötiin haudalla ”muistelijaista”, lännessä seremoniaan kuului kahvittelu ja kovakin viinan juon-
ti.” Samuli Paulaharju (1924, 152–170) kertoo, että Vienan Karjalassa koko saattoväki kokoontui 
kalmismaalta palattuaan kuolintaloon viettämään ”moahanpaniaisia” (hautajaisia). Ne tunnettiin 
myös sanalla ”peijahaiset”. Ruokapöytään oli vainajalle varattu tyhjä istuinsija. Maahanpaniaisiin 
kutsuttiin vieraita, sukulaisia tuttavia sekä naapureita että etäämpää muistakin kylistä. Jos joku ei 
tullut maahanpaniaisiin, niin siitä saattoi olla ikävät seuraukset. Ja kuuden viikon päästä kuole-
masta laitettiin jälleen muistoateria, jolle kutsuttiin vieraita mukaan.
1115 Jetsu 1993, 125.
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kirjoittaa, että muistotilaisuus on kaksiosainen, jossa ensin on muistohetki ja 
sitten lopuksi nautitaan ateria tai/ja kahvit. Omissa tutkimustapauksissani muis-
totilaisuuden rakenne oli kaikissa tapauksissa aivan päinvastainen: ensin syötiin 
ateria/voileivät ja sen jälkeen oli ohjelmahetki, joka yleensä päättyi adressien lu-
kemiseen. Ja aivan lopuksi juotiin kahvit. Makkosen pitää tämäntyyppistä muis-
totilaisuutta luterilaisena tapana, jonka myös ortodoksit ovat ottaneet käyttöön 
entisen ”muistelumurginan” asemasta.1116

Muistotilaisuuksien rakenne kaikissa tutkimissani tapauksissa oli hämmäs-
tyttävän samankaltainen. Tavallisesti niihin liittyi laulua, ruokailu (tai ainakin 
voileipäkahvit), puheita ja adressien lukeminen. Jokaiseen muistotilaisuuteen 
sisältyi ainakin jonkinmuotoinen papin puhe.1117 Muistotilaisuuksien muoto oli 
vapaampi kuin hautaan siunaamisen, sillä mitään olemassa olevaa sääntöä ei 
muistotilaisuuksien viettämiseen ole. Tilaisuuden muodon voivat omaiset var-
sin vapaasti päättää, joskin tilaisuuden johtajana (juontajana) toimi lähes aina 
pappi. 1118

”Pyrin siihen, että muistotilaisuudessa on selkeä aika ja selkeä ohjelmakoko-
naisuus, joka etenee ja jonka aikana ei hölistä niitä näitä. Lauletaan, ehkä yk-
sinlaulu, luetaan adressit ja papin puhe. Lopuksi virsi Herraa hyvää kiittäkää, 
ja olen kehittänyt siihen tämän 4. säkeistön kohdalla sellaisen käytännön, että 
se lauletaan seisten. Siitä on tullut positiivista palautetta omasilta. Olen tehnyt 
siitä ohjelmanumeron.
Ruokailua ennen luen ruokarukouksen.” (Tapaus 2, pappi)

Omaiset odottivat papin ohjaavan muistotilaisuuden kulkua, vaikka eivät sa-
noneetkaan sitä ääneen. Papit tunsivat tämän äänen lausumattoman odotuksen 
ja vastasivat siihen. Papin odotettiin olevan eräänlainen juhlamenojen ohjaaja 
muistotilaisuudessa. Odotukseen saattoi kuulua ruokarukouksen lukeminen ja 
tilaisuuden juontaminen. Yleensä papilta odotettiin myös puhetta. Sen sijaan 
muistoadressien lukemista omaiset eivät papilta odottaneet, vaan se kuului 
omaisten toiminta-alueelle. He myös tunsivat adresseihin monta kertaa vähän 
epäselvästikin kirjoitettujen sukulaisten nimiä pappia paremmin.

”Omaisten odotus on oikeutettu odotus, mutta siihen ei papin tule vastata niin 
kuin hän välttämättä olisi tilaisuuden ainoa juontaja. Juontaja voi olla joku muu-
kin, mutta siinä mielessä kyllä, että papin pitää ainakin minun mielestä huomata

1116 Makkonen 1989, 175.
1117 Yhdessä tapauksessa pappi lausui vain tervetulosanat (tapaus 9) ja yhdessä tapauksessa pappi 
ei pitänyt puhetta, vaan haastatteli sukulaisia tilaisuudessa puheen asemasta (tapaus 10). Haastat-
telutilanne onnistui arvioni mukaan hyvin ja loi tilaisuuteen kodikkuutta ja läheisyyttä. Vainaja oli 
ikään kuin mukana omissa hautajaisissaan. 
1118 Kirkon keräämistä tilastotiedoista ilmenee, että marraskuussa 2003 papit osallistuivat Suo-
men evankelis-luterilaisessa kirkossa muistotilaisuuteen lähes aina (96 %). Muistotilaisuuksissa 
papit yleensä käyttivät puheenvuoron (95 %).  Kirkko muutosten keskellä 2004, 126.
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ihmiset ja olla heille ystävällinen ja ihmisten kohtaaminen on hänelle tärkeätä. 
Ja yrittää sanoa heille jokin ystävällinen sana. Ja aina hyvä tapa on, että pappi 
kysyy mitä heille kuuluu. Se on kohtelias, arvostava kysymys, toinen sitten rat-
kaisee, millä tasolla hän siihen vastaa, jos haluaa vastata. Tällä tavalla pappi 
on kyllä seremoniamestari, että hän huomaa ihmiset ja on heille ystävällinen. 
Jos näyttää siltä, että saattoväen joukosta ei löydy määrätietoista tilaisuuden 
juontajaa, niin voihan pappi siinä ehdottaa virsiä. Seremoniamestari hyvässä 
mielessä tarkoittaa, että joku sanoo, mitä seuraavaksi tapahtuu, eihän se sen 
kummempaa ole. Mutta ei liikaa pidä ruveta ohjaamaan eikä varsinkaan ojenta-
maan omaisia.”(Tapaus 9, pappi)

Muistotilaisuuksissa oli yleensä varattu ruokatarjoilu vieraille, muistoateria. 
Tilaisuus usein aloitettiin virrellä ja ruokarukouksella, jonka pappi luki. Täl-
lä yhdessä aterioimisella oli tärkeä merkitys1119, ja usein juuri ruokailu veikin 
suurimman osan muistotilaisuuden ajasta. Käytännön syistä ei kuitenkaan voitu 
syödä yhdessä pöydässä vaan vieraat istuivat useassa pienessä pöydässä. Vie-
raat näyttivät menevän istumaan sukulaisuussuhteiden mukaan siten, että saman 
perhepiiriin kuuluvat istuutuivat samaan pöytään. Omaisten pöytään oli aina va-
rattu paikka papille. 

Tutkimustapausten kesken oli eroja siinä, miten papit toimivat muistoti-
laisuudessa. Eräässä muistotilaisuudessa pappi liikkui paljon ja kävi lyhyesti 
tervehtimässä ihmisiä. Hän vaihtoi muutaman sanan lähes jokaisen osallistu-
jan kanssa.1120 Useimmissa muistotilaisuuksissa pappi kuitenkin istui koko ajan 
samassa pöydässä – usein lähiomaisten pöydässä1121 – ja keskusteli vain siinä 
omaisten kanssa. Kanttorille ei aina ollut itsestään selvästi varattu paikkaa lä-
himpien omaisten pöydästä, vaan hän saattoi istua myös sivummalla. Pienessä 
seurakunnassa järjestetyssä muistotilaisuudessa pappi saattoi jopa tuntea lähes 
kaikki paikalla olleet. Tilanteesta muodostui kodikas ja aika välitön.

