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Hallituksen esitys Eduskunnalle hautaustoimilaiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hau-
taustoimilaki, jolla korvattaisiin nykyisessä
uskonnonvapauslaissa olevat hautaustointa
koskevat säännökset ja täydennettäisiin ny-
kyisin osin puutteellisia säännöksiä hautaus-
toimesta. Lailla pyrittäisiin erityisesti edis-
tämään uskonnon ja omantunnon vapauden
käytännön toteutumista hautaustoimessa sekä
turvaamaan vainajan muiston kunnioittami-
seen liittyvien pieteettinäkökohtien huomi-
oon ottamista. Lain keskeisiä lähtökohtia oli-
sivat arvokkuuden ja kunnioittavuuden vaa-
timukset ruumiin ja tuhkan käsittelyssä sekä
hautausmaan hoidossa. Hautaamisessa, tuh-
kaamisessa ja tuhkan käsittelyssä tulisi kun-
nioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Ehdotuksen mukaan evankelis-luterilaisen
kirkon seurakuntien hautausmaat toimisivat
edelleen yleisinä hautausmaina, joilta myös
kirkkoon kuulumaton vainaja olisi oikeutettu
saamaan hautasijan. Pyydettäessä hautasijan
voisi saada erityiseltä tunnustuksettomalta
hauta-alueelta. Hautaustoimessa perittävien
maksujen perusteiden tulisi yleisillä hauta-
usmailla olla samat kaikille, joilla on oikeus
tulla haudatuksi sinne, riippumatta seurakun-
nan jäsenyydestä. Lakiin sisältyisi viittaus-
säännös yleisten hautausmaiden ylläpidosta
aiheutuviin kustannuksiin käytettävissä ole-
vasta rahoituksesta, jonka nykyisellään kat-

sotaan sisältyvän seurakuntien yhteisöveron
tuotosta saamaan osuuteen.

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja
niiden rekisteröidyt paikallisyhteisöt sekä
muut rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt voisivat
ylläpitää hautausmaata lääninhallituksen lu-
valla. Valtio, kunnat, kuntayhtymät, evanke-
lis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seura-
kuntayhtymät sekä ortodoksisen kirkkokun-
nan seurakunnat eivät tarvitsisi lupaa. Myös
yksityisen haudan perustaminen olisi edel-
leen mahdollista lääninhallituksen luvalla.
Laissa annettaisiin myös kaikkia hautausmai-
ta koskevat perussäännökset hautausmaan
hoidosta ja ylläpidosta sekä hautarekisteristä.
Hautausmaan lakkauttaminen ja alueen käyt-
tö muihin tarkoituksiin olisi pääsääntöisesti
mahdollista aikaisintaan sadan vuoden kulut-
tua viimeisestä hautaamisesta.

Krematorion voisi perustaa lääninhallituk-
sen luvalla. Vainajan tuhkan sijoittamisessa
lähtökohtana olisi, että sijoitustavan tulisi ol-
la pysyvä. Tuhkan sijoittamiseen olisi oltava
alueen omistajan tai haltijan suostumus. En-
nen tuhkan luovuttamista krematoriosta luo-
vutuksensaajan tulisi rekisterinpitoa varten
ilmoittaa kirjallisesti krematorion ylläpitäjäl-
le, minne tuhka tullaan sijoittamaan.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä elokuuta 2003.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Hautausmaiden ylläpitoon ja vainajien hau-
taamisesta huolehtimiseen liittyy monia eri-
laisia näkökohtia. Hautaamisessa on ensin-
näkin kysymys terveydensuojelun kannalta
välttämättömästä toimenpiteestä. Toiseksi
hautaamisessa on otettava huomioon vaina-
jan eläessään esittämät toivomukset ja muis-
ton kunnioittamiseen liittyvät pieteettinäkö-
kohdat, vainajalle läheisten ihmisten tunteet
sekä yleensäkin ihmisten peruskäsitys siitä,
miten kuolemaan, vainajiin ja hautaamiseen
tulee suhtautua. Kulttuurissamme edellyte-
tään arvokasta ja kunnioittavaa suhtautumista
kaikkeen, mikä liittyy vainajiin ja hautaami-
seen. Tätä ilmentää muun muassa rikoslain
(39/1889) 17 luvun 12 §:n säännös hauta-
rauhan rikkomisesta. Kolmanneksi hautaami-
seen liittyy myös uskonnollinen merkitys.
Hautaamiseen liittyy useimmiten uskonnolli-
nen toimitus ja perinteisesti hautausmaita
ovat Suomessa ylläpitäneet seurakunnat. Li-
säksi hautausmaan perustaminen on alueiden
käytön kannalta merkittävä toimi ja hauta-
usmaihin liittyy usein merkittäviä kulttuuri-
historiallisia arvoja.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Hautaustoimen hoito on Suomessa viime
kädessä evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kuntien vastuulla. Uskonnonvapauslain
(267/1922) 10 §:n 2 momentin nojalla evan-
kelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tulee
tarvittaessa tarjota hautapaikka myös muille
kuin jäsenilleen. Uskonnonvapauslain 10 §:n
4 momentissa säädetään, että jos evankelis-
luterilaisen seurakunnan alueella asuu huo-
mattava määrä seurakuntaan kuulumattomia,
valtioneuvosto voi seurakunnan pyynnöstä
velvoittaa heidät perustamaan eri hautaus-
maan. Tällaista päätöstä on kuitenkin tiettä-
västi haettu vain kerran, vuonna 1923, eikä
hakemusta silloinkaan hyväksytty.

Suomessa kuolee vuosittain keskimäärin
hieman alle 50 000 henkilöä. Tarkkoja tilas-

totietoja eri tahojen ylläpitämille hautaus-
maille haudattujen määristä ei ole saatavissa,
mutta muille kuin evankelis-luterilaisille hau-
tausmaille haudattujen osuuden voidaan ar-
vioida olevan noin yhdestä kahteen prosent-
tia. Viimeisin kattava selvitys hautausmaiden
ylläpitäjistä, hautausmaista ja hautauskäytän-
nöstä on Kirkkohallituksen vuonna 1993 suo-
rittama hautausmaatiedustelu. Tiedustelun
mukaan hautausmaiden kokonaisala Suomes-
sa oli vuonna 1993 noin 3 700 hehtaaria.
Tästä alasta evankelis-luterilaisen kirkon seu-
rakuntien hoidossa oli noin 3 570 hehtaaria
eli yli 96 prosenttia. Muita hautausmaan yl-
läpitäjiä olivat muun muassa ortodoksiset
seurakunnat (noin 43 hehtaaria), muut us-
konnolliset yhdyskunnat (noin 17 hehtaaria),
Vapaa-ajattelijain liitto ry:n paikallisyhdis-
tykset (noin 6 hehtaaria) sekä Turun ja Kau-
niaisten kaupungit (noin 4 hehtaaria). Mui-
den uskontojen hautausmaatarpeisiin on
kiinnitetty evankelis-luterilaisen kirkon pii-
rissä huomiota muun muassa siten, että hau-
tausmailta on varattu erillisiä hauta-alueita
muunuskoisia varten. Tällä hetkellä erillisiä
hauta-alueita on 17 seurakunnan tai seura-
kuntayhtymän hautausmailla, ja lisäksi kah-
della seurakuntayhtymällä on valmius luo-
vuttaa valmis hauta-alue heti tarvittaessa.

Seurakunnat perivät hautaustoimessa mak-
suja haudoista, hautaamisesta ja hautojen
hoidosta. Maksujen suuruudessa on suuria
seurakuntakohtaisia eroja. Osittain erot joh-
tuvat hautausmaan perustamis- ja ylläpito-
kustannusten vaihtelusta. Kustannuksiin vai-
kuttavat muun muassa hautausmaan sijainti,
maaperän koostumus, hautaamiseen soveltu-
van maan saatavuus ja hinta sekä hautaus-
maan hoidon taso ja töiden koneellistamisas-
te. Monissa seurakunnissa maksujen suuruus
vaihtelee myös seurakunnan sisällä riippuen
siitä, oliko vainaja seurakunnan jäsen. Seura-
kunnilla voi olla erilliset maksuluokat myös
muun evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kunnan tai ortodoksisen kirkkokunnan seura-
kunnan jäsenille. Suurimmillaan erot seura-
kunnan jäsenen ja kirkkoon kuulumattoman
vainajan välillä saattavat olla moninkertaiset.

Vuoden 2000 Kirkon tilastollisen vuosikir-
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jan tilastoissa hautaustoimen menot seura-
kunnille olivat vuonna 2000 yhteensä noin
359 miljoonaa markkaa (60,3 miljoonaa eu-
roa). Hautaustoimen tulot puolestaan olivat
yhteensä noin 69 miljoonaa markkaa (11,5
miljoonaa euroa) ja kattoivat noin 19 pro-
senttia menoista. Valtio ei suoranaisesti osal-
listu hautaustoimen menojen rahoitukseen,
mutta evankelis-luterilaisen kirkon seurakun-
tien osuutta yhteisöveron tuotosta on perus-
teltu seurakuntien hoitamilla yhteis-
kunnallisilla tehtävillä kuten hautausmaiden
ylläpitämisellä.

Seurakuntien saama osuus yhteisöveron
tuotosta on viime vuosina vaihdellut voi-
makkaasti taloudellisten suhdanteiden myötä.
Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan
seurakuntien yhteisöverotulo maksuunpanon
mukaan on siten ollut alimmillaan noin 199
miljoonaa markkaa (33,5 miljoonaa euroa)
vuonna 1993 ja ylimmillään noin 798 mil-
joonaa markkaa (134,2 miljoonaa euroa)
vuonna 1997. Vuonna 2000 maksuunpantu
seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli
noin 720 miljoonaa markkaa (121,1 miljoo-
naa euroa).

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kir-
kon hautausmaiden asema poikkeaa muista
hautausmaista siten, että niistä säädetään
erikseen kirkkokuntia koskevassa lainsää-
dännössä. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksi-
sen kirkon hautausmaan perustamista koske-
vat päätökset on kirkkolain (1054/1993) 17
luvun 1 §:n ja ortodoksisesta kirkkokunnasta
annetun lain (521/1969) 67 §:n mukaan alis-
tettava opetusministeriön vahvistettaviksi.
Muiden hautausmaiden perustamista koske-
vat säännökset puolestaan sisältyvät uskon-
nonvapauslakiin. Uskonnonvapauslain 10 §:n
1 momentin mukaan muun hautausmaan, yk-
sityisen hautasijan ja ruumiinpolttolaitoksen
eli krematorion perustaminen on mahdollista
asianmukaisella luvalla. Uskonnonvapauslain
täytäntöönpanosta annetun asetuksen
(334/1922) 7 §:n mukaan lupaviranomaisena
toimii nykyisin lääninhallitus. Ruumiin polt-
tamisessa syntynyt tuhka on mahdollista si-
joittaa myös muualle kuin hautausmaalle tai
yksityiseen hautasijaan. Vuoden 1995 alusta
voimaan tulleen terveydensuojelulainsäädän-
nön uudistuksen jälkeen tähän ei ole tarvittu
viranomaisen lupaa.

Evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaista
säädetään kirkkolain 17 luvussa ja määrätään
kirkkojärjestyksen (1055/1993) 17 luvussa.
Kirkkolain säännökset koskevat hautausmaan
perustamista, hautaoikeutta, haudan hoitoa
sekä muistomerkkejä. Kirkkojärjestyksessä
on joitakin tarkentavia määräyksiä. Ortodok-
sisesta kirkkokunnasta annetussa laissa ja or-
todoksisesta kirkkokunnasta annetussa ase-
tuksessa (179/1970) on puolestaan joitakin
varsin hajanaisia säännöksiä ortodoksisen
kirkkokunnan seurakuntien hautausmaista.

Hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan
ehkäisemiseen liittyviä säännöksiä on ter-
veydensuojelulain (763/1994) 9 luvussa ja
terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 7 lu-
vussa. Hautausmaan perustamisesta tulee
asetuksen 3 §:n nojalla tehdä terveydensuoje-
lulain 13 §:n mukainen ilmoitus, jolloin ter-
veydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoi-
tuksen ja tekee siitä päätöksen, jossa se voi
antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tar-
peellisia määräyksiä. Terveydensuojeluvi-
ranomainen voi muutenkin määrätä hautaus-
maan haltijan poistamaan epäkohdan tai kiel-
tää alueen käytön hautaamiseen, jos siitä ha-
vaitaan aiheutuvan terveyshaittaa. Asetuksen
7 luvussa on yksityiskohtaisia säännöksiä
hautaamisesta, ruumiin käsittelystä, säilyttä-
misestä ja kuljettamisesta sekä haudatun
ruumiin siirtämisestä. Kuolemasta ilmoitta-
misesta ja hautausluvasta säädetään kuole-
mansyyn selvittämisestä annetun lain
(459/1973) 1 luvussa ja kuolemansyyn selvit-
tämisestä annetun asetuksen (948/1973) 4 lu-
vussa. Perintökaaren (40/1965) 18 luvun
5 §:n mukaan hautauskustannukset suorite-
taan kuolinpesän varoista. Ympäristönsuoje-
luasetuksen (169/2000) 1 §:n nojalla krema-
toriotoimintaan on oltava ympäristölupa.

Alueiden käyttöä ja rakentamista säätelee
maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).
Lain tavoitteena on luoda edellytykset hyväl-
le elinympäristölle sekä edistää ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävää kehitystä. Laissa ei ole erityissään-
nöksiä hautausmaista. Yleensä hautausmaat
sijaitsevat asemakaava-alueella, jolloin hau-
tausmaan perustaminen edellyttää tämän
huomioon ottamista kaavoituksessa. Hauta-
usmaan perustamiseen liittyvät toimenpiteet
voivat tapauksesta riippuen edellyttää raken-
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nus-, toimenpide- tai maisematyölupaa.
Hautarauhan rikkomiseen syyllistyy, joka

luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä
ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hauta-
uurnan, käsittelee hautaamatonta ruumista
pahennusta herättävällä tavalla taikka turme-
lee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muisto-
merkkiä. Säännöksen suojelukohteena on
ihmisten peruskäsitys siitä, miten kuolleisiin
tulee suhtautua.

Koska hautaamiseen liittyy useimmiten
myös uskonnollinen näkökulma, uskonnon ja
omantunnon vapautta koskevilla perus- ja
ihmisoikeussäännöksillä on tärkeä merkitys
hautaustoimen järjestämisessä. Perustuslain
11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja
omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantun-
non vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja
harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakau-
mus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta us-
konnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole
velvollinen osallistumaan omantuntonsa vas-
taisesti uskonnon harjoittamiseen. Muista pe-
rusoikeuksista uskonnon ja omantunnon va-
pauteen liittyy muun muassa perustuslain 6
§:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate, jonka
on katsottu merkitsevän muun muassa, että
julkisen vallan tulee kohdella tasapuolisesti
kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia ja maail-
mankatsomuksellisia suuntauksia. Myös mo-
nissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuk-
sissa on uskonnonvapautta koskevia määrä-
yksiä.

2.2. Lainsäädäntö muissa Pohjoismaissa

Ruotsi

Ruotsissa hautaustoimesta säädetään hyvin
kattavasti ja yksityiskohtaisesti 1 päivänä
huhtikuuta 1991 voimaan tulleissa hautaus-
laissa ja -asetuksessa. Vuoden 2000 alussa
voimaan tulleen kirkon ja valtion suhteissa
toteutetun uudistuksen yhteydessä myös hau-
taustoimilainsäädäntöön on tehty monia
muutoksia. Hautaustoimen järjestämisestä
vastaavat Ruotsissa pääsääntöisesti Ruotsin
kirkon seurakunnat. Maan hallitus voi kui-
tenkin yksittäisissä tapauksissa päättää, että
kunta vastaa alueellaan hautaustoimen järjes-
tämisestä. Hautaustoimen järjestämisestä
vastaavien tulee järjestää myös erillisiä hau-

ta-alueita niitä varten, jotka eivät kuulu mi-
hinkään kristilliseen uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Yksityisiä hautausmaita voivat pe-
rustaa vain uskonnolliset yhdyskunnat ja sää-
tiöt.

Hautaustoimi rahoitetaan Ruotsissa vero-
luonteisella hautausmaksulla, joka maksetaan
hautaustoimen järjestämisestä vastaavalle vi-
ranomaisille ja jonka suuruus perustuu las-
kelmaan hautaustoimen tuloista ja menoista.
Hautapaikka ja tietyt hautaamiseen liittyvät
palvelut tarjotaan maksutta. Silloin, kun vai-
naja haudataan muualle kuin vainajan koti-
paikalla hautaustoimesta vastaavan viran-
omaisen ylläpitämälle hautausmaalle, koti-
paikan viranomainen maksaa hautauksen
suorittajalle korvauksen kustannuksista niin
sanotun clearing-järjestelmän kautta. Hau-
taamisen tulee lähtökohtaisesti tapahtua joko
yleiselle tai yksityiselle hautausmaalle. Tuh-
kan muihin sijoitustapoihin vaaditaan läänin-
hallituksen lupa.

Norja

Norjassa hautaustoimesta säädetään 1 päi-
vänä tammikuuta 1997 voimaan tulleessa
hautaustoimilaissa. Hautausmaita ylläpitävät
Norjan kirkon seurakunnat. Norjassa ei ole
kirkollisveroa vastaavaa järjestelmää, vaan
kunnat rahoittavat talousarviostaan pääosan
paikallisseurakuntien menoista, myös hauta-
usmaiden perustamis- ja käyttökulut. Seura-
kuntien lisäksi hautausmaita voivat perustaa
ainoastaan rekisteröidyt uskonnolliset yhdys-
kunnat. Tuhkauurnan hautaamiseen muualle
kuin hautausmaalle tai tuhkan sirotteluun voi
saada luvan, mutta edellytykset luvan saami-
selle ovat suhteellisen tiukat.

Tanska

Myös Tanskassa on erityinen hautaustoi-
mea koskeva laki, joka on tullut voimaan
vuoden 1976 alusta. Tanskassakin hautaus-
maiden ylläpidosta vastaavat valtionkirkon
seurakunnat. Seurakunnat voivat vapaaehtoi-
sesti antaa hautausmaastaan osan muun us-
konnollisen yhdyskunnan käyttöön. Lisäksi
kunnat, uskonnolliset yhdyskunnat ja erityi-
sistä syistä muutkin voivat kirkkoministeriön
luvalla perustaa hautausmaan. Tuhkan sijoit-
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tamiseen muualle kuin hautausmaalle vaadi-
taan kirkkoministeriön lupa.

2.3. Nykytilan arviointi

Vastuu hautausmaiden ylläpidosta kuuluu
Suomessa viime kädessä evankelis-lute-
rilaisen kirkon seurakunnille. Seurakunnilla
on hautausmaiden ylläpidossa pitkä perinne
ja niiden hautausmaat ovat yleisesti hyvin
hoidettuja.

Hautaamiseen liittyy useimmissa uskon-
noissa uskonnollinen toimitus ja hautaami-
seen liittyy muutenkin eri uskonnoissa erilai-
sia käytäntöjä. Voimassa olevassa uskonnon-
vapauslaissa ei aseteta rajoituksia eri uskon-
nollisten yhdyskuntien ja muiden yhteisöjen
omien hautausmaiden perustamiselle, vaan
periaatteessa kuka tahansa voi lääninhallituk-
sen luvalla perustaa hautausmaan. Tässä mie-
lessä järjestelmä on sopusoinnussa perustus-
lain 11 §:ssä säädetyn uskonnon ja omantun-
non vapauden kanssa.

Käytännössä yhteisöjen omia hautausmaita
on kuitenkin perustettu varsin vähän. Ongel-
mana hautausmaiden perustamisessa on ollut
muun muassa sopivan maa-alueen löytämi-
nen sekä hautausmaan perustamisen vaatimi-
en taloudellisten resurssien puute. Hautaus-
maan ylläpitäminen edellyttää lisäksi hyvin
pitkäaikaista sitoutumista sen hoitoon, mihin
esimerkiksi pienimmillä uskonnollisilla yh-
dyskunnilla ei ole käytännössä mahdollisuut-
ta. Lisääntyneen maahanmuuton johdosta ta-
pahtunut uskonnollinen monimuotoistuminen
on erityisesti 1980-luvun puolivälistä alkaen
tuonut uusia haasteita hautaustoimen järjes-
tämiseen, sillä uusilla tulokkailla ei usein-
kaan ole ollut taloudellisia edellytyksiä omi-
en hautausmaiden perustamiseen. Näin ollen
suuri osa myös muihin uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuuluneista ja uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuulumattomista vainajista haudataan
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
hautausmaille.

Muiden uskonnollisten yhdyskuntien hau-
tausmaatarpeita on jossakin määrin helpotta-
nut se, että muutamat evankelis-luterilaisen
kirkon seurakunnat ovat vapaaehtoisesti va-
ranneet hautausmailtaan erillisiä hauta-
alueita tiettyihin muihin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin kuuluneita vainajia varten.

Periaatteelliselta kannalta hautaamisen
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
hautausmaille ovat kokeneet ongelmalliseksi
muun muassa eräät uskonnottomia edustavat
järjestöt, jotka ovat eri yhteyksissä esittäneet,
että yhteiskunnan tulisi vastata uskonnolli-
sesti tunnustuksettoman hautausmaavaih-
toehdon järjestämisestä.

Käytännön kysymyksistä keskustelua on
herättänyt erityisesti hautaustoimen palvelu-
jen hinnoittelu evankelis-luterilaisilla hauta-
usmailla. Monet seurakunnat soveltavat hau-
ta- ja hautaamismaksuihin erilaisia maksupe-
rusteita riippuen siitä, oliko vainaja seura-
kunnan jäsen vai ei. Tätä käytäntöä on arvos-
teltu erityisesti sillä perusteella, että evanke-
lis-luterilainen kirkko saa yhteisöveron tuo-
tosta osuuden, jota on perusteltu juuri seura-
kuntien hoitamalla hautaustoimella ja eräillä
muilla yhteiskunnallisilla tehtävillä.

