
PALJONKO KIRKKO MAKSAA VALTIOLLE VERONKANNOSTA? (15.2.2008)

Espoolainen kirkkoherra, dosentti Kalervo Salo puolusti nykyistä kirkollisverotuskäytäntöä 
Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan (24.1.2008).  Hän piti sitä 
tarkoituksenmukaisena.  Palvelun hintaa hän piti ”aika suurena”.

Verotuskustannusten periminen Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta perustuu Verohallintolain 
(18.12.1995/1557) 11 §:ään (Verotuskustannukset ja niiden jakaantuminen).  Valtio perii 
verotuskustannuksista kunnilta yhteensä 30,8 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta 
yhteensä 4,7 prosenttia ja kansaneläkelaitokselta 8,4 prosenttia.  

Entä miten on Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien laita?  Eikö valtio peri näidenkin 
seurakuntien jäsenten henkilökohtaiset kirkollisverot?  Kyllä perii, mutta em. lain mukaan (11 §, 2. 
mom.) näiltä seurakunnilta ei peritä valtiolle mitään maksua veronkannosta.  Tässä on taas yksi 
konkreettinen tätä kirkkoa koskeva etuoikeus, joka on vieläpä helposti arvioitavissa rahassa. 
Verotuskustannukset tältä osin lankeavat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi.

Minkä verran evankelis-luterilaiset seurakunnat sitten maksavat valtiolle veronkannosta?  Valtion 
perimä palkkio on viime vuosina ollut 17,2 Meur (2005), 17,6 Meur (2006) ja 17,2 Meur (2007).  
Vuonna 2007 valtio tilitti kirkollisveroja evankelis-luterilaisille seurakunnille 806,3 Meur, joten 
veronkantopalkkio oli tuona vuonna 2,13 prosenttia tilitettyjen verojen määrästä.

Entä kuinka paljon veronkantopalkkio oli jäsentä ja kirkollisveron maksajaa kohti?  Evankelis-
luterilaisen kirkon jäsenmäärä vuonna 2006 oli 4 348 442.  Suomen ortodoksisen kirkon 
kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2006 60 932.  Vastaavasti kaikkien kirkollisveroa maksavien 
(evankelis-luterilaiset ja ortodoksit yhteensä) määrä oli samana vuonna 3 165 714.  Oletuksella, että 
kirkollisveron maksajien suhde kummassakin kirkossa koko jäsenistöön on sama, 71,795 prosenttia, 
saadaan evankelis-luterilaisten kirkollisveron maksajien määräksi 3 121 964 henkilöä ja 
ortodoksisten kirkollisveron maksajien määräksi 43 746 henkilöä.   

Veronkantopalkkio evankelis-luterilaisten osalta vuonna 2006 oli siis jäsentä kohti 4,05 euroa ja 
kirkollisveroa maksavaa jäsentä kohti 5,64 euroa.

Kun ortodoksien henkilökohtaisten kirkollisverojen kanto aiheuttaa samansuuruiset kustannukset 
kuin evankelis-luterilaisten kirkollisverojen kanto, nämä kustannukset olivat vuonna 2006 246 727 
euroa.  Summa jäi siis kaikkien veronmaksajien maksettavaksi.

Miksi valtio ei peri Suomen ortodoksiselta kirkolta veronkantokuluja on arvoitus.  Summan 
pienuudesta asia ei voi riippua, sillä paljon pienempiäkin summia liikutellaan valtion ja tämän 
kirkon välillä.  Esimerkiksi aiemmin (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti200.pdf) kerrottiin, että mainittu 
kirkko sai vuonna 2006 yhteisöveroa 96.616 euroa.
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