”Jos on 50 ihmistä paikalla, niin minä suurin piirtein tunnen heidät ja voin ylei-
sesti nyökätä sinne pöytään päin ja sanoa, että tervetuloa te Liedosta ja tervetuloa 
Askaisista, yritän tällä tavalla huomata ihmiset. Mutta sitten kahdenkeskisissä 
pöytäkeskusteluissa siinä ruokailussa papin ei pitäisi koko ajan syödä ja juoda, 
vaan hänen pitäisi käydä siellä eri pöydissä tervehtimässä ihmisiä. Ei mitenkään 
systemaattisesti vaan vähän katsella, onko joku joka odottaa huomiota, se vaa-
tii vähän tämmöistä psykologista silmää. Olen yrittänyt siinä harjaantua, että

1119 Hautajaisperinnettä Lahden seudulta 2000, 104. ”Se merkitsee, että elämä jatkuu huolimat-
ta siitä, että suru on kohdannut suvun jäseniä. Yhteinen ateria on aina ollut yhteenkuuluvuuden 
merkki, elämän merkki.”
1120 Tämä pappi (tapaus 9) ei pitänyt puhetta muistotilaisuudessa, lausui vain tilaisuuden alussa 
lyhyesti tervetulotoivotuksen.
1121 Myös Kaajava (1997) teki saman havainnon tutkimuksessaan pääkaupunkiseudun muistoti-
laisuuksista.
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näkisin, kenen kanssa minun olisi hyvä pari sanaa vaihtaa. Kyllä minulla joskus 
muistotilaisuuden jälkeen on nälkä, kun en ole ehtinyt mitään syödä enkä juoda, 
mutta kamalaa sekin on, jos ajatellaan, että siellä se pappi vaan istui ensimmäi-
sessä pöydässä, mutta minua se ei se edes huomannut.” (Tapaus 9, pappi)

Kirkkoon tai kappeliin omaiset olivat järjestäneet hyvin vähän ohjelmaa. Hau-
taan siunaaminen oli lähinnä papin ja kanttorin suunnittelema tilaisuus, jossa 
noudatettiin kirkkokäsikirjan ohjeita. Omaisilla ei edes ollut mitään erityisiä 
omia odotuksia hautaustilaisuuteen. Usein ajatus oli se, että ”kaikki menisi niin 
kuin on tapana tehdä”. Muistotilaisuuden ohjelmaan sen sijaan vainajan ystävät 
tai sukulaiset osallistuivat. Pidettiin puheita ja oli musiikkiesityksiä. Muisto-
tilaisuuksissa pidetyt puheissa muisteltiin kuollutta, kerrottiin nuoruusvuosis-
ta muistoja tai joistakin yhdessä eletyistä hetkistä. Myös lähiomaiset saattoi-
vat käyttää puheenvuoron, vaikka puhe usein katkeili itkuun ja liikuttumiseen. 
Omaisten puheenvuoroja käytettiin neljässä tilaisuudessa.1122

”Mun mielestä muistotilaisuus voi olla sellanen, mikä sillä hetkellä tuntuu hy-
vältä, ettei siinä olis kovin paljon ennalta sovittua kaavaa ja ettei kaikkien tartte 
tehdä samalla tavalla. Siinä on eroa siunaustilaisuuteen, kun siell siunausti-
lasuuudes se suru on jotenkin niin valllalla, et must tuntuu, ettei sitä sais enää 
sujumaan ilman, että siinä ei olis tämmöst tiettyy kaavaa. Mut muistotilaisuudes-
sa ei kaavaa tarvita.”  (Tapaus 10, vainajan miniä) 

Muistotilaisuuden ohjelmasta ja puheista ei kuitenkaan ollut useinkaan sovittu 
mitään papin kanssa käydyissä toimituskeskusteluissa. Myös omaisille saattoi-
vat pidetyt pienet muistelupuheet tulla usein yllätyksenä. Useimmissa hauta-
jaisvierasten puheenvuoroissa ei ollut mitään varsinaista uskonnollista sisältöä. 
Vainajan persoona ja yhteiset muistot olivat tärkeimmät, kuten esimerkiksi alla 
olevasta muistopuheesta näkyy: 

”NN opetti minut tanssimaan, puhumaan ja esiintymään. Hän oli luotettava ys-
tävä. Hän oli myös moottoripyöräkaveri: ajelimme Kemin katuja ja katselimme 
tyttöjä.  NN oli myös kummisetä lapsellemme. Muutimme tänne ja houkuttelin 
NN:n ja sinut XX meidän perässä tänne..
  NN on elänyt esimerkillistä elämää. Ja nyt olen joutunut miettimään, mitä 
tämä elämä oikein onkaan. On vain elettävä tietämättä, mikä on tuleva vastaan. 
Mutta tämä NN:n kuolema on minusta väärin….kuitenkin me joudumme jokai-
nen täältä lähtemään ja jokaisella meillä on vuoromme. Meidän täytyy tämä koh-
talo nyt kestää ja se tekee meistä vain entistä vahvempia. Elämä kuitenkin jatkuu 
ja me teemme parhaamme.

1122 Tapaukset 1, 6, 7 ja 9. Ensimmäisessä tapauksessa leski ei kuitenkaan itse pystynyt puhumaan 
vaan oli kirjoittanut etukäteen runon, joka luettiin muistotilaisuudessa.
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  Teemme parhaiten, kun muistamme NN:ää, miten hän eli ja ottaa jopa esi-
merkkiä hänestä ja tukea nyt XX:ää ja lapsia.
  Muistakaamme NN:ää positiivisesti, uskon että se antaa läheisillekin voimaa 
ja uskoa tulevaisuuteen. Uskon myös, että NN ei olisi mitenkään yllättynyt siitä, 
mitä nyt olen puhunut.”(Tapaus 1, vainajan ystävä)

Jos vainajalla oli ollut selkeä uskonnollinen vakaumus ja hän oli aktiivinen seu-
rakuntalainen, tuli tämä näkyviin myös tilaisuudessa pidetyissä puheissa ja lau-
luissa. Puhujat kertoivat jonkin henkilökohtaisen muistikuvan yhdessä koetusta 
uskonnollisesta tilaisuudesta tai seurakunnan järjestämästä retkestä. Tällaisissa 
tilaisuuksissa hautajaisvieraat myös mielellään ehdottivat virsiä ja hengellisiä 
lauluja. Lapset saattoivat kertoa äitinsä viimeisistä sanoista sairaalassa.

”Tulimme sairaalaan äitiä katsomaan. Äiti oli vielä tajuissaan, mutta ei pystynyt 
puhelemaan enää meidän kanssamme. Kyselin siinä monenmoista ja äiti vas-
tasi kaikkiin selvästi ilmeillään. Mieheni luki vielä lopuksi Herran siunauksen. 
Ja kun teimme lähtöä pois, sanoi tyttäreni äidilleni: ”Olet rakas, mummo!” Ja 
yllättäen äitini vastasi hänelle: ”Niin sinäkin!” Vielä hetken viivyimme siinä ja 
kun sanoin, että meidän on nyt pakko lähteä, sanoi äitini lopuksi: ”Taivaassa 
tavataan!” Ne jäivät äitini viimeisiksi sanoiksi minulle. Kuuden tunnin kuluttua 
hän oli jo nukkunut pois.” (Tapaus 7, vainajan tytär)

Joissakin pappien haastatteluissa tuli selkeästi esille siunaustilaisuuden ja muis-
totilaisuuden välinen ero, jossa oli kyse nimenomaan kentän hallinnasta. Pappi 
käsitti olevansa muistotilaisuudessa kirkon edustajana mukana, vaikkakin nyt 
omaisten järjestämässä tilaisuudessa.

”Muistotilaisuus on omaisten järjestämä yksityistilaisuus, joka olkoon vainajan 
näköinen niin paljon kuin tilanne antaa myöden. Mä en koe sitä mitenkään pa-
hana, että pappi pyydetään mukaan tällaiseen tilaisuuteen. Ihan jo läsnäolollaan 
pappi on siellä evankeliumin edustaja, vaikka ei puhusi sanaakaan. Onhan pappi 
siellä virkapuvussaan. Kunnioittavalla ja läsnä olevalla asenteellaan pappi on 
mukana.
  Mä lähden siitä, että siunaustilaisuudessa on kirkollinen ja hengellinen mu-
siikki ja muistotilaisuudessa voi olla muutakin musiikkia, jos omaiset niin hyväk-
si näkevät.
  Ne on kaksi ihan eri tilaisuutta – siunaustilaisuus ja muistotilaisuus. Muisto-
tilaisuudessa ollaan nimenomaan muistelemassa vainajaa ja hänen elämäänsä. 
Ja jos siihen kuuluu kirkollisuus, niin otetaan se esille. Ja jos tiedän, että ei 
siihen niin paljon kuulu kirkollist, niin puheet on sitten vähän sen mukaisii.” 
(Tapaus 10, pappi)
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Vaikka muistotilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti seurakuntien tiloissa, niin 
ne kuuluivat selvästi omaisten toimintakentälle – siitäkin huolimatta, että pap-
pi tilaisuudet useimmiten juonsi. Pappi piti lähes kaikissa muistotilaisuuksissa 
puheen – silloinkin, kun häneltä ei erikseen ollut puhetta sinne pyydetty. Seu-
raavassa tutkimushaastattelussa tämä kahden kentän välinen jännitys oli selvästi 
kuultavissa:

”Niin, kyllä me käytiin siellä papin luona puhumassa, mutta me ei oltu huomattu 
erikseen sanoa papille sitä, että me oltiin jo pyydetty A:ta puhumaan muistotilai-
suudessa ja ettei papin tarvitse siellä puhua. Ei pappikaan kyllä sanonut mitään 
siitä, että hän pitää puheen muistotilaisuudessa. Mun mielestä pappi puhu ihan 
liian pitkään siellä. Tai kun se olis edes puhunut meidän NN:stä, mutta se puhu 
ihan muusta. Kunpa se olis kysynyt meiltä, halutaanko me sitä, että hän puhuu 
vielä muistotilaisuudessakin, mutta hän otti sen ilman muuta itsestään selvänä. 
Kyllä me kerrottiin papille, miten hyvä isä ja naapuri NN oli, mutta ei se puhunut 
siitä. Muuten pappi oli kyllä ystävällinen ihminen, ja ei se kai hänen vika ole, et-
tei tullut puhuttua mitään muistotilaisuudesta etukäteen.”  (Tapaus 1, omainen)

Vaikka omaiset toivoivatkin kaikissa tutkimustapauksissani pappia mukaan 
muistotilaisuuteen, oli papin myös tärkeää osata antaa tilaa omaisille ja heidän 
yhdessäololleen.

”Muistotilaisuuden tehtävä on erilainen kuin hautaan siunaamisen. Muistotilai-
suus on usein seurustelun ja sukulaisten ja ystävien tapaamisen paikka. Rohkai-
senkin aina ihmisiä kertomaan yhteisiä muistoja siellä. Enkä pappina voi jäädä 
sinne istumaan liian pitkäksi aikaa; minun on annettava tilaa ihmisille voidak-
seen jutella keskenään kaikessa rauhassa.”  (Tapaus 3, pappi)

Muistotilaisuudessa – lähinnä omaisten pöytää – oli usein pieni pöytä, jonka 
päällä oli kuva vainajasta.1123 Pöydällä oli valkoinen liina ja jokin yksinkertainen 
kukkanen ja kynttilä palamassa. Pöydälle oli usein myös kerätty surunvalitte-
luadressit, jotka luettiin tilaisuuden loppupuolella. Tämän pöydän luona mo-
nesti myös pidettiin muistopuheet. Tämä muisto- tai muistelupöytä konkretisoi 
muistotilaisuudessa sitä henkilöä, jonka muistoa vietettiin. Pöytä oli erillään 
muista pöydistä, mutta kuitenkin sijoitettu siten, että kaikki läsnäolijat voivat 
nähdä sen. Pöydän viereen ei koskaan varattu yhtään tuolia, eikä kukaan vierais-
ta mennyt sen ääreen juomaan vaikkapa muistokahviaan olipa salissa sitten mi-
ten ahdasta tahansa. Muistopöytä oli yksinomaan vainajan läsnäolon symboli. 
Sen ääreen pysähdyttiin usein katsomaan vainajan kehystettyä valokuvaa.

1123 Koskimäki (1991, 84) mainitsee muistotilaisuuksia käsittelevässä opinnäytetyössään, että 
Tornion rovastikunnassa yleistyivät muistotilaisuudessa muistopöytä ja suruadressit, joilla kun-
nioitettiin vainajan muistoa. Suruadressit luettiin kuitenkin 1940–1950 -luvuilla haudalla tai kir-
kossa.
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Lempiäisen mukaan1124 muistopöydällä oleva vainajan valokuva ilmaisee 
symbolisesti, että vainaja on saattoväen keskellä sekä muistoissa että osallisena 
yhteisestä uskosta. Pöydällä palava kynttilä kuvaa voittoa kuolemasta ja Kris-
tusta maailman valona. Kynttilä kuvaa myös rukousta. Kaajava huomautti, että 
usein muistopöydällä oleva kuva vainajasta oli nuoruudenkuva. Tämä saattoi 
hänen mukaansa heijastaa omaisten mielikuvaa siitä muistosta, jonka he halusi-
vat säilyttää mielessään vainajan fyysisestä olemuksesta.1125

Laura Jetsu käytti tutkimuksessaan tästä pöydästä nimitystä ”vainajanpöytä”. 
”Se johtaa väistämättä ajattelemaan vanhaan kuolemankulttuuriin kuulunutta ta-
paa varata vainajalle aivan konkreettisesti oma paikka omissa muistajaisissaan.”
1126 Pohjoiseen kuolemankulttuuriin on Pentikäisen1127 mukaan kuulunut käsi-
tys, että vainaja oli läsnä omissa hautajaisissaan. Kunniapaikka lähiomaisten 
keskellä jätettiin tyhjäksi. Se oli ”kuolleen paikka”. Hautajaisten jälkeen muis-
teltiin kuollutta rituaalisesti vuosi kuoleman jälkeen vietetyssä muistojuhlassa. 
Tämän jälkeen hänen yksityisen henkilökohtaisen olemassa olonsa katsottiin 
päättyneen. Häntä ei enää muisteltu ja puhuteltu omalla nimellään vaan vainaja-
na. Muinaissuomalaisissa uskomuksissa kunkin perhe- ja sukukunnan vainajien 
kunnioittamisella oli tärkeä tehtävä yhteiskunnallisen järjestyksen ja moraalin 
vaalimisessa.1128

1124 Lempiäinen 1995, 20.
1125 Kaajava 1997, 23.
1126 Jetsu 1993, 128.
1127 Pentikäinen 1990, 30.
1128 Harva 1948, 510–511. ”Kunkin perhe- ja sukukunnan kunnioittamien vainajien työn ja toi-
men jatkaminen sekä toivomusten täyttäminen ovat olleet jälkeläisten pyhä velvollisuus. Tämä pe-
rinne on ollut vanhan kansan koko sosiaalisen elämän perusta. Yksilön ja suvun kaikissa vaiheissa 
on vainajiin vedottu. Vainajat ovat olleet moraalin vartijat, tapojen tuomarit ja järjestäytyneen 
yhteiskunnan ylläpitäjät. Tässä suhteessa ei edes yläilmojen Jumala ole voinut kilpailla manalle 
menneiden kanssa.” 
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7. Johtopäätökset

Tämä tutkimus on tarkastellut kirkollisen hautauskentän professiostruktuuria 
kolmentoista tapauskertomuksen avulla. Hautaamista on tarkasteltu kenttänä, 
jolla eri ammattiryhmät erilaisine tehtävineen toimivat. Tällä hautauskentällä, 
joka ulottuu kuolinvuoteelta hautaan, on eri toimijoiden saama toimintatila ja 
tehtävien määrä muuttunut ajan kuluessa. Tapausten avulla on luotu kuva hauta-
usrituaalin toteuttamisesta ja siinä mukana olleista toimijoista ja niiden saamasta 
asemasta kentällä. Hautauskentän toimijuutta on tarkasteltu kolmen merkittävän 
toimijan näkökulmasta: omaisten, hautaustoimiston ja kirkon. 

Kuolema aiheuttaa aina vakavan kriisin ja uhan sekä yksilöille että yhteisöl-
le. Kuoleman aiheuttamasta kaaoksesta pitää selviytyä niin, että yksilöiden ja 
yhteisön elämä voi jatkua kuoleman jälkeen uudella tavalla. Erilaisin rituaalein 
ohjataan kriisin koskettamat kuoleman jättämän aukon ohi. 