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleen ter-
veydensuojelulainsäädännön uudistuksen
myötä vainajan tuhkan käsittely on ollut täy-
sin vapaata. Tuhkan on voinut ilman viran-
omaisen lupaa haudata minne tahansa, jakaa
osiin eri paikkoihin haudattavaksi tai säilytet-
täväksi taikka jättää kokonaan hautaamatta-
kin. Lainsäädäntö on mahdollistanut periaat-
teessa tuhkan käsittelyn ja sijoittamisen epä-
kunnioittavallakin tavalla.

Hautaustointa koskevia säännöksiä on tällä
hetkellä useissa eri laeissa. Terveydensuoje-
lun osalta lainsäädäntöä voidaan pitää riittä-
vän kattavana ja toimivana. Muilta osin hau-
taustoimen sääntely on erityisesti muiden
kuin evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodok-
sisen kirkkokunnan osalta hajanaista ja puut-
teellista. Näidenkin yhteisöjen hautausmaita
koskevista säännöksistä puuttuvat kuitenkin
esimerkiksi hautausmaan lakkauttamista ja
alueen ottamista muuhun käyttöön koskevat
säännökset.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Uudistuksessa selkiytettäisiin ja yhtenäis-
tettäisiin hautaustoimea koskevaa lainsäädän-
töä säätämällä kaikkia hautausmaita koskeva
hautaustoimilaki, johon koottaisiin keskei-
simmät hautaustoimea koskevat säännökset.
Muun muassa terveydensuojelua ja maan-
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käyttöä koskevia säännöksiä ei kuitenkaan
otettaisi hautaustoimilakiin, vaan näistä ky-
symyksistä säädettäisiin myös hautaustoimen
osalta niitä koskevassa yleisessä lainsäädän-
nössä. Hautaustoimilaki sisältäisi siten lähin-
nä hautaustoimen yleistä järjestämistä koske-
via säännöksiä. Lain tavoitteena olisi erityi-
sesti edistää uskonnon- ja omantunnon va-
pauden käytännön toteutumismahdollisuuk-
sia ja turvata vainajan muiston kunnioittami-
seen liittyvien pieteettinäkökohtien huomi-
oon ottamista hautaustoimessa. Keskeisiä pe-
riaatteita olisivat arvokkuuden ja kunnioitta-
vuuden vaatimukset ruumiin ja tuhkan käsit-
telyssä sekä hautausmaan hoidossa. Hautaa-
misessa, tuhkaamisessa ja tuhkan käsittelyssä
tulisi kunnioittaa vainajan katsomusta ja toi-
vomuksia.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
ja seurakuntayhtymien hautausmaat toimisi-
vat esityksen mukaan edelleen yleisinä hau-
tausmaina, joilta jokaisella olisi mahdollisuus
tarvittaessa saada hautasija. Esityksen val-
mistelun yhteydessä on yhtenä vaihtoehtona
ollut esillä myös se, että kunnat velvoitettai-
siin tavalla tai toisella osallistumaan hautaus-
toimen järjestämiseen. Tällaisen järjestelyn
puolesta voidaan esittää, että hautaaminen on
yhtäältä myös terveydensuojeluun kuuluva
yhteiskunnalle välttämätön toimenpide, jol-
laiset yleensä ovat Suomessa yhteiskunnan
vastuulla. Toiseksi on esitetty, että järjestely
takaisi nykyistä paremmin eri uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuuluvien ja niihin kuulumat-
tomien henkilöiden yhdenvertaisen aseman
hautausasioissa.

Toisaalta hautausmaiden ylläpitoon liittyvä
osaaminen on Suomessa keskittynyt seura-
kuntiin, ja seurakunnissa on kehittynyt kor-
keatasoinen hautausmaakulttuuri muun mu-
assa pieteettinäkökohtien huomioon ottami-
sessa. Kunnilla sen sijaan ei Turun ja Kauni-
aisten kaupunkeja lukuun ottamatta ole ko-
kemusta hautausmaan ylläpidosta. Hautaus-
maiden ylläpidon siirtäminen seurakunnilta
kunnille vaatisi siirtymävaiheessa laajoja ta-
loudellisia järjestelyjä liittyen muun muassa
nykyisin seurakunnille kuuluvien hautaus-
maakiinteistöjen siirtämiseen kunnille. Yleis-
ten hautausmaiden ylläpitovelvollisuuden
siirtäminen kunnille saattaisi myös johtaa
hautaustoimen pirstoutumiseen ja toiminto-

jen päällekkäisyyteen, jos evankelis-luteri-
laisen kirkon seurakunnat edelleen ylläpitäi-
sivät hautausmaita omille jäsenilleen. Tehtä-
vien siirtoa vastaan puhuu myös se, että kun-
tasektorilla on suhtauduttu kielteisesti ajatuk-
seen uusista tehtävistä. Vastaavasti hallituk-
sen talouspoliittinen ministerivaliokunta teki
toukokuussa 2001 päätöksen, jonka mukaan
kaikista kuntien menoja lisäävistä tehtävistä
pidättäydytään vaalikauden loppuun. Näin
ollen yleisten hautausmaiden ylläpidon siir-
tämistä kunnan tehtäväksi ei ole pidetty tar-
koituksenmukaisena, vaan evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon kuulumattomien asemaa
ehdotetaan kehitettäväksi nykyisen perusjär-
jestelyn puitteissa.

Eräs keskeisimmistä uudistuksista olisi, et-
tä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat
velvoitettaisiin järjestämään myös uskonnol-
lisesti neutraali hautausmaavaihtoehto sitä
haluaville. Tällaista tunnustuksetonta hauta-
aluetta ei tarvitsisi perustaa joka seurakun-
taan, vaan tunnustuksettomat alueet voitaisiin
järjestää esimerkiksi seurakuntien alueellise-
na yhteistyönä. Yhdenvertaista kohtelua us-
konnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä riip-
pumatta edistäisi myös säännös, jonka mu-
kaan seurakunnan tulisi soveltaa hautaustoi-
messa perittäviin maksuihin samoja maksu-
perusteita kaikkien niiden vainajien hautaa-
misessa, joille se on velvollinen osoittamaan
hautasijan.

Lakiin sisältyisi viittaussäännös yleisten
hautausmaiden ylläpidosta aiheutuviin kus-
tannuksiin käytettävissä olevasta rahoitukses-
ta, jonka nykyisellään katsotaan sisältyvän
seurakuntien yhteisöveron tuotosta saamaan
osuuteen.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
ja seurakuntayhtymien lisäksi hautausmaita
voisivat ylläpitää ortodoksisen kirkkokunnan
seurakunnat, kunnat, kuntayhtymät ja valtio
sekä lääninhallituksen luvalla rekisteröidyt
uskonnolliset yhdyskunnat ja muut rekiste-
röidyt yhteisöt ja säätiöt. Yksityisen haudan
perustaminen olisi edelleen mahdollista lää-
ninhallituksen luvalla. Myös krematorion yl-
läpitämiseksi vaadittaisiin nykyistä vastaa-
vasti lääninhallituksen lupa.

Laissa annettaisiin myös kaikkia hautaus-
maita koskevat perussäännökset hautaus-
maan hoidosta ja ylläpidosta sekä hautarekis-
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teristä. Käytöstä poistetun hautausmaa-
alueen asemaa selkiytettäisiin säätämällä sa-
dan vuoden rauhoitusaika viimeisestä hauta-
uksesta lukien, jonka aikana aluetta ei voisi
ottaa muuhun käyttöön. Vainajan tuhkan si-
joittamisessa lähtökohtana olisi tuhkan pysy-
vän sijoittamisen periaate. Tuhkan sijoittami-
seen olisi oltava alueen omistajan tai haltijan
suostumus. Tuhkan krematoriosta luovutta-
misen edellytyksenä olisi luovutuksensaajan
tekemä kirjallinen ilmoitus siitä, minne tuhka
tullaan sijoittamaan. Krematorion ylläpitäjän
olisi rekisteröitävä tuhkaukset sekä ilmoituk-
set tuhkan sijoituksesta.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Ehdotuksen mukaan yleisten hautausmai-
den ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin
käytettävissä olevasta rahoituksesta on sää-
detty erikseen. Rahoitus voisi tapahtua seu-
rakuntien yhteisöveron tuotosta saaman
osuuden muodossa kuten nykyisinkin, joten
säännöksestä ei aiheutuisi valtion menojen
kasvua.

Se, kuinka paljon ja kuinka suuria tunnus-
tuksettomia hauta-alueita tulisi perustaa,
riippuu muun muassa tunnustuksettomien
hautasijojen kysynnästä, joka ei ole luotetta-
vasti ennakoitavissa. Voidaan kuitenkin arvi-
oida, että suuri osa myös muista kuin evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon kuuluneista vaina-
jista haudattaisiin edelleen tavallisille evan-
kelis-luterilaisille hautausmaille. Tähän viit-
taa muun muassa se, että nykyisin arviolta
enintään yksi prosentti vainajista haudataan
ilman kristillistä toimitusta.

Ehdotus edellyttäisi tunnustuksettomien
hauta-alueiden perustamista siten, että hau-
tasija voitaisiin osoittaa tunnustuksettomalta
alueelta, joka ei sijaitse kohtuuttoman kauka-
na seurakunnan alueesta. Käytännössä tämä
edellyttäisi kaiken kaikkiaan vähintään muu-
tamien kymmenien tunnustuksettomien hau-
ta-alueiden perustamista. Tarvetta omille
seurakunta- tai seurakuntayhtymäkohtaisille
tunnustuksettomille hauta-alueille olisi to-
dennäköisesti lähinnä suurissa asutuskeskuk-
sissa. Pienillä paikkakunnilla tunnustukset-

tomien hautasijojen kysynnän voidaan arvi-
oida jäävän niin vähäiseksi, ettei oman tun-
nustuksettoman hauta-alueen perustaminen
joka seurakuntaan tai seurakuntayhtymään
yleensä olisi tarpeen.

