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Pääkaupunkiseudun ateistit ry esittää, että valtion talousarvioon otetaan yhden
miljoonan euron määräraha yksityisten hautausmaiden tukemiseksi.  Tuki jaettaisiin
hakemusten perusteella vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön kautta ja olisi
harkinnanvarainen.

Taustaa ja perustelut

Yksityisten hautausmaiden lukumäärä on tutkimustemme mukaan noin sata.
Vanhimmat niistä, jotka edelleen ovat käytössä, ovat 1700-luvun alkupuolelta.  Näitä
hautausmaita ylläpitävät esimerkiksi aatteelliset yhdistykset, uskonnolliset
yhdyskunnat, uskonnollisten yhdyskuntien seurakunnat, säätiöt, osakeyhtiöt ja
yksityishenkilöt.  Uusia yksityisiä hautausmaita perustetaan koko ajan
aluehallintoviraston luvalla.

Suomessa kuolleista vainajista haudataan näille hautausmaille arviolta 1-2 prosenttia.
Viimeksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tosin arvioinut, että sen
markkinaosuus hautaustoimessa olisi noin 95 prosenttia.  Näin yksityisten
hautausmaiden osuus voi olla yli kaksi prosenttiakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä oli vuosia sitten hanke ja toivomus, että se saisi nyt
esitetynkaltaisen määrärahan.  Hanke kuitenkin karsiutui pois.  Valtio ei ole
koskaan avustanut yksityisiä hautamaita millään tavalla.

Myös kuntien myöntämät avustukset ovat hyvin harvinaisia.  Kotkan kaupunki
myöntää pienen vuosiavustuksen Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämälle
hautausmaalle (perustamislupa 1930).  Tämä hautausmaa lienee suurimpia yksityisiä
hautausmaita Suomessa, jos mittana käytetään haudattujen vainajien lukumäärää.  Se
on yli 2 000.  Myös Pedersören kunta myöntää pienen avustuksen vuosittain Forsbyn
baptistihautausmaan (perustamislupa 1910) ja Yli-Purmon kylässä olevan Ebenhaeser-
baptistihautausmaan (perustamislupa 1920) ylläpitämistä varten.

Yleensä hautapaikan voi hankkia yksityiseltä hautausmaalta kuka hyvänsä.  On siis
hyvin harvinaista, että tämä oikeus olisi rajattu vain jonkin pienen ylläpitäjäyhteisön
jäsenille.  Tässä puheena oleviin hautausmaihin ei ole myöskään luettu pieniä perhe-
tai sukuhautausmaita.  Näin yksityinen hautaustoimi lisää kuntalaisten käytössä olevaa
palveluvalikoimaa.

Valtion säästötoimet

Eduskunta jäädytti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon saaman valtionrahoituksen
(114 miljoonaa euroa) vuosiksi 2017-2019.  Rahoituksessa yleisten hautausmaiden
ylläpito on laskettu yli 90 prosentin eli yli 102,6 miljoonan euron tehtäväksi.  Valtio on
laskenut, että vuodesta 2019 alkaen jäädytyksen säästövaikutus olisi 4,270 miljoonaa
euroa.



Myös Suomen ortodoksisen kirkon valtionavustus jäädytettiin.  Tämän osalta valtio on
laskenut, että säästövaikutus olisi noin 95.000 euroa vuodessa vuodesta 2019 alkaen.

Nämä indeksikorotuksien jäädytykset lienevät aiheellisia.  Olemme tutkineet yli 70
yksityisen hautausmaan tuotantokustannuksia.  Ne ovat karkeasti ottaen vain
kymmenesosa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vastaavista kustannuksista.
Toiminta on hyvin tehokasta.  Pienilläkin avustuksilla olisi tällä sektorilla suuri
merkitys.
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