Kuoleman yhteydessä tapahtui useiden rituaalisten toimintojen sarja, jot-
ka kaikki yhdessä voitiin nähdä yhtenä hautausrituaalina, joka alkoi jo ennen 
kuoleman hetkeä ja jatkui hautaan laskemiseen, muistotilaisuuteen ja haudalla 
käymiseen asti. Nämä kaikki toiminnot sijoittuivat hautauskentälle. Näiden eri 
rituaalien toimijat ovat aikojen kuluessa kuitenkin vaihdelleet, ja toimijoiden 
osuudet hautauskentän tilasta muuttuneet vuosikymmenien aikana. Tutkimuk-
sessa voitiin osoittaa hautaustoimistojen kasvattaneen osuuttaan (valtaansa tai 
Bourdieun termein ilmaistuna kapitaaliaan) hautauskentällä. Omaisten ensim-
mäiset toimijuuskontaktit kuolemantapahtuman jälkeen syntyivät juuri hautaus-
toimistoissa, joista käsin lähdettiin hautausrituaalia suunnittelemaan. Toimiston 
virkailija otti yhteyttä seurakuntaan. Vasta myöhemmässä vaiheessa kohtasivat 
omainen ja pappi.

Hautausrituaali sisälsi sekoituksen sekä sekulaareja että uskonnollisia toimi-
tuksia. Osa rituaaleista tapahtui kokonaan ilman rituaaliin osallistuvia yhteisön 
jäseniä, professionaalisesti ilman lähiomaisten läsnäoloa, osa taas heidän osal-
listuessaan rituaalin toteutukseen. Hautajaiskenttä voitiin ymmärtää toiminta-
kenttänä, jossa kaikki kuolemaan ja hautaamiseen liittyvä rituaalinen toiminta 
tapahtui. Tutkimuksen luvuissa 4-6 selvitettiin hautauskentän toimijoiden osuut-
ta hautausrituaalin eri vaiheissa. Tutkimuksen painopiste oli siinä tapahtumasar-
jassa, joka alkoi kuolemasta ja päättyi hautaan laskemiseen. Sairaalassa tapah-
tuvaa toimintaa ei ole havainnoitu, siihen liittyvät tiedot perustuvat tekemiini 
haastatteluihin, muihin tutkimuksiin ja alan kirjallisuuteen.

Suomessa turvaudutaan pääasiassa kirkolliseen hautausrituaaliin kuoleman 
koskettaessa. Kaikista maassamme kuolleista haudattiin vuonna 2005 kirkol-
lisin menoin 98 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin oli kirkkoon 
kuuluvien lukumäärä samana vuonna maassamme. Erilaisissa mielipidekyse-
lyissä tärkeimpinä kirkkoon kuulumisen syinä pidetään mahdollisuutta saada 
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kirkollinen hautaus ja se, että kirkot ylläpitävät hautausmaita. Nämä on myös 
nähty kirkon tärkeimpinä tehtävinä. Toisaalta kyselyt ovat kertoneet myös sen, 
että ihmisten käsitykset kuoleman jälkeisestä elämästä ja kirkollisesta hautausri-
tuaalista eivät ole samansisältöisiä kirkon uskonsisällön kanssa. Kyselyjen mu-
kaan vain osa kirkon jäsenistä uskoo ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen 
elämään kirkon opettamalla tavalla. 

Perinteeseemme on kuulunut, että kirkko on vastannut kysymyksiin elämästä 
ja kuolemasta. Kirkolla on ollut myös edes jonkinlainen vastaus kysymykseen, 
mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kirkollinen hautaan siunaaminen onkin yhä 
miltei ainoa tapa, jolla vainajat saatetaan viimeiselle matkalle. Näin tapahtuu 
useimmiten myös niiden kohdalla, jotka eivät edes kuulu kirkkoon. Heidän 
omaisensa pyytävät kirkolta viimeistä palvelusta. Tähän tutkimukseen sisältyi 
kaksi kirkosta eronneen kirkollista hautaan siunaamista. 

On olemassa myös vaihtoehto kirkolliselle hautaamiselle, ns. siviilihauta-
us1129, mutta sekin rakentuu samantapaisen kaavan varaan kuin kirkollinen siu-
naus. Olisikin hyödyllinen tutkimusaihe selvittää kirkkoon kuulumattomien vai-
najien kirkollisen hautaan siunaamisen taustoja. Mikä merkitys kirkon toimit-
tamalle hautaukselle näissä tapauksissa on annettu? Mistä on noussut omaisten 
tarve pyytää pappi siunaamaan? Missä määrin taustalla voisi olla esimerkiksi 
vanha perinne häpeällisestä hautaamisesta, jossa ruumis haudattiin ilman pe-
rinteistä kirkollista rituaalia tai peräti kirkkoaidan ulkopuolelle ilman mitään 
kirkollisia muotoja ja ilman pappia. Tarvitsevatko yhteisö ja vainajan omaiset 
ehkä vain siirtymäriitin, jonka kirkko on vuosisatojen aikana tarjonnut kuole-
man yhteydessä? Muita toimivia malleja kun ei juuri ole käytettävissä? Myös 
siviilihautauksista (ja samassa yhteydessä myös muista ihmiselämän käänne-
kohtiin sijoittuvista uskonnottomista rituaaleista) tarvittaisiin tutkimusta.

On ilmeistä, että kirkosta eronneitten hautaan siunaamisiin liittyy kirkossam-
me mitä kirjavimpia menettelyjä. Jo tämän tutkimuksen kahdessa tapauksessa 
oli toimintatavoissa eroja. Olisikin syytä kartoittaa kirkosta eronneitten siunaa-
miseen liittyvät käytännöt kirkossamme. Piispainkokous voisi sitten harkita yh-
tenäisten suositusten antamista seurakuntiin siitä, miten tulisi menetellä. Ei ole 
kohtuullista, että käytäntö on niin epäyhtenäinen.

Kirkon omalla toimintakentällä on 2000-luvun alussa alkanut kuulua joiden-
kin pappien kriittisiä kannanottoja kirkosta eronneitten siunaamiseen kirkossa. 
Jotkut seurakunnat ovat antaneet porttikiellon ei-kristillisten hautajaisseremoni-
oitten järjestämiseen omissa sakraalitiloissaan, esimerkiksi siunauskappeleissa. 
Joiltakin osin keskustelun synnyttäjänä on ollut vuoden 2004 alusta voimaan 
astunut uusi hautaustoimilaki, jossa säädettiin saman kunnan asukkaille saman-
suuruinen maksu hautapaikasta seurakunnan hautausmaalla riippumatta kuulu-
misesta kirkkoon. 

1129 Siviiliseremonioista Suomessa esim. Anneli Aurejärvi-Karjalainen 1999  ja Saksassa Andrea 
Nagl 2002.
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Sairaala oli kuoleman tapahtumapaikkana suurimmassa osassa tämän tutki-
muksen tapauksia. Valtaosa kuolemista tapahtuu nykyään sairaaloissa tai hoi-
tolaitoksissa1130, joissa sairaalan ammattimainen henkilökunta huolehtii sekä 
hoidosta että kuolemasta. Kuolema on siirtynyt kodeista sairaaloihin. Suuri osa 
ihmisistä ei ole keski-ikään tullessaan vielä kertaakaan nähnyt kuollutta ihmistä. 
Kuolema on esillä vain televisioiden sarjoissa ja uutislähetyksissä sekä eloku-
vissa, kaukaisena, omaa itseä koskettamattomana, ”toisen”1131 kuolemana. 

Ihmiset ovat etääntyneet kauas ajasta, jolloin kuolema oli tuttu, joskaan ei 
odotettu, vieras kotona. Lapsikuolleisuus oli suuri, eikä sairaanhoito ollut niin 
pitkälle teknistynyttä ja tehokasta kuin nykyaikana. Kuoleman läheisyydessä 
opittiin myös toimimaan, kun oli valmisteltava vainaja hautausta varten. Apua 
saatiin läheltä, ja myös itse toimittiin. Kuolemasta mentiin ensiksi ilmoittamaan 
pappilaan, jossa myös sovittiin hautausjärjestelyistä. Usein pappi itsekin oli käy-
nyt kuolevan luona. Kyläpuuseppä teki arkun, ja itse valmistetut kuolinvaatteet 
olivat jo kauan olleet valmiina odottamassa. Kuolema oli julkinen tapahtuma.