Kirkkohallituksen eräille suurimmille seu-
rakunnille ja seurakuntayhtymille tekemän
tiedustelun perusteella pääosassa seurakuntia
tunnustukseton alue olisi sijoitettavissa jon-
kin käytössä olevan tai lähitulevaisuudessa
laajennettavan hautausmaan yhteyteen. Täl-
löin lisäkustannuksia aiheutuisi lähinnä tun-
nustuksettoman alueen rajaamiseen liittyvistä
aitaus-, istutus- ja muista vastaavista järjeste-
lyistä. Näiden kustannusten voidaan arvioida
olevan alle tuhannesta eurosta muutamaan
kymmeneen tuhanteen euroon hautausmaata
kohden. Kirkkohallituksen tiedusteluun vas-
tanneista 29 seurakunnasta ja seurakuntayh-
tymästä kolme arvioi, että tunnustuksetonta
hauta-aluetta varten jouduttaisiin perusta-
maan uusi erillinen hautausmaa. Tarvetta ko-
konaan erillisten tunnustuksettomien hauta-
usmaiden perustamiseen voisi todennäköises-
ti olla lähinnä suurimmissa kaupungeissa.
Hautausmaan perustamiskustannukset vaihte-
levat muun muassa alueen maaperästä riip-
puen noin sadasta eurosta noin 1 500 euroon
arkkuhautapaikkaa kohden. Ehdotuksen vai-
kutuksia arvioitaessa on kuitenkin tältä osin
otettava huomioon, että uuden tunnustukset-
toman hautausmaan perustaminen vähentää
vastaavasti tarvetta perustaa tai laajentaa
muita hautausmaita.

Tunnustuksettomien hauta-alueiden perus-
tamisesta seurakunnille aiheutuvien lisäkus-
tannusten arviointiin liittyy monia epävar-
muustekijöitä, joten täsmällistä arviota kus-
tannusten suuruudesta on vaikea esittää. Suu-
ruusluokaltaan lisäkustannusten voidaan ar-
vioida olevan muutamia miljoonia euroja.

Esityksessä ehdotetaan, että evankelis-
luterilaisen kirkon seurakuntien hautaustoi-
messa perimiä maksuja ei enää voitaisi mää-
ritellä erilaisiksi sillä perusteella, oliko hau-
dattava eläessään kirkon jäsen vai ei. Tällä
muutoksella olisi vaikutuksia palvelujen hin-
noitteluun. Ainakin sellaisissa seurakunnissa,
joissa kirkkoon kuulumattomien osuus hau-
dattavista on merkittävä, muutos merkitsisi
todennäköisesti seurakunnan jäsenten koh-
dalla maksujen nousua.
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4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Lääninhallitukset säilyisivät nykyiseen ta-
paan lupaviranomaisina hautausmaita ja yksi-
tyisiä hautoja sekä krematorioita koskevissa
asioissa. Uutena tehtävänä lääninhallituksille
tulisivat hautausmaan lakkauttamista koske-
vat lupa-asiat. Lisäksi lääninhallitukset val-
voisivat hautaustoimilaissa säädettyjen vel-
voitteiden noudattamista. Kaiken kaikkiaan
lääninhallitusten tehtävien lisääntymisen ar-
vioidaan jäävän varsin vähäiseksi, eikä ehdo-
tuksesta siten aiheutuisi lääninhallituksille li-
säresurssien tarvetta.

4.3. Ympäristövaikutukset

Hautausmaiden sijoittamisella on merkittä-
vä vaikutus elinympäristön laadun kannalta.
Hautaustoimilailla ei olisi kuitenkaan suora-
naisia vaikutuksia hautausmaiden sijoittami-
seen alueiden käytön kannalta, vaan tätä ky-
symystä säädeltäisiin edelleen maankäyttö- ja
rakennuslaissa. Toisaalta hautausmaan lak-
kauttamista koskevat säännökset selkiyttäisi-
vät käytöstä poistettujen hautausmaiden ase-
maa, mikä olisi omiaan helpottamaan aluei-
den käytön suunnittelua. Hautausmaan yllä-
pitäjä olisi velvollinen hoitamaan hautaus-
maata myös sen käytöstä poistamisen jälkeen
aina hautausmaan lakkauttamiseen asti, millä
olisi myönteisiä vaikutuksia kaupunkikuvaan
ja maisemaan.

Hautausmaiden vaikutukset elinympäristön
terveellisyyteen, muun muassa pohjaveden
laatuun, selvitettäisiin edelleen terveydensuo-
jelulainsäädännön mukaisesti. Haudatun ruu-
miin siirtoa koskevat terveydensuojelu-
näkohdat selvitettäisiin niin ikään terveyden-
suojelulainsäädännön nojalla. Krematorioihin
liittyvät ympäristövaikutukset tutkittaisiin
vastaavasti ympäristölupamenettelyssä. Hau-
taustoimilaista ei aiheutuisi muutoksia näihin
menettelyihin, joten ehdotuksella ei olisi täl-
täkään osin ympäristövaikutuksia.

4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Esityksellä olisi vaikutuksia erityisesti us-
konnollisten vähemmistöjen ja uskonnollisiin

yhdyskuntiin kuulumattomien asemaan.
Tunnustuksettomien hauta-alueiden perusta-
minen ja yhteisöjen omien hautausmaiden
perustamisedellytysten selkeyttäminen lisäi-
sivät erilaisten hautausmaavaihtoehtojen tar-
jontaa ja parantaisivat uskonnonvapauden
käytännön toteutumisedellytyksiä. Hautaus-
toimessa perittävien maksujen sääntelyllä
edistettäisiin ihmisten yhdenvertaista asemaa
uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä
riippumatta

5. Asian valmiste lu

Valtioneuvosto asetti 1 päivänä lokakuuta
1998 komitean, jonka tehtävänä oli laatia eh-
dotus uudeksi uskonnonvapauslainsäädän-
nöksi (uskonnonvapauskomitea). Komitean
jäseninä oli asiantuntijoita ja hallinnon edus-
tajia. Lisäksi komiteaan kutsuttiin asiantunti-
joiksi henkilöitä, jotka edustivat valtiova-
rainministeriötä, ulkoasiainministeriötä,
evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista
kirkkokuntaa, erilaisia uskonnollisia yhteisö-
jä ja vapaa-ajattelijoita.

Uskonnonvapauskomitea antoi välimietin-
tönsä 27 päivänä syyskuuta 1999 (komite-
anmietintö-kommittébetänkande 1999:5).
Välimietinnöstä pyydettiin lausunto 130 eri
taholta. Välimietinnössä komitea totesi, että
nykyiseen uskonnonvapauslakiin sisältyviä
hautaustoimeen liittyviä säännöksiä ei ole
tarkoituksenmukaista sijoittaa uuteen uskon-
nonvapauslakiin. Tämän vuoksi komitea esit-
ti, että säädettäisiin hautaustoimilaki, jossa
samalla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin
nykyisin osin puutteellisia säännöksiä hauta-
ustoimesta. Työnsä organisoimiseksi komitea
asetti yhteyteensä jaoston (hautaustoimijaos-
to) valmistelemaan komiteaa varten ehdotuk-
sen hautaustointa koskevaksi lainsäädännök-
si. Opetusministeriö julkaisi välimietinnöstä
annetuista lausunnoista lausuntoyhteenvedon
maaliskuussa 2000.

Uskonnonvapauskomitea antoi varsinaisen
mietintönsä 28 päivänä helmikuuta 2001
(komiteanmietintö-kommittébetänkande
2001:1). Mietintö sisälsi hallituksen esityk-
sen muotoon laaditut ehdotukset uskonnon-
vapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeik-
si sekä hautaustoimilaiksi.

Mietinnöstä pyydettiin lausunto kaikkiaan
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147 eri taholta, muun muassa kaikilta minis-
teriöiltä, useilta muilta valtion viranomaisilta,
kaikilta uskonnollisilta yhdyskunnilta, eräiltä
kunnilta, kaikilta eduskuntapuolueilta, sekä
monilta järjestöiltä. Opetusministeriö julkaisi
lausunnoista yhteenvedon syyskuussa 2001.
Pääosa lausunnonantajista piti ehdotuksen
lähtökohtia yleisesti ottaen oikeansuuntaisi-
na. Monista komitean ehdotuksen yksityis-
kohdista lausunnoissa esitettiin kuitenkin eri-
suuntaisia näkemyksiä.

Hallituksen esitys perustuu uskonnonvapa-
uskomitean mietintöön ja siitä saatujen lau-
suntojen perusteella opetusministeriössä vir-
katyönä tehtyyn jatkovalmisteluun.

6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Hallituksen esitys on valmisteltu osana us-
konnonvapauslainsäädännön kokonaisuudis-
tusta. Samanaikaisesti tämän esityksen kans-
sa ehdotetaan säädettäväksi uskonnonvapaus-
laki, jonka tarkoituksena on turvata perustus-
laissa säädetyn uskonnonvapauden käyttä-
mistä.

Tämä esitys on kuitenkin mahdollista to-
teuttaa myös erikseen. Tällöin voimassa ole-
vasta uskonnonvapauslainsäädännöstä tulisi
kumota hautaustoimea koskevat säännökset,
joita ovat uskonnonvapauslain 10 § ja sen
täytäntöönpanosta annetun asetuksen 7, 8 ja
9 §. Tavoitteena kuitenkin on, että molemmat
lait tulisivat voimaan samanaikaisesti 1 päi-
vänä elokuuta 2003.

Kirkkolain 17 luvun 1 §:n mukaan evanke-
lis-luterilaisen kirkon seurakunnan hautaus-
maan perustamista ja laajentamista koskeva
päätös on alistettava opetusministeriön vah-
vistettavaksi. Esitys edellyttää tästä alistus-
menettelystä luopumista, mistä tulee säätää

erikseen kirkkolain säätämisjärjestyksessä.
Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain
67 §:n nojalla myös ortodoksisen kirkkokun-
nan seurakunnan hautausmaan perustamista
koskeva päätös on alistettava opetusministe-
riön vahvistettavaksi. Esitys edellyttää myös
tämän säännöksen muuttamista siten, että
alistusmenettelystä luovutaan.

Hautaustoimilain 14 §:ssä ehdotetaan sää-
dettäväksi hautamuistomerkeistä. Ehdotetut
säännökset poikkeavat joiltakin osin kirkko-
lain 17 luvun 4 §:n hautamuistomerkkejä
koskevista säännöksistä, joten ehdotus edel-
lyttää tältä osin kirkkolain muuttamista.
Myös hautaustoimilain 12 §:n säännös hauta-
rekisteristä aiheuttaa muutostarpeita kirkko-
lainsäädäntöön.