Yhteiskunta on muuttunut. Samankaltaista perinteistä kuolemankulttuuria ei 
enää ole kuin oli vielä 1900-luvun alkupuolella. Kuolemaan aiemmin liittynees-
tä naapuriavusta on tullut yhteiskunnallisen muutoksen myötä ammattimaista 
hautaustoimintaa. Alun perin arkkujen myynnillä ja kuljetuspalveluilla aloitta-
neista puusepänverstaista ja ajureista - nykyisten hautaustoimistojen edeltäjistä 
- on nykyisessä palveluyhteiskunnassa tullut yhä enemmän erikoistuneita palve-
lujen tuottajia, jotka toki yhä myyvät arkun ja kuljettavat vainajan, mutta tekevät 
paljon muutakin. Hautaustoimistoista on tullut ”täyden palvelun taloja”, joihin 
kuoleman koskettamat omaiset ensimmäiseksi menevät. 

Tämän tutkimuksen useimmissa tapauksissa hautaustoimistot olivat omai-
sille se paikka, josta he aloittivat ”viimeisen matkan” valmistamisen. Hautaus-
toimistoissa käytiin ensimmäiset neuvottelut hautajaisten järjestelyistä. Sieltä 
käsin varattiin hautausajat ja papit ja kanttorit ja toimituspaikat. Myös hautaan 
siunaamisen toteutus mietittiin jo hautaustoimistoissa, usein musiikkia myöten, 
valmiiksi. Hautaustoimiston virkailijasta on tullut vainajan omaisten ensimmäi-
nen keskustelukumppani, rituaalisuunnittelija, suruterapeutti ja linkki omaisen 
ja hautauskentän muiden toimijoiden välillä.

Hautaustoimistossa ei valittu vain arkkua ja sovittu kuljetuksesta vaan jo 
siellä suunniteltiin käytännössä hautajaisjärjestelyt. Vaikka pappien voi katsoa 
olleen rituaalijohtajia varsinaisessa hautaan siunaamisessa, oli hautaustoimisto 
useimmissa tutkimuksen tapauksissa se paikka, jossa ensimmäiset suunnitelmat 
ja varaukset tehtiin. Hautauksesta haluttiin tehdä mahdollisimman persoonalli-
nen ja vainajan näköinen. Toimistojen tavoitteena oli, että ne voisivat palvella 
asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Tärkeimpänä tavoitteena pidettiin sitä, että

1130 Yli 80 prosenttia kuolemantapauksista tapahtui sairaaloissa tai vastaavissa olosuhteissa maas-
samme vuonna 2004.
1131 Klassisen kuolemahistorian kirjoittajan Philippe Arièsin käyttämä termi 1900-luvun lopun 
kuolemakäsityksestä.
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asiakas olisi tyytyväinen saamaansa palveluun ja myös hautauksen järjestelyi-
hin. Asiakkaita lähestyttiin myös hautauksen jälkeen ja haluttiin saada palautet-
ta. Usein jälkitapaamisen yhteydessä annettiin myös pieni lahja, hautalyhty tai 
muistokynttilä – laskun lisäksi. Hautaustoimistot saivat palautetta myös kirkon 
toimijoiden palvelun laadusta. Kirkon toimijat (pappi ja kirkkomuusikko) eivät 
itse saaneet suoraa palautetta omaisilta.

Grönroos toteaa, että kaikki palveluun liittyvät osatekijät vaikuttavat asiak-
kaan mielikuvaan palvelun koetusta laadusta.1132 Viimeisellä matkalla omaiset 
kohtasivat monia toimijoita. Kirkko oli niiden joukossa vain yksi, muttei vähäi-
sin. Kirkon toimintakentällä omaisilla oli mahdollisuus kohdata useita toimijoita. 
Kohtaamisen taso kirkon toimintakentällä näytti olevan sitä henkilökohtaisempi 
ja monipuolisempi mitä pienemmästä yksiköstä oli kysymys. Hautauskentällä 
omaiset olivat hyvin erikoisia ”kuluttajia”. Heidän haluamansa ”tuote” ei oike-
astaan ollut heidän tahtomansa (kuolemaa ja hautajaisia ei kukaan juuri toivo), 
eivätkä he voineet pyytää uutta tuotetta mahdollisesti huonoksi kokemansa tilal-
le. Hautauskentän ”tuotteessa” oli kysymys omaisille hyvin ainutkertaisesta ja 
toistamattomasta ”tuotteesta”. 

Eila Vilenius toteaa tutkimuksessaan, että ”kirkollisissa toimituksissa tärkein 
kontaktihenkilö on toimituspappi”.1133 Näkemys tuntuu oman tutkimusmateri-
aalini valossa liian pappiskeskeiseltä, sillä kontakti pappiin toteutui omaisilla 
usein hyvin myöhäisessä vaiheessa viimeistä matkaa. Paljon pappeja ennen oli-
vat omaiset kohdanneet jo hautaustoimiston virkailijan, ja usein pappeja ennen 
myös hautausmaan hoitajan sekä kirkkoherranviraston ja seurakunnan hauta-
toimiston työntekijöitä. Kaikki he omalta osaltaan toimivat Viimeisen matkan 
saattajina. Oma tutkimukseni on muodostanut kokonaiskäsitystä tästä matkasta 
ja siinä tapahtuvista kohtaamisista. Näkökulmaa on kohdennettu myös jokai-
seen toimijaan erikseen ja hänen toiminta-alueelleen hautauskentällä. Olisi erit-
täin perusteltua tehdä kokonaan erillinen tutkimus kirkon kentällä hautausmaan 
työntekijöistä ja kirkonpalvelijoista (suntio/seurakuntamestari) sekä krematori-
oiden henkilökunnasta kuoleman kohtaajina ja omaisten saattajina.  Hautaus-
toimiston työntekijöiden kuormittumisesta ja jaksamisesta on jo tekeillä laaja 
tutkimus.

Hautaustoimistojen ammatillisten tehtävien määrä ja toimistojen merkitys on 
kasvanut hautauskentällä verrattuna sen toiseen toimijaan kirkkoon. Seurakun-
nan työntekijä omaisen keskustelukumppanina tuli mukaan viimeiselle matkalle 
vasta paljon hautaustoimiston jälkeen. Surun akuutein kriisivaihe oli jo kohdattu 
hautaustoimistossa, jossa virkailijalla myyntineuvottelun lisäksi voitiin nähdä 
olevan myös sielunhoidollisia (terapeuttisia) ja hautaustoimituksen suunnitteli-
jankin tehtäviä.

1132 Grönroos 1990, 94.
1133 Vilenius 1997, 148.
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Kirkko on aikaisemmin ollut mukana saattajana myös kuolemanvaihees-
sa ja siihen liittyneessä vainajan siunaamisessa (commendatio animae). Myös 
kuolemaan valmistautumisella oli ennen tärkeä tehtävänsä. Kirkko toimijana ei 
ollut tämän tutkimuksen tapauksissa mukana kuolemantilanteissa tai saattohet-
kissä (saattohartaus). Sen sijaan hautaustoimistot olivat ottaneet tehtäväkseen 
vainajan esille panemisen ja (rituaalisen) saattohetken järjestämisen omaisille. 
Kirkollisessa käsikirjassa on saattohetken rukouspalvelun kaava, joka on suun-
niteltu toteutettavaksi ennen kuin vainajaa lähdetään kuljettamaan säilytykseen. 
Hautaustoimistojen merkitys tämän rukouspalvelun toteuttajina osoittautui tär-
keäksi. Käsikirjan tasolla hautaustoimistoja ei kuitenkaan erikseen mainita mis-
sään yhteydessä.

Saksalaisessa tutkimusaineistossa Hennig1134 toteaa, että kirkon pitkä saat-
tamisen perinne on seurakuntapappien kohdalla nykyaikana pahimmillaan ly-
hentynyt vain pieneksi siunauskappelissa vietetyksi hautaustoimitukseksi, jota 
on edeltänyt keskustelu omaisten kanssa. Hän toteaa, että matkalle on tullut 
mukaan muita saattajia, jotka toteuttavat yleistä pappeutta. Yhtenä esimerkkinä 
hän mainitsee kuolevien saattohoitokodit (hospice-liikkeen), joissa kirkko on 
jäsentensä kautta läsnä. Tähän saattajien joukkoon voitaneen tämän tutkimuk-
sen tapausten mukaan lisätä myös hautaustoimistojen henkilökunta, joka kulkee 
pitkän matkan omaisten kanssa – olkoonkin, että kyse on samalla myös liiketoi-
minnasta.