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa
2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää
ja tehdä ehdotus seurakuntien yhteisövero-
osuuden korvaamisesta lakisääteisellä valti-
onapujärjestelmällä. Työryhmän tuli toimek-
siantonsa mukaan ottaa huomioon uudistetta-
vaan uskonnonvapaus- ja hautaustoimilain-
säädäntöön liittyvät näkökohdat sekä ottaa
kantaa, miten mahdollinen rekisteröidyille
uskonnollisille yhdyskunnille myönnettävä
valtionapu toteutettaisiin. Työryhmä on huh-
tikuun 30 päivänä 2002 jättämässään mietin-
nössä (Valtiovarainministeriön työryhmä-
muistioita 9/2002) ehdottanut, että evankelis-
luterilaisten seurakuntien yhteisövero-osuus
korvattaisiin lakisääteisellä valtionavulla.
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
tukemiseksi työryhmä ehdotti harkinnanva-
raista valtionavustusta, jonka mitoitus- ja ja-
koperusteena olisi lähtökohtaisesti yhdys-
kunnan jäsenmäärä. Työryhmä totesi, että ha-
luttaessa mahdollinen hautausmaan ylläpitä-
jien tukeminen voitaisiin toteuttaa harkin-
nanvaraisen valtionavustuksen muodossa.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1.1. Hautaustoimilaki

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Soveltamisala. Lakiehdotuksen 1 §:stä
ilmenee hautaustoimilain soveltamisala.
Laissa säädettäisiin pykälän 1 momentin mu-
kaan ensinnäkin ihmisen ruumiin hautaami-
sesta ja tuhkaamisesta sekä tuhkan käsittelys-
tä. Tuhkan käsittelyyn sisältyisi myös tuhkan
hautaaminen ja muu sijoittaminen. Lisäksi
laissa säädettäisiin hautausmaan ja yksityisen
haudan perustamisesta, ylläpidosta, hoitami-
sesta ja lakkauttamisesta sekä krematorion
perustamisesta. Laki koskisi sekä evankelis-
luterilaisen ja ortodoksisen kirkon hautaus-
maita, joista säädetään nykyisin kirkkokuntia
koskevassa lainsäädännössä, että muita hau-
tausmaita, joita koskevat säännökset sisälty-
vät uskonnonvapauslakiin ja sen täytäntöön-
panosta annettuun asetukseen.

Hautaustoimeen evankelis-luterilaisen ja
ortodoksisen kirkon hautausmailla sovellet-
taisiin edelleen hautaustoimilain lisäksi myös
kirkkolaissa ja ortodoksisesta kirkkokunnasta
annetussa laissa ja niiden nojalla annetuissa
säädöksissä ja määräyksissä olevia säännök-
siä ja määräyksiä, joihin viitattaisiin pykälän
2 momentissa. Evankelis-luterilaisen kirkon
hautausmaista säädetään kirkkolain 17 luvus-
sa, jossa on säännökset hautausmaan perus-
tamisesta, hautaoikeudesta, haudan hoidosta
ja muistomerkeistä, sekä kirkkojärjestyksen
17 luvussa. Ortodoksisesta kirkkokunnasta
annetussa laissa säädetään muun muassa hau-
tausmaan ja haudan hoidosta, hautaoikeuden
menettämisestä, hautakirjanpidosta sekä hau-
tausmaan perustamisesta.

Hautaustoimilaki koskisi hautaustoimen
yleisen järjestämisen ohella lähinnä hautaus-
toimeen liittyviä uskonnonvapaus- ja pieteet-
tinäkökohtia. Hautaamiseen liittyvistä tervey-
densuojelunäkökohdista säädettäisiin edel-
leen terveydensuojelulain 9 luvussa ja ter-

veydensuojeluasetuksen 7 luvussa. Pykälän 3
momentissa olisi viittaussäännös terveyden-
suojelulain ja -asetuksen säännöksiin.

2 §. Yleiset velvollisuudet. Pykälässä sää-
dettäisiin hautaustoimessa noudatettavista
yleisistä velvollisuuksista. Pykälän 1 mo-
mentissa olisi yleissäännös, jonka mukaan
vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivy-
tystä haudattava tai tuhkattava. Joissakin ti-
lanteissa esimerkiksi kuolinsyyn selvittämi-
sestä saattaa aiheutua viivytystä, jota ei voida
pitää aiheettomana. Kuolemansyyn selvittä-
misestä annetun lain 2 §:n nojalla kuolleen
saa haudata vasta, kun kuolemansyy on selvi-
tetty ja lupa hautaamiseen on annettu. Pää-
sääntöisesti hautaukseen liittyvissä käytän-
nön järjestelyissä tulisi kuitenkin välttää ai-
heetonta viivytystä.

Pykälän 2 momentin mukaan ruumista ja
tuhkaa tulisi käsitellä arvokkaalla ja vainajan
muistoa kunnioittavalla tavalla. Säännökses-
sä ilmaistaisiin lain keskeisenä lähtökohtana
oleva periaate, joka ohjaisi muiden lain sään-
nösten soveltamista. Kulttuuriimme kuuluvat
sosiaaliset normit edellyttävät kunnioittavaa
suhtautumista vainajiin. Säännöksen suojelu-
kohteena olisivatkin ennen kaikkea vainajalle
läheisten ihmisten tunteet ja ihmisten käsitys
siitä, miten vainajiin tulee suhtautua.

Säännöksestä voitaisiin muun muassa joh-
taa rajat sille, millainen muun uskonnon mu-
kainen tai ei-uskonnollinen hautaustoimitus
evankelis-luterilaisella tai muun uskonnolli-
sen yhdyskunnan hautausmaalla voitaisiin
sallia. Toimitus, joka yleisen käsityksen mu-
kaan rikkoisi arvokkuutta tai vainajan muis-
ton kunnioittamista vastaan, voitaisiin kieltää
säännöksen perusteella. Säännös vaikuttaisi
myös tuhkan sijoitustavan hyväksyttävyyden
arvioinnissa. Joissakin tapauksissa ruumiin
ja tuhkan epäkunnioittava käsittely voi täyt-
tää myös hautarauhan rikkomisen tunnus-
merkistön, josta säädetään rikoslain 17 luvun
12 §:ssä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta kunnioittaa vainajan katsomusta ja
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toivomuksia hautaamisessa, tuhkaamisessa ja
tuhkan käsittelyssä. Tyypillisiä kysymyksiä,
joissa säännös tulisi sovellettavaksi, ovat
esimerkiksi valinta arkkuhautauksen ja tuh-
kauksen välillä, hautausmaan ja hautapaikan
valinta sekä hautaustoimitus. Vainajan us-
konnollinen tai muu katsomus tulisi ottaa
huomioon muun muassa harkittaessa hauta-
ustoimituksen mahdollista uskonnollista si-
sältöä. Moniin uskontoihin liittyy myös mui-
ta hautauskäytäntöä koskevia vaatimuksia ja
tapoja. Vainajan toivomuksilla tarkoitetaan
säännöksessä ensinnäkin vainajan eläessään
nimenomaisesti ilmaisemia toivomuksia.
Toisaalta säännöksellä on haluttu yleisem-
minkin ilmaista se periaate, että hautausjär-
jestelyjä koskevia valintoja tehtäessä lähtö-
kohdaksi tulee ottaa se, mitä vainaja itse olisi
toivonut.

Vainajan katsomus ja toivomukset tulisi ot-
taa huomioon niin hyvin, kuin se on kohtuu-
della mahdollista. Säännös ei velvoittaisi to-
teuttamaan sellaisia toivomuksia tai vainajan
katsomuksesta johtuvia ratkaisuja, joiden to-
teuttaminen olisi kohtuuttoman vaikeaa tai
kuolinpesän varoihin nähden kohtuuttoman
kallista.

Säännös toimisi periaatteellisluonteisena
ohjeena niille tahoille, jotka 23 §:n mukaan
huolehtivat vainajan hautausjärjestelyistä.
Säännös ohjaisi myös hautausjärjestelyjä
koskevien erimielisyyksien ratkaisua tuomio-
istuimissa.

2 luku. Evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien tai seurakuntayh-
tymien ylläpitämät hautaus-
maat

3 §. Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautaus-
maita. Pykälän mukaan evankelis-luterilaisen
kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät
vastaavat viime kädessä yleisten hautausmai-
den ylläpidosta. Voimassa olevassa lainsää-
dännössä seurakuntien velvollisuus yleisten
hautausmaiden ylläpitoon ilmenee uskon-
nonvapauslain 10 §:n 2 momentista, jonka
mukaan myös vainaja, joka ei kuulunut
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, haudataan
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan
hautausmaahan, jollei muuta hautasijaa ole
saatavissa. Ehdotetussa säännöksessä ei vel-

voitettaisi jokaista seurakuntaa ylläpitämään
omaa hautausmaata, vaan seurakunta voisi
ylläpitää hautausmaata myös yhdessä toisen
seurakunnan kanssa tai antaa hautausmaan
ylläpidon seurakuntayhtymän tehtäväksi.
Seurakunta voisi täyttää velvollisuutensa
myös hankkimalla oikeuden käyttää muuta
hautausmaata. Seurakuntien velvollisuuteen
ylläpitää hautausmaita liittyisi toisaalta ehdo-
tetussa 22 §:ssä tarkoitettu yleisten hautaus-
maiden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin
käytettävissä oleva rahoitus.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai
seurakuntayhtymä ei tarvitsisi hautausmaan
ylläpitoon ja perustamiseen erillistä lupaa
terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen
ja mahdollisten rakennus-, toimenpide- tai
maisematyölupien lisäksi. Kirkkolain 17 lu-
vun 1 §:n mukaan hautausmaan perustamista
tai laajentamista koskeva päätös on alistetta-
va opetusministeriön vahvistettavaksi. Alis-
tusmenettelyn poistaminen edellyttää kirkko-
lain muuttamista.

4 §. Hautasijan osoittaminen. Pykälässä
säädettäisiin evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien ja seurakuntayhtymien velvolli-
suudesta osoittaa hautasija yleiseltä hautaus-
maalta. Pykälän perusteella määräytyisi toi-
saalta se henkilöpiiri, jolla olisi oikeus hau-
tasijaan yleiseltä hautausmaalta, ja toisaalta
se, mikä seurakunta tai seurakuntayhtymä
hautasijan on velvollinen osoittamaan. Sään-
nös ei estäisi seurakuntaa tai seurakuntayh-
tymää osoittamasta hautasijaa sellaisellekin
vainajalle, jolla ei olisi säännöksen mukaan
ehdotonta oikeutta hautasijaan yleisellä hau-
tausmaalla tai jolle hautasijan olisi velvolli-
nen osoittamaan jokin toinen seurakunta tai
seurakuntayhtymä.

Kirkkolain 3 luvun 3 §:n mukaan seurakun-
tajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että
kukin kunta on kokonaisuudessaan saman
seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.
Jos saman kunnan alueella on useampia seu-
rakuntia, näiden tulee kirkkolain 11 luvun
1 §:n mukaan muodostaa seurakuntayhtymä.
Seurakuntayhtymän voivat muodostaa myös
kahden tai useamman kunnan alueella olevat
seurakunnat. Seurakunnissa, jotka kuuluvat
seurakuntayhtymään, hautaustoimen järjes-
tämisestä on käytännössä huolehtinut seura-
kuntayhtymä.
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että
ensisijaisesti hautasijan osoittamisesta vastai-
si se seurakunta tai seurakuntayhtymä, jonka
alueella vainajalla oli kuollessaan kotikunta.
Silloin, kun vainaja asui Suomessa, mutta
hänellä ei ollut Suomessa kotikuntaa, velvol-
lisuus koskisi pykälän 2 momentin mukaan
sitä seurakuntaa tai seurakuntayhtymää, jon-
ka alueella vainaja asui kuollessaan. Oikeus
hautasijaan yleiseltä hautausmaalta olisi
myös sellaisella ulkomailla asuvalla Suomen
kansalaisella, jolla on aikaisemmin ollut
Suomessa kotikunta. Silloin velvollisuus
hautasijan osoittamiseen olisi pykälän 3 mo-
mentin mukaisesti sillä seurakunnalla tai seu-
rakuntayhtymällä, jonka alueella vainajalla
oli viimeinen kotikunta ennen ulkomaille
muuttamista.