Hautauskentässä nähtävissä olevalla selvällä hautaustoimistojen osuuden 
kasvamisella on yhtymäkohtia yhteiskunnalliseen muutokseen. Yhteiskunta on 
muuttunut palveluyhteiskunnaksi ja asiantuntijayhteiskunnaksi, jossa on monia 
erilaisia tehtäviä hoitamassa ammattilaisten ja asiantuntijoiden joukko. Tämä 
muutos näkyy myös suhtautumisessa kuolemaan, jota varten on olemassa am-
mattilaisten joukko, jolle kuolleet luovutetaan. Hautaustoimistojen voidaan kat-
soa olevan kuoleman erityisasiantuntijoita nyky-yhteiskunnassa. Kirkon edelle 
ja rinnalle ovat tulleet hautaustoimistot omine palveluineen, mutta ainakin joil-
tain osin myös kirkon vetäytyminen pois kuolevien luota on jättänyt tyhjän tilan 
kentälle. 

Tieto kuolemantapauksesta tuli seurakuntiin lähes poikkeuksetta omaisten 
valitseman hautaustoimiston välittämänä. Hautaustoimistojen näkökulmasta 
hautaus oli heille omaisten antama tehtävä, jonka he hoitivat mahdollisimman 
hyvin kutsuen toteutukseen mukaan eri toimijoita, joista kirkko oli yksi tärkeim-
mistä. Oli muitakin: pitopalvelut, kukkaliikkeet, sanomalehdet. Papin tehtäväksi 
jäi palveluyhteiskunnassa hänelle kuuluvan professionaalisen osuuden (”Reli-
gions-Rolle”)1135 toteuttaminen.

1134 Hennig 2000, 16–17.
1135 Dirschauer 1990, 14.
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Harvoin pappi tunsi henkilökohtaisesti vainajan, jonka siunaustilaisuus oli 
hänelle seurakunnan atk-pohjaiseen ja sähköiseen ajanvarausjärjestelmään mer-
kitty. Pappi ei tiennyt, minkänäköinen ihminen arkussa oli ja millaisen elämän 
hän oli elänyt. Toimituskeskustelussa hän yritti muodostaa käsitystä vainajas-
ta. Hautaustoimistot saivat ottaa vastaan omaisten palautteen myös seurakun-
nan työntekijöiden aiheuttamista mahdollisista pettymyksistä. Joskus toimistot 
myös välittivät eteenpäin omaisten antaman palautteen. Samaa suoraa palautetta 
toimitusvuorossa ollut pappi ei omaisilta saanut.

Hautaustoimistojen ja kirkon välinen suhde on mielenkiintoinen. Kirkon ja 
hautaustoimiston voi nähdä joko rituaalikilpailijoina hautauskentän vallasta tai 
yhteistyökumppaneina, jotka toimivat samalla hautauskentällä. Persenius toteaa, 
että ottamalla hoitaakseen tehtäviä, jotka ennen ovat kuuluneet kirkon toiminta-
alueelle ja papeille, ovat hautaustoimistot pystyneet lujittamaan valta-asemiaan 
Ruotsissa.1136

Davidsson Bremborg näkee hautauskentän tulevaisuusskenaariossaan kolme 
erilaista toimintamahdollisuutta. Yksi mahdollinen on se, että Ruotsin kirkko 
perustaa omia hautaustoimistoja. Näin on tapahtunut mm. Fagerstassa, jossa 
tammikuussa 2005 avattiin ”Kyrkans Begravningsbyrå”.1137 Toisessa mahdolli-
sessa skenaariossa hautaustomistot alkavat aktiivisesti markkinoida toimitusten 
pitopaikaksi omia huoneistojaan. Tämä malli on käytössä mm. Amerikassa, jos-
sa toimiston oma ”Funeral Home” on keskeinen toimintapiste. Hautaustoimis-
tot voivat aloittaa lisäämällä tarjontaansa erityisesti siviilihautajaisten alueella. 
Kolmas mahdollisuus on tiivistää hautaustoimistojen ja kirkon välistä yhteis-
työtä.1138

Näiden kahden toimijan tehtävät ovat Suomessa (vielä) erilaiset. Monessa 
muussa maassa kirkolla ei kuitenkaan enää ole samanlaista monopoliasemaa 
hautauskentällä kuin Suomessa. Monissa saksalaisissa tutkimuksissa todettiin, 
että jopa osa seurakunnan jäsenistä ei enää halunnut järjestää kirkollista hau-
tausta, vaan rituaali toteutettiin muulla tavalla. Usein järjestäjänä olivat juuri 
hautaustoimistot tai niiden kautta tilatut yksityiset hautauspuhujat (weltliche 
TrauerrednerInnen). Omassa tutkimuksessani mukana olleet hautaustoimistot ja 
kirkon toimijat korostivat hyvän yhteistyön merkitystä. Joissakin tutkimusseu-
rakunnissa oli tapana kutsua alueen hautaustoimistot yhteiseen neuvotteluun, 
jossa voitiin käsitellä ajankohtaisia hautauskentän (ongelmallisia) asioita. Mutta 
myös hautaustoimisto oli eräässä tutkimusseurakunnassa kutsunut alueen papit 
tutustumaan ruumiinavaustiloihin ja näkemään myös näyttämön takaosaa, jonne 
pääsy omaisilta ja myös papeilta oli käytännössä kielletty.

1136 Persenius 2006, 183.
1137 www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
1138 Davidsson-Bremborg (2004) on pohtinut kysymystä Ruotsissa artikkelissaan ”Att komplet-
tera eller konkurrera? Om prästers och begravningsentreprenörers arbetsuppgifter och ansvars-
områden.” 
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Hautaustoimistojen voitiin nähdä edustavan hautauskentän professionaa-
lisuutta. Ne täyttivät monia Millersonin1139 professionaaliteorialle luonteen-
omaisia piirteitä. Alalle on syntynyt vahva keskusjärjestö (Suomen Hautaustoi-
mistojen Liitto), joka valvoo hautaustoiminnan etiikkaa ja hyviä kauppatapoja 
sanktioiden uhalla. Vain liittoon kuuluvilla hautaustoimistoilla on oikeus käyttää 
auktorisoitua tunnusta, joka toimii asiakkaisiin ja yhteiskuntaan päin näyttönä 
taidosta ja luotettavuudesta. 

Hautaustoimistot pitivät itse itseään yhteiskunnan palvelujärjestönä, jolla 
on monipuolista taitoa ja osaamista kuolemaan liittyvissä tehtävissä. Vuosittain 
jäsenet kokoontuvat koko maan kattavaan kokoukseen. Lisäksi jäsenille järjes-
tetään koulutusta ja kurssitusta. Davidsson Bremborg1140 toteaa aivan samoja 
piirteitä löytyvän ruotsalaisista hautaustoimistoista ja Howarth1141 englantilai-
sista. Tosin englantilaisilla hautaustoimistoilla toimintakenttä on vielä paljon 
laajempi kuin Pohjoismaissa.

Hautaustoimiston voi Suomessa perustaa kuka tahansa yrittäjä; toimiala kuu-
luu yksityissektorille, jossa pääoma ja kannattavuus ratkaisevat olemassa olon. 
Valtiovalta valvoo hautaustoimistojen toimintaa samoin kuin muutakin yritystoi-
mintaa; se ei mitenkään erityisesti legitimoi hautaustoimistojen olemassaoloa. 
Hautaustoimistojen habitus perustuikin enemmän hankittuihin ominaisuuksiin 
kuin perittyihin verrattuna kirkon toimialaan. Kirkon professionaalisuus hauta-
uskentällä perustui vuosisatoja vanhaan perittyyn tapaan. 

Kirkollinen professio hautausalalla edusti Hellbergin L- ja T-luokittelun 
mukaan selkeästi L-professiota (Life), koska kirkon ”tuote” hautauskentällä 
oli nähtävä enemmän L-professiona, jonka tieto ja toiminta kohdistuivat ennen 
muuta ihmisiin. Hautaustoimistojen alkuperäinen toiminta (arkkujen, kukkien 
ja kuljetuspalvelujen myynti) oli selkeästi T-professioiden (Things) toiminta-
alueelle kuuluvaa tavaroiden ja palveluksien myyntiä. Hautausalalla ilmeni kui-
tenkin selkeä pyrkimys muuttaa professionaalisuutta L-profession alueelle. Toki 
edelleen toimistot myivät arkkuja ja kuljetuksia ja kukkia ja laittoivat ihmisiä 
arkkuihin, mutta työn painopiste oli muuttunut. Nyt hautausten yhteyteen liittyi-
vät monien eri palvelujen järjestäminen ja asiakkaiden neuvonta. Yhteydenpidot 
muihin alan toimijoihin, saattohartauksien pitäminen omaisille ja asiakkaiden 
terapeuttinen kuunteleminen kuuluivat jo selkeästi L-profession piiriin. Hauta-
ustoimistot harjoittivat myös kustannustoimintaa (mm. hautauskirja lapsille) ja 
järjestivät opastusta kuolemasta ja hautauksesta kiinnostuneille yhteiskunnan 
eri ryhmille. Yrittäjät itse osallistuivat surutyön kursseille voidakseen tarjota 
yhä parempaa palvelua asiakkailleen.