5 §. Tunnustukseton hauta-alue. Tunnus-
tukseton hauta-alue olisi tarkoitettu uskon-
nollisesti neutraaliksi vaihtoehdoksi niitä var-
ten, jotka eivät uskonnollisista tai katsomuk-
sellisista syistä halua tulla haudatuksi evan-
kelis-luterilaiselle hautausmaalle. Pykälän 1
momentin mukaan hautasijan osoittaminen
tunnustuksettomalta alueelta edellyttäisi aina
nimenomaista pyyntöä. Hyvän hallintokäy-
tännön ja uskonnonvapauden periaatteen
mukaista on, että tästä mahdollisuudesta an-
netaan vainajan omaisille tieto, jollei vaina-
jan tahto ole selvillä. Myös vainaja, joka ei
kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon,
haudattaisiin tunnustukselliselle evankelis-
luterilaiselle hautausmaalle, jollei hautasijaa
nimenomaisesti pyydettäisi tunnustuksetto-
malta alueelta. Myös evankelis-luterilaiseen
kirkkoon kuulunut vainaja voitaisiin pyyn-
nöstä haudata tunnustuksettomalle alueelle.

Tunnustukseton hauta-alue olisi uskonnol-
lisesti neutraali siten, että seurakunta tai seu-
rakuntayhtymä toimisi ainoastaan alueen
teknisenä ylläpitäjänä. Jos alue perustettaisiin
uudelle hautausmaa-alueelle, aluetta ei tulisi
vihkiä kristillisesti. Käytännön syistä tunnus-
tukseton alue tulisi kuitenkin voida perustaa
aikaisemmin vihitylle maalle silloin, kun
tunnustukseton alue erotetaan jo käytössä
olevasta hautausmaasta. Alueelle ei hauta-
usmaan ylläpitäjän toimesta sijoitettaisi kris-
tillisiä eikä muita uskonnollisia tai aatteelli-
sia tunnuskuvia. Hautamuistomerkeissä voi-
taisiin käyttää kunkin vainajan oman uskon-

non mukaisia tunnuskuvia. Hautaustoimitus
järjestettäisiin vainajan katsomuksen ja toi-
vomusten mukaan. Huomioon tulisi kuiten-
kin ottaa ehdotetun 2 §:n säännös, jonka mu-
kaan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä ar-
vokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla
tavalla.

Tunnustukseton hauta-alue voisi olla koko-
naan erillinen hautausmaa tai muusta hauta-
usmaasta voitaisiin erottaa aidalla, istutuksil-
la tai muulla vastaavalla selvästi erottuvalla
tavalla osa tunnustuksettomaksi alueeksi.
Pykälässä ei edellytettäisi, että jokaisella seu-
rakunnalla tai seurakuntayhtymällä olisi oma
tunnustukseton hauta-alue, vaan nämä voisi-
vat järjestää tunnustuksettoman alueen yh-
teistyössä. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät
voisivat ylläpitää tunnustuksetonta hauta-
aluetta yhdessä tai ostaa tarvittavat palvelut
toiselta seurakunnalta, seurakuntayhtymältä
tai muulta hautausmaan ylläpitäjältä. Osoitet-
tava hautasija ei saisi kuitenkaan sijaita koh-
tuuttoman kaukana seurakunnan alueesta.
Säännöksellä pyrittäisiin siihen, etteivät
omaisten ja muiden läheisten matkat haudalle
muodostuisi kohtuuttoman pitkiksi. Toisaalta
tavoitteena on, että tunnustuksettomat alueet
voitaisiin järjestää järkevän kokoisina yksik-
köinä. Etäisyyden kohtuullisuuden arvioin-
nissa voitaisiin näin ollen ottaa huomioon
myös tunnustuksettomien hautasijojen ky-
syntä alueella. Harvaan asutuilla alueilla,
joilla tunnustuksettomien hautasijojen kysyn-
tä on vähäistä, kohtuullisina voitaisiin siten
pitää huomattavasti pidempiä etäisyyksiä
kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Haudan osoittaminen tunnustuksettomalta
hauta-alueelta on hautausmaan ylläpitäjänä
toimivan seurakunnan tai seurakuntayhtymän
lakisääteinen julkinen velvoite. Näin ollen
hautausmaan ylläpitäjää velvoittavat tässä
tehtävässä perustuslaissa säädetyt yksilön oi-
keudet sekä hallinnon yleiset oikeusturvape-
riaatteet. Täyttäessään velvoitetta tarjota hau-
tasija tunnustuksettomalta hauta-alueelta
hautausmaan ylläpitäjän on otettava huomi-
oon esimerkiksi perustuslain 6 §:ssä säädetty
yhdenvertaisuusperiaate. Tunnukseton hauta-
alue on järjestettävä siten, että sinne haudatut
tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisesti seura-
kunnan muulle hautausmaalle haudattujen
kanssa.
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Joillakin evankelis-luterilaisilla hautaus-
mailla seurakunnat ovat vapaaehtoisesti va-
ranneet erillisiä hauta-alueita tiettyä uskontoa
tunnustaneita vainajia varten. Käytännössä
tarvetta on ollut erityisesti islamilaisia varten
tarkoitettujen erillisten hauta-alueiden perus-
tamiseen. Tällaisten erillisten alueiden perus-
taminen olisi edelleen mahdollista ja suota-
vaa.

6 §. Hautaustoimessa perittävät maksut.
Pykälän 1 momentin mukaan evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakun-
tayhtymä voisi periä maksuja hautasijan luo-
vuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palve-
luista ja haudan hoidosta. Hautaamiseen liit-
tyvät palveluilla tarkoitettaisiin haudan ava-
usta ja peittämistä, ruumishuoneen vuokraa-
mista ja tuhkausta. Haudan hoitoon liittyviksi
maksuiksi voitaisiin katsoa myös haudan pe-
rushoidosta perittävät maksut. Haudan pe-
rushoidolla tarkoitetaan hautausmaa-alueen
ja sillä olevien hautojen yhtenäistä, yleensä
koneellista nurmikonhoitoa. Myös mahdolli-
set haudanhoitositoumukset liittyisivät hau-
dan hoitoon.

Tässä pykälässä tarkoitetut hautaustoimesta
perittävät maksut saisivat olla enintään pal-
velun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruiset. Palvelusta tulisi näin ollen periä
enintään palvelun tuottamisesta seurakunnal-
le tai seurakuntayhtymälle aiheutuneita ko-
konaiskustannuksia eli omakustannusarvoa
vastaava maksu. Palvelun omakustannusar-
volla tarkoitetaan palvelun tuottamisesta ai-
heutuneita kokonaiskustannuksia. Kokonais-
kustannuksiin kuuluvat maksun aiheuttamien
erilliskustannusten ohella maksun osuus hal-
linto-, toimitila- ja pääomakustannuksista se-
kä muista yhteiskustannuksista. Laissa sää-
dettäisiin vain maksun enimmäismäärästä.
Maksu voitaisiin siten määrätä myös oma-
kustannushintaa alhaisemmaksi.

Säännöksessä tarkoitetut palvelut liittyvät
3 §:ssä ehdotettuun seurakuntien ja seurakun-
tayhtymien velvollisuuteen ylläpitää yleisiä
hautausmaita. Pykälä ei siten koskisi esimer-
kiksi siunauskappelin, kirkon tai muun vas-
taavan tilan vuokrausta tai kellojen soittoa,
joiden tuottamiseen seurakunnalla ei olisi la-
kiin perustuvaa velvollisuutta. Näistä palve-
luista perittävät mahdolliset maksut perustu-
vat yksityisoikeudelliseen sopimukseen.

Pykälän 2 momentin mukaan maksujen pe-
rusteiden tulee olla samat kaikille niille, joil-
la on lain mukaan oikeus tulla haudatuksi
seurakunnan tai seurakuntayhtymän ylläpi-
tämälle hautausmaalle. Maksuja ei voitaisi si-
ten määritellä erilaisiksi sillä perusteella, on-
ko haudattava seurakunnan jäsen. Tämä on
perusteltua siksi, että seurakunnat ja seura-
kuntayhtymät hoitavat hautaustoimessa jul-
kista lakisääteistä tehtävää, josta aiheutuviin
kustannuksiin käytettävissä oleva rahoitus tu-
lisi 22 §:n mukaan lakisääteisesti turvata.

Hautaustoimen kustannukset vaihtelevat
seurakunnittain ja jopa hautausmaittain seu-
rakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.
Kustannuserot johtuvat hautausmaan perus-
tamis- ja ylläpitokustannusten vaihtelusta.
Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa hau-
tausmaan sijainti, maaperän koostumus, hau-
taamiseen soveltuvan maan saatavuus ja hin-
ta sekä hautausmaan hoidon taso ja töiden
koneellistamisaste. Tämän vuoksi ei ole pe-
rusteltua vahvistaa valtakunnallisia hautaus-
toimen maksuja, vaan seurakunnittain ja seu-
rakuntayhtymittäin hautaustoimesta perittä-
vät maksut voisivat vaihdella. Vainaja voi-
daan haluttaessa haudata muullekin kuin 4
§:ssä tarkoitetun seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän ylläpitämälle hautausmaalle, jolle
vainajalla on oikeus tulla haudatuksi. Tällöin
asiasta on sovittava hautaamisesta huolehti-
van seurakunnan kanssa. Näissä tilanteissa
maksut voisivat poiketa asianomaisessa seu-
rakunnassa yleisesti noudatettavista maksu-
perusteista.

3 luku. Muut hautausmaat

7 §. Ortodoksisen kirkkokunnan seurakun-
ta, valtio, kunta tai kuntayhtymä hautaus-
maan ylläpitäjänä. Ortodoksisen kirkkokun-
nan seurakunta, valtio, kunta tai kuntayhtymä
voisi ylläpitää hautausmaata ilman erillistä
lupaa. Hautausmaan perustamiseen riittäisi
siten terveydensuojelulain 13 §:n mukainen
ilmoitus ja mahdolliset rakennus-, toimenpi-
de- ja maisematyöluvat. Käytännössä valtio
hautausmaan ylläpitäjänä voisi tulla kysy-
mykseen vain poikkeustapauksissa.

8 §. Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
taikka muu rekisteröity yhteisö tai säätiö
hautausmaan ylläpitäjänä. Pykälän 1 mo-
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mentissa luetellut yhteisöt ja säätiöt voisivat
ylläpitää hautausmaata lääninhallituksen lu-
valla. Säännös koskisi käytännössä kaikkia
rekisteröityjä yhteisöjä ja säätiöitä. Selvyy-
den vuoksi pykälässä mainittaisiin erikseen
rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja
niiden rekisteröidyt paikallisyhteisöt, joille
hautausmaan perustamismahdollisuudella on
erityisen tärkeä merkitys. Koska hautaus-
maan ylläpitäminen edellyttäisi sitoutumista
hoitoon ja ylläpitoon ainakin 100 vuodeksi
viimeisestä hautaamisesta, luonnollinen hen-
kilö ei voisi toimia hautausmaan ylläpitäjänä.