1139 Millerson 1964, 4.
1140 Davidsson Bremborg 2002.
1141 Howarth 1996, 203–204; Howarth 1997, 129.
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Kirkoille yhteiskunnan muutos (privatisoituminen ja pluralismi) merkitsivät 
myös uutta haastetta. Kirkollisten toimitusten uudistyössä on haettu ratkaisuja 
korostamalla toimituskeskusteluja ja muuttamalla kaavoja. Kuitenkin uudistyös-
sä olisi voitu etsiä ratkaisuja myös toimitusten omasta (rituaali)merkityksestä 
käsin. Tutkimustapausteni omaisille kirkollinen osallistuminen muulla tavalla 
kuin kirkollisiin toimituksiin oli ollut hyvin vähäistä ja satunnaista. Professori 
Heikki Kotila1142 onkin kysynyt, nousiko kirkollisten toimitusten jumalanpal-
velusluonteen voimakas painottaminen nimenomaan päiväjumalanpalvelusten 
vähäisestä osallistujamäärästä ja nähtiinkö näissä suosituissa toimituksissa rat-
kaisu kirkon jumalanpalveluskriisiin?

Kirkossa edellytetään, että ennen hautaan siunaamista käydään toimituskes-
kustelu. Tällainen keskustelu käytiinkin omaisten ja toimitusta hoitavan papin 
kesken tämän tutkimuksen tapauksissa. Mutta yllättävä tulos oli se, että omaiset 
olivat saattaneet kokea hautaustoimistossa käydyn edeltävän keskustelun myön-
teisemmäksi kuin seurakunnassa käydyn. Pappien tavoittaminen oli myös jois-
sakin tapauksissa ollut vaikeaa. Omaisten kokemus oli se, että hautaustoimistos-
sa heitä oli odotettu. Sen sijaan papin yhteydenotto omaiseen oli saattanut jäädä 
jopa aivan hautausta edeltäviksi päiviksi, vaikka omainen oli jo monta päivää 
odottanut papin ottavan yhteyttä.

Hyvin harvoin näytti toteutuneen omaisen ja kirkkomuusikon välinen etu-
käteiskontakti. Jos se toteutui, oli kyseessä useimmiten puhelinkontakti. Vain 
yhdessä tapauksessa omaiset ja kirkkomuusikko todella tapasivat toisensa en-
nen hautausta. Kanttorien mukana olo muistotilaisuuksissa ei ollut itsestään sel-
vää, vaikka musiikin merkitys oli suuri sekä siunaus- että muistotilaisuudessa. 
Omaisten musiikkitoivomukset välittyivät kanttorille lähinnä papin kautta. Hau-
taustoimistoissa keskusteltiin myös musiikkivalinnoista. Hautaustoimistot myös 
välittivät ohjelmapalvelua siunaustilaisuuksiin ja muistotilaisuuksiin.

Suntioilla ja hautausmaan työntekijöillä oli tärkeä tehtävänsä omaisten koh-
taamisessa. Varsinkin pienissä seurakunnissa omaiset saattoivat kysyä suntiolta 
monia mieltä askarruttavia kysymyksiä. Suntioilla oli myös sielunhoidollinen 
tehtävä omaisten kuuntelijoina. Jos omaiset itse menivät asioimaan seurakun-
taan, heidän ensimmäiset kontaktinsa oli usein kirkkoherranviraston kanslis-
ti. Suurissa seurakunnissa oli erityinen hautatoimisto, joka hoiti ensimmäiset 
omaiskontaktit. 

Tuhkaus yleistyy maassamme koko ajan. Monissa kaupungeissa tuhkausten 
osuus on jo selvästi arkkuhautauksia suurempi. Tuhkahautaukset tässä tutki-
muksessa toimitettiin joko kirkoissa tai siunauskappeleissa. Kun kyseessä oli 
perinteinen arkkuhautaus, kannettiin arkku siunaustoimituksen päätyttyä hau-
taan. Tuhkahautauksissa arkku jäi siunauksen päätyttyä usein siunauskappe-
liin tai kirkkoon. Saattamisen idea ei silloin toteutunut loppuun asti. Omaisten
haastatteluista ilmeni, että lopullisen hautaamisen odottaminen oli heille vai-

1142 Kotila 2003. Mikkelissä pidetty alustus kirkollisten toimitusten seminaarissa 16.10.2003. 
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keaa aikaa. Rituaaliteoreettisesti se oli liminaalivaihetta, jossa oltiin ”betwixt 
and between”.1143 Tämä on siirtymäriitin välivaihe, jossa on irtauduttu vanhasta 
mutta ei vielä liitytty uuteen. Kuolema on jo tapahtunut, mutta vainaja on vielä 
odottamassa hautaamista. Jälkeen jääneiden sosiaalinen järjestys on kuoleman 
järkyttämä, eikä heillä ole vielä rituaalin osoittamaa uutta statusta. Tutkimukse-
ni haastatteluaineisto vahvisti liminaalivaiheen olleen omaisille vaikea välivai-
he. Siksi kuoleman ja hautaamisen välistä aikaa ei tulisi pitkittää.

Arkun merkitystä tuhkauksessa ei kirkossa ole hautausrituaalien yhteydessä 
vielä mietitty kunnolla. Uusimmassakaan käsikirjassa ei ole erikseen mietitty 
tuhkahautausten toteuttamista ja sen ilmentämistä rukouksissa tai muussa mate-
riaalissa. Tuhkaamisen teologinen pohdinta on ollut myös hyvin vähäistä. Teolo-
gista keskustelua siitä, voisiko hautaan siunaamisen toimittaa siten, että vainaja 
on jo tuhkattu, ja läsnä on vain tuhkauurna, ei juuri ole käyty. Tämä on nykyään 
mahdollista vain poikkeustapauksessa. Yhdessä tutkimusseurakunnistani tällai-
nen hautaamistapa oli eräässä vaiheessa yleistynyt. Arkkipiispa totesi kannan-
otossaan, että ainakaan taloudellisista tai käytännöllisistä syistä ei tule suorittaa 
etukäteen tuhkausta ja vasta sen jälkeen siunaamista.1144 Onko vainaja enemmän 
olemassa kuolleena ruumiina arkussa kuin tuhkana uurnassa?1145

Tuhkaus sisälsi tavallaan kaksi erillistä hautausta verrattuna arkkuhautauk-
seen. Omaiset joutuivat jättämään arkun ja palaamaan vielä uudelleen pienem-
män arkun – tuhkauurnan – luokse haudatakseen sen. Sitä, mitä tämä rituaalina 
omaisille merkitsee, ei juuri ole tutkittu. Tuhkan maahan kätkeminen liturgisena 
toimituksina ei ole saanut kirkossa sellaista huomiota osakseen kuin se olisi 
ansainnut.

Arkun saattamiselle voi löytää paikan tuhkauksenkin yhteyteen. Jotkut hau-
taustoimistot olivat tässä kehittäneet oman rituaalinsa: hautaan siunaamisen jäl-
keen arkku kannettiin omaisten muodostaman kukkakujan kautta ulkona odot-
tavaan ruumisautoon, joka lähti arvokkaasti ajamaan pois paikalta. Näin arkku 
saatettiin matkalleen kohti krematoriota. Tuhkaukseen liittyvää saattamisen on-
gelmaa on koetettu ratkaista Saksassa siten, että omaiset voivat siunaamisen 
jälkeen viettää kahvihetken siunauskappelin ja krematorion yhteydessä olevas-
sa kahvilassa ja saivat tuhkauurnan samalla matkalla itselleen. 1146 Halutessaan 
omaiset voivat myös seurata tuhkausta lasiseinän takaa. 1147 Tuhkausprosessi oli 
teknisesti erilainen kuin nykyisin yleisesti käytössä olevissa krematorioissa.