Hautausmaan ylläpitämistä ehdotetaan lu-
vanvaraiseksi, koska toiminnalta edellytetään
poikkeuksellista pitkäjänteisyyttä. Ehdotetun
15 §:n mukaan hautausmaalla olisi 100 vuo-
den koskemattomuusaika viimeisestä hauta-
uksesta lukien, jolloin hautausmaa-aluetta ei
voitaisi ottaa muuhun käyttöön ja jolloin hau-
tausmaan ylläpitäjällä olisi 13 §:ssä säädetty
hoitovelvollisuus. Sen vuoksi tarvitaan lu-
pamenettelyä, jossa voidaan varmistua siitä,
että hakijalla on edellytykset hoitaa hautaus-
maata riittävän pitkäjänteisesti. Lisäksi lu-
pamenettelyn yhteydessä voitaisiin varmis-
tua, että hautausmaan ylläpitäjällä on riittävät
edellytykset ylläpitää hautausmaata vainajien
muiston kunnioittamiseen liittyvät pieteet-
tinäkökohdat huomioon ottavalla tavalla.
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta ja
seurakuntayhtymiltä, valtiolta, kunnilta, kun-
tayhtymiltä sekä ortodoksisen kirkkokunnan
seurakunnilta ei sen sijaan vaadittaisi erillistä
lupaa hautausmaan ylläpitämiseen, koska
julkisyhteisöinä näillä voidaan arvioida aina
olevan edellytykset riittävän pitkäjänteiseen
toimintaan. Julkisyhteisöjen ylläpitämien
hautausmaiden toiminnan valvontaa turvaisi
lisäksi muun muassa valitusoikeus näiden
päätöksistä.

Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, et-
tä hakijalla on edellytykset hoitaa ja ylläpitää
hautausmaata asianmukaisesti. Asianmukai-
sen toiminnan edellytyksiä arvioitaessa kiin-
nitettäisiin huomiota etenkin hakijayhteisön
tai -säätiön toiminnan pysyvyyteen ja mah-
dollisuuteen pieteettinäkökohdat huomioon
ottaen sitoutua pitkällä aikavälillä hautaus-
maan ylläpitoon. Edellytyksiä arvioittaessa
huomiota voitaisiin lisäksi kiinnittää hakijan
ammatillisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin.

Ammatilliset edellytykset olisi mahdollista
täyttää myös hankkimalla hautaustoimeen
liittyvät palvelut ulkopuoliselta tuottajalta os-
topalveluna. Taloudellisia edellytyksiä arvi-
oitaessa huomiota voitaisiin kiinnittää haki-
jan kykyyn huolehtia toiminnan rahoituksesta
pitkällä aikavälillä. Säännöksessä mainituilla
muilla hautausmaan perustamisen edellytyk-
sillä tarkoitettaisiin lähinnä ehdotetun 9 §:n
säännöksiä hautausmaan kiinteistöstä. Hau-
tausmaata ei myöskään saisi ylläpitää talou-
dellisen voiton tavoittelemiseksi. Tämä tar-
koittaa sitä, että esimerkiksi osakeyhtiömuo-
toinen hautausmaan ylläpitäjä ei saisi jakaa
osinkoa omistajilleen.

Lupahakemukseen tulisi pykälän 2 momen-
tin mukaan liittää selvitys hautausmaan yllä-
pidon järjestämisestä. Ylläpitoon liittyvää
selvitystä voitaisiin käyttää arvioitaessa ha-
kijan edellytyksiä ylläpitää hautausmaata
asianmukaisesti. Hakijan olisi käytännössä
kyettävä esittämään toteuttamiskelpoinen
suunnitelma hautausmaan ylläpidon järjes-
tämisestä myös pitkällä aikavälillä. Läänin-
hallitus voisi tarvittaessa sisällyttää lupaan
hautausmaan ylläpitoon ja hoitoon liittyviä
ehtoja. Hautausmaan aluetta koskeviin muu-
toksiin olisi saatava lääninhallituksen lupa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin läänin-
hallituksen mahdollisuudesta määräajaksi tai
toistaiseksi kieltää hautaamasta pykälässä
tarkoitettuun hautausmaahan. Hakijan anta-
mien virheellisten tietojen perusteella hau-
taaminen voitaisiin kieltää, jos virheelliset
tiedot ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan
myöntämiseen. Lupaehtojen tai hautaus-
toimilain säännösten rikkomisen perusteella
hautaaminen voitaisiin kieltää vain, jos rik-
komukset ovat toistuvia. Lääninhallituksen
tulisi yleensä ensin huomauttaa hautausmaan
ylläpitäjää, ja vasta, jos rikkomukset siitä
huolimatta toistuisivat, hautaaminen voitai-
siin kieltää. Ennen kieltopäätöksen antamista
hautausmaan ylläpitäjää tulisi kuulla hallin-
tomenettelylain mukaisesti.

Kieltopäätös ei vaikuttaisi hautausmaan yl-
läpitäjän velvollisuuteen huolehtia hautaus-
maan hoidosta. Hautauskiellon ohella läänin-
hallituksella olisi ehdotetun 26 §:n mukaan
mahdollisuus asettaa uhkasakko tai teettä-
misuhka, jos hautausmaan ylläpitäjä ei nou-
data tässä laissa säädettyjä velvoitteitaan.
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4 luku. Hautausmaakiinteistö

9 § Hautausmaana käytettävä kiinteistö.
Hautausmaana käytettävän kiinteistön tulisi
pääsääntöisesti olla hautausmaan ylläpitäjän
omistuksessa. Kiinteistön omistajan suostu-
muksella hautausmaa voitaisiin kuitenkin pe-
rustaa alueelle, jota hautausmaan ylläpitäjä
hallitsee vuokra- tai muun käyttöoikeuden
nojalla. Kirjaamiskelpoiset vuokra- ja käyt-
töoikeussopimukset maakaari jakaa kirjaa-
misoikeuden ja kirjaamisvelvollisuuden alai-
siin sopimuksiin. Kirjaamisvelvollisuuden
alaisia ovat sellaiset sopimukset, jotka voi-
daan siirtää maanomistajaa kuulematta kol-
mannelle ja alueella on tai alueelle voidaan
maanomistajaa kuulematta rakentaa vuokra-
miehelle kuuluvia rakennuksia, rakennelmia
tai laitteita. Vuokra- tai käyttöoikeuden tulee
saada suojaa myös vilpittömässä mielessä
olevaa kantakiinteistön uutta omistajaa koh-
taan, ja sen tulee säilyä myös mahdollisessa
kantakiinteistön pakkohuutokaupassa. Tämän
vuoksi myös sellainen vuokra- tai käyttöoi-
keus, jonka kirjaamiseen ei ole muutoin vel-
vollisuutta maakaaren säännösten mukaan,
tulee kirjata, ja kirjaus tulee tehdä sekä maa-
kaaren 14 luvun 1 §:n että 14 luvun 2 §:n
mukaisten sopimusten osalta parhaalle etusi-
jalle. Näin taataan oikeuden säilyminen.
Hautausmaata perustettaessa tai lupaa hauta-
usmaan perustamiseen haettaessa kiinteistön
täytyy olla hautausmaan ylläpitäjän nimiin
lainhuudatettu tai omistusoikeus rekisteröity
taikka erityisen oikeuden haltijan nimiin kir-
jattu.

Esityksessä lähdetään siitä, että hautaus-
maat muodostavat erillisen kiinteistön. Tämä
on tarpeen sen vuoksi, että hautausmaan si-
jainti ja ulottuvuus voidaan tällöin yksikäsit-
teisesti todeta sitä koskevien kiinteistörekis-
teritietojen perusteella. Jos hautausmaaksi
haluttaisiin perustaa vain osa kiinteistöstä,
hautausmaaksi perustettava alue tulisi ensin
erottaa omaksi kiinteistökseen. Tällaiseen
hautausmaakäytössä olevaan kiinteistöön
voisi kuulua varsinaisen hautausmaa-alueen
lisäksi hautausmaan ylläpitoon ja käyttöön
liittyviä alueita, ja sillä voisi sijaita hautaus-
maan yhteydessä olevia kirkollisia rakennuk-
sia sekä hautausmaan ylläpitoa ja käyttöä
palvelevia rakennuksia, kuten kirkko, siuna-

uskappeli ja huoltorakennus. Koko kiinteis-
tön aluetta koskisivat kuitenkin tämän lain
mukaiset rajoitukset.

Ehdotetun 15 §:n mukaan hautausmaan
alue voidaan pääsääntöisesti ottaa muuhun
käyttöön vasta, kun viimeisestä hautauksesta
on kulunut 100 vuotta. Voimassaoloajan tuli-
si siten kattaa hautausmaan varsinaisen käyt-
töajan lisäksi myös mainittu 100 vuoden rau-
hoitusaika. Jotta hautausmaan käyttöaika ei
jäisi epätarkoituksenmukaisen lyhyeksi, tulisi
hallintaoikeuden voimassaoloajan olla olen-
naisesti rauhoitusaikaa pidempi. Tämän
vuoksi oikeuden tulisi olla voimassa vähin-
tään 130 vuoden määräajan. Kirjaamistekni-
sistä syistä se ei kuitenkaan saisi olla 200
vuotta pidempi.

Hautausmaan alueen vuokraamistapaukses-
sa maanvuokralain (258/1966) 5 luvun mu-
kainen muuta maanvuokraa koskeva maan-
vuokraoikeus soveltuisi muutoin käytettä-
väksi, mutta voimassa olevan lain mukaan
tällainen maanvuokrasopimus voidaan tehdä
enintään 100 vuoden määräajaksi. Lisäksi
ehdotuksessa edellytetään, että myös vuokra-
oikeuden nojalla hallittavan hautausmaa-
alueen tulee olla erillinen kiinteistö, kun taas
maanvuokralain 5 luvun mukainen maan-
vuokraoikeus voi kohdistua myös osaan kiin-
teistön alueesta.