1143 van Gennepin ja Victor Turnerin käyttämiä rituaaliteoriaan liittyviä termejä välivaiheesta.
1144 Arkkipiispan John Vikströmin kirje 28.12.1992. Kopio tutkijan hallussa.
1145 Pentti Lempiäinen (1986, 195) toteaa, että ”luterilaisen käsityksen mukaan toimituksessa ei 
voi olla kysymys ruumiin siunaamisesta, vaan ihmisen jättämisestä Jumalan käsiin odottamaan 
ylösnousemusta. Tosin hautaan siunaaminenkaan ei tarkoin vastaa toimituksen sisältöä.” 
1146 Fischer 2002, 81. ”Da auch die Aushändigung der Asche in zeitlicher Nähe zur Trauerfeier statt-
fi ndet – und nicht, wie insbesondere bei vielen großstädtischen Krematorien, erst Wochen später 
– kann ein ganzheitliches Konzept von Bestattung, Abschied und Trauer realisiert werden.“ 
1147 Positionspapier Feuerbestattungsförderverein e.V. Halle vom 10. November 2000, s. 4.”Die 
eigentliche Feuerbestattung ist in das öffentliche Ritual einzubeziehen.“ 
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Tutkimushaastatteluissani ilmeni, että omaiset kokivat kuoleman ja hautaa-
misen välisen ajan hyvin vaikeana väliaikana, jolloin he eivät pystyneet keskitty-
mään paljon muuhun kuin hautauksen odottamiseen. Kuoleman ja hautaamisen 
välinen aika vaihteli kahdesta neljään viikkoon.1148 Tuhkahautauksen yhteydessä 
omaiset joutuivat odottamaan vielä hautaamisen jälkeenkin keskimäärin kaksi 
viikkoa, ennen kuin he pääsivät lopullisesti hautaamaan vainajansa. 

Tuhkan maahan kätkemisen omaiset toimittivat hyvin pienellä joukolla: vain 
muutama aivan läheisin oli läsnä (muistolehtoon haudattaessa omaiset eivät 
saaneet olla ollenkaan läsnä) tässä viimeisessä toimituksessa. Tuhkan hautaa-
misesta ei ollut puhuttu toimituskeskusteluissa, eikä pappi tai kanttori ollut mu-
kana yhdessäkään tuhkan maahan kätkemisessä. Toteutuksissa oli suuria eroja 
eri tapausten välillä. Joissakin tapauksissa kappelin vahtimestari ohjasi omaiset 
uurnahaudalle kulkien itse edellä ja ohjasi tilaisuuden uurnahaudalla pitäen siel-
lä lyhyen, käsikirjan mukaisen rukoushetken (kysyttyään omaisilta suostumuk-
sen). Useimmissa tapauksissa seurakunnan saattomies/nainen vain ohjasi omai-
set haudalle. Omaisista tuntui oudolta, että mitään muuta ei haudalla tapahtunut 
kuin uurnan laittaminen hautaan. Heidän odotuksissaan oli jonkinlainen uurna-
haudalla tapahtuva rituaali. Erään omaisen mukaan uurnan kätkeminen maahan 
oli heille kuin toinen hautaus.

Tutkimustapaukset antoivat sen vaikutelman, että tuhkahautausta ei ole kir-
kossamme vielä ajateltu loppuun saakka. Seurakunnat ovat edistäneet tuhkausta 
sen edullisuuden vuoksi, koska uurnahautausmaa voidaan rakentaa hyvin edulli-
sesti. Tämän varjoon on jäänyt tuhkauskäytännön laajempi rituaalinen pohdinta. 
Olisi siis tarpeen pian suorittaa kattava selvitys maamme seurakuntien tuhkaus-
käytännöistä ja laatia ohjeita seurakuntia varten. 

Koska tuhkaukseen liittyvät käytännöt vaihtelevat seurakunnittain paljon, 
voisi tuhkahautauksiin liittyvä kartoitus auttaa muodostamaan kokonaiskäsityk-
sen seurakuntien menettelytavoista. Tämä kartoitus voisi toimia pohjana tuhka-
uksiin liittyvän oppaan laatimisessa.

Hautauskentän professionaalisuuden ratkaisivat viime kädessä omaiset. Hei-
dän valintansa ratkaisivat sen, kuka toimi ja miten toimittiin. Omaiset valtuut-
tivat useimmissa tutkimustapauksissa hautaustoimistot hoitamaan lähes kaikki 
hautauksiin liittyneet tehtävät. Mikään laki ei olisi estänyt omaisia toimimasta 
itse ja järjestämästä asioita itse. Omaiset tunsivat kuitenkin itsensä usein hyvin 
avuttomiksi ja valitsivat hautaustoimiston, jonka he katsoivat tietävän, miten 
vainajan kanssa tuli menetellä. Hautaustoimisto oli omaisille kuin luja ankku-
ri, johon luotettiin, kun oma olemassa olo tuntui olevan kuoleman järkyttämä.  
Hautaustoimistoa pidettiin kuoleman ammattilaisena. Kirkollinen hautaus-
rituaali tuntui myös olevan kuin itsestään selvyys omaisille. 

1148 Esimerkiksi Norjassa hautaaminen tapahtuu tavallisimmin viikon kuluttua kuolemasta (gra-
vferdsuke).
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Asiantuntijoihin turvautuminen ei kuitenkaan ole nyky-yhteiskunnassa tyy-
pillistä vain kuoleman yhteydessä, vaan se liittyy moniin muihinkin asioihin. 
Palveluyhteiskunta rakenteena tarvitsee ”avuttomia” asiakkaita, jotka turvautu-
vat asiantuntijoiden tarjoamiin palveluksiin. Hellberg1149 toteaakin professioita 
käsittelevässä kirjoituksessaan, että ”on mahdotonta hyväksyä ammattiryhmille 
professionaalista statusta ilman, että samanaikaisesti luetaan mukaan myös ne, 
jotka myöntävät näille ammattiryhmille niiden statuksen ja ammattien pyrki-
mykset päästä tähän asemaan ja säilyttää se.” Professionaalisuudessa ovat tär-
keitä kaikki kolme: tuottaja, tuote ja kuluttaja. 

1149 Hellberg 1991, 16–17.
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8. Käytetyt lyhenteet

Bd. Band
DDR Saksan Demokraattinen Tasavalta
Diss. Akateeminen väitöskirja
Ed. Toimittanut, toimittaneet
Emt. Edellä mainittu teos
et alii ja muut (toiset)
HE Hallituksen esitys
Hrsg. (Hg.) Herausgegeben
JLH Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie
KJ Kirkkojärjestys
KK Kirkkokäsikirja
KL Kirkkolaki
KVKom. Kirkko ja valtio -komitea
LThK Lexikon für Theologie und Kirche
PTh Pastoraltheologie
RGG Religion in Geschichte und Gegenwart
s syyskausi, syksy(n)
ss. seuraavat sivut
SHT Suomen Hautaustoimistojen Liitto
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SKSK Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto
SOU Statens offentliga utredningar
TA  Teologinen Aikakauskirja
toim. Toimittanut, toimittaneet
ThPr Theologica Practica
ThQ Theologische Quartalschrift
TRE Theologische Realenzyklopädie
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Tuhkahautausten määrän kehitys eri maissa (% kaikista hautauksista).

Taulukko 24. s. 334
Kuolemasta puhuminen ja hautaustapa.

Taulukko 25. s. 337
Hautapaikan ja hautaustavan valintaperusteita.

Taulukko 26. s. 351
Muistotilaisuuteen kutsuminen, juhlapaikka sekä papin ja kanttorin mukana 
olo.
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Muistotilaisuuksien ohjelmasisältö ja tilaisuuksien toimijat.



380

Tutkimuksen kuviot
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Tutkimuksen keskeiset käsitteet.

Kuvio 2. s. 137
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Kuvio 3. s. 138
Ruumis noudetaan.

Kuvio 4. s. 138
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Ruumis erotetaan lopullisesti elävien maailmasta (hautaaminen).

Kuvio 8. s. 168
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Kuvio 9. s. 233
Ruumiin eri merkitykset.

Kuvio 10. s. 265
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Aggedalin malli siunauspuheitten tarkasteluun toimituksen kokonaisuudessa.
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