Edellä mainituista syistä maanvuokralain
mukainen vuokraoikeus ei sovellu käytettä-
väksi hautausmaa-alueen vuokrauksessa.
Hautausmaan erityisen luonteen vuoksi sen
alueen tulee olla hautausmaan ylläpitäjän
hallinnassa aina siihen saakka, kunnes hauta-
usmaa ehdotetun 15 §:n mukaisessa järjes-
tyksessä lakkautetaan. Tämän vuoksi ehdote-
taan pykälän 1 momenttiin otettavaksi erityi-
nen säännös hautausmaan aluetta koskevasta
vuokrasopimuksesta. Tällainen hautausmaan
vuokrasopimus pitäisi tehdä aina määräajak-
si, vähintään 130 ja enintään 200 vuodeksi ja
vuokrauksen kohteena tulisi olla aina koko
kiinteistön alue. Kun kysymys on hyvin
poikkeuksellisesta erityistapauksesta, esityk-
sessä lähdetään siitä, ettei tässä laissa säädet-
täisi poikkeusta maanvuokralain 5 luvun mu-
kaisen maanvuokraoikeuden enimmäiskesto-
aikaan, vaan ehdotuksen mukaan kyseessä
olisi erityinen tämän lain mukainen vuokra-
oikeus, johon kuitenkin sovellettaisiin muilta
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kuin edellä mainittujen asioiden osalta, mitä
maanvuokralain 5 luvun mukaisesta maan-
vuokraoikeudesta säädetään. Hallinnan kes-
ton määräaikaisuutta ja keston pituutta kos-
keva säännös koskisi myös muuta käyttöoi-
keutta kuin vuokraoikeutta.

Voimassa olevista maakaaren säännöksistä
johtuu, että hallinta-ajan päättyessä erityisen
oikeuden kirjaus poistetaan maakaaren 14
luvun 15 §:n 1 momentin nojalla rekisteristä.
Poistaminen rekisteristä tapahtuu, vaikka 15
§:ssä tarkoitettua päätöstä hautausmaan lak-
kauttamisesta ei olisi tehty. Hautausmaan yl-
läpitäjän tulee ottaa tämä seikka huomioon.

Hautausmaan perustaminen rajoittaisi kiin-
teistön käyttöä merkittävästi. Pieteettinäkö-
kohtien vuoksi on pidetty suotavana, ettei
hautausmaita käytettäisi velan vakuutena.
Käyttötarkoitus vaikuttaisi myös kiinteistön
arvoon vakuutena. Varsin ongelmallinen oli-
si käytännössä myös sellainen tilanne, jolloin
hautausmaan alueeseen kohdistuisi jokin
muu maakaaren 14 luvun 1 §:n 1 momentissa
tarkoitettu kirjattu oikeus kuin tämän pykälän
1 momentissa tarkoitettu oikeus. Näistä syis-
tä 2 momentissa ehdotetaan, ettei hautaus-
maana käytettävä kiinteistö saa olla kiinni-
tyksen kohteena eikä siihen saa kohdistua
muita kirjattuja kuin hautaustoimilaissa tar-
koitettuja erityisiä oikeuksia. Myöskään 1
momentissa tarkoitettuun käyttöoikeuteen ei
voisi vahvistaa maakaaren 19 luvun 1 §:n
mukaista kiinnitystä. Tämä tarkoittaa, että
hautausmaankäyttöön tulevan kiinteistön tu-
lee olla vapaa kiinnityksistä ja muista kuin 1
momentissa tarkoitetuista kirjauksista tai sen
tulee vapautua niistä kiinteistöksi muodosta-
misen yhteydessä. Tällainen vapauttaminen
voidaan tietyiltä osin tehdä kiinteistönmuo-
dostamislain (554/1995) 28 §:n nojalla.

Ehdotuksen 3 ja 7 §:ssä tarkoitetun hauta-
usmaan ylläpitäjän tulee selvittää ennen hau-
tausmaan perustamista koskevan päätöksen
tekemistä, ettei hautausmaaksi tarkoitettuun
kiinteistöön kohdistu kiinnityksiä tai ehdote-
tun 2 momentin vastaisia käyttöoikeuden kir-
jauksia. Jos hautausmaan perustaja tarvitsee
8 §:ssä tarkoitetun luvan, lääninhallituksen
tulee tältä vaatia edellä tarkoitettu selvitys
ennen luvan myöntämistä. Kun kiinteistöksi
muodostamisen kohteena on alue, joka on jo
aikaisemmin otettu hautausmaakäyttöön, eh-

dotetaan, että tällaisen alueen erilliseksi kiin-
teistöksi muodostamisen edellytyksenä olisi,
ettei muodostettuun kiinteistöön kohdistu
kiinnityksiä tai 2 momentin vastaisia kirjauk-
sia.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hauta-
usmaana käytettävien kiinteistöjen ja kiin-
teistön vuokra- ja käyttöoikeuksien luovutus-
rajoituksista. Asian luonteesta johtuen hauta-
usmaat ovat normaalin vaihdannan ulkopuo-
lella. Hautausmaakäytön aikana kiinteistö,
siihen kuuluva alue ja kiinteistön vuokra- ja
käyttöoikeus voitaisiin luovuttaa vain sellai-
selle taholle, joilla on oikeus ylläpitää hauta-
usmaata. Muu luovutus olisi ehdotuksen mu-
kaan mitätön. Tällä taataan se, että hautaus-
maan omistajana tai käyttöoikeuden haltijana
voisi olla vain sellainen taho, jolla on oikeus
ylläpitää hautausmaata.

10 § Ilmoitukset lainhuuto ja kiinnitysrekis-
teriin. Hautausmaat eivät erotu kiinteistöre-
kisterissä oman tunnuksensa avulla. Hauta-
usmaakiinteistöt saavat normaalitunnukset.
Tieto lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kiinni-
tyskelvottomuudesta sekä luovutusrajoituk-
sesta ehdotetaan järjestettäväksi siten, että 3
ja 7 §:ssä tarkoitettu hautausmaan ylläpitäjä
itse ja 8 §:n mukaisessa tapauksessa läänin-
hallitus luvan myönnettyään ilmoittaa tiedon
hautausmaan perustamisesta kirjaamisviran-
omaiselle ja kirjaamisviranomainen merkit-
see tiedon vallintarajoituksena rekisteriin.
Kysymyksessä on lakiin perustuva vallintara-
joitus. Jos kiinteistönmuodostamistoimituk-
sessa muodostettaisiin hautausmaakäytössä
oleva kiinteistö, vastaavan ilmoituksen tekisi
toimitusinsinööri.

Merkinnän poistaminen on tarkoituksen-
mukaista jättää ilmoituksesta tapahtuvaksi.
Ilmoittajan tulee antaa kirjaamisviranomai-
selle selvitys hautausmaan lakkauttamisesta.

5 luku. Hautaoikeus sekä hautausmaan
hoitaminen ja lakkauttaminen

11 §. Hautaoikeus. Hautaoikeudella tarkoi-
tetaan haudan hallintaoikeutta, johon yleensä
liittyy myös velvollisuus haudan hoitoon.
Pykälässä ei säädettäisi hautaoikeuden ai-
neellisesta sisällöstä, vaan pykälä sisältäisi
ainoastaan viittaukset niihin perusteisiin, joi-
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den mukaan hautaoikeus eri tapauksissa mää-
räytyisi.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
ja seurakuntayhtymien sekä ortodoksisen
kirkkokunnan seurakuntien hautausmaiden
osalta pykälän 1 momentissa viitattaisiin näi-
tä kirkkokuntia koskeviin säännöksiin. Hau-
taoikeuteen liittyviä säännöksiä on muun
muassa kirkkolain 17 luvun 2—4 §:ssä ja
kirkkojärjestyksen 17 luvun 7—12 §:ssä sekä
ortodoksisen kirkon hautausmaiden osalta or-
todoksisesta kirkkokunnasta annetun lain
34 §:ssä.

Hautaoikeus on yhteydessä ehdotetun 4 §:n
säännökseen hautasijan osoittamisesta ja
6 §:n säännökseen hautaustoimessa perittä-
vistä maksuista. Näiden säännösten nojalla
hautaoikeuden perusteiden tulisi olla samat
kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuiksi
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan tai
seurakuntayhtymän hautausmaalle.

Pykälän 2 momentin nojalla muilla kuin
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan tai
seurakuntayhtymän taikka ortodoksisen kirk-
kokunnan seurakunnan hautausmailla hauta-
oikeus perustuisi kokonaan hautaoikeuden
haltijan ja hautausmaan ylläpitäjän väliseen
yksityisoikeudelliseen sopimukseen.

12 §. Hautarekisteri. Pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin hautausmaan ylläpitäjän vel-
vollisuudesta ylläpitää hautarekisteriä. Rekis-
terinpito on tarpeen vainajan viimeisen le-
posijan yksilöimiseksi. Tietoa vainajan hau-
tapaikasta tarvitsevat toisinaan esimerkiksi
kuolemansyyn selvittämisestä vastaavat vi-
ranomaiset. Nykyisin kuolemansyyn selvit-
tämisestä annetun lain ja asetuksen nojalla
hautausmaan omistajan on ilmoitettava hau-
tauksen ajasta ja hautausmaasta maistraatille.
Jos henkilö on kuollessaan ollut evankelis-
luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jä-
sen, on ilmoitus tehtävä asianomaiselle seu-
rakunnalle. Useimmiten hautaustietoja tarvit-
sevat esimerkiksi muulla paikkakunnalla tai
ulkomailla asuvat vainajan sukulaiset tai
muut yksityishenkilöt. Vanhat hautarekisterit
ovat erityisesti sukututkijoiden paljon käyt-
tämää lähdeaineistoa.

Säännöksessä mainitut tiedot muodostaisi-
vat hautarekisterin tietosisällön. Rekisteristä
tulisi käydä ilmi kunkin hautausmaalle hau-
datun vainajan sukunimi ja etunimet sekä

syntymäaika tai henkilötunnus. Tässä koh-
dassa mainitut tiedot ovat vainajan yksilöi-
miseksi välttämättömiä perustietoja. Synty-
mäaika ja henkilötunnus olisivat keskenään
vaihtoehtoisia tietoja. Rekisterinpitäjä voisi
ratkaista sen, kumman tiedon se päättää tal-
lettaa rekisteriin. Rekisteriin tietosisältöön
talletettaisiin lisäksi vainajan kuolinaika,
hautaamisajankohta, hautaamistapa sekä hau-
dan sijainti. Nämä tiedot ovat välttämättömiä
hautaamiseen liittyvien yksityiskohtien sel-
vittämiseksi. Hautaamistavalla tarkoitettai-
siin tietoa siitä, onko kyseessä ollut vainajan
ruumiin arkkuhautaus vai tuhkatun vainajan
hautaus. Haudan sijainnilla tarkoitettaisiin
hautakarttaa tai muuta yksilöityä tietoa hau-
dan sijainnista. Käytännössä rekisteriin tulisi
sisältyä hautakartta ja luettelo vainajista.

Pykälän 2 momentin mukaan hautarekiste-
riin voitaisiin merkitä myös hautaoikeuden
haltijan nimi ja postiosoite. Hautaoikeuden
haltijan yhteystiedot voivat olla tarpeellisia
muun muassa haudan hoitoon liittyvissä ky-
symyksissä. Rekisterimerkintä voitaisiin teh-
dä myös hautaoikeuden voimassaoloajasta.
Edelleen rekisteriin voitaisiin merkitä tieto
siitä, keitä hautaan voidaan haudata. Sään-
nöksessä määritellyt tiedot liittyvät kysy-
mykseen hautaoikeudesta, josta on ehdotettu
säädettäväksi lain 11 §:ssä. Rekisteriin voi-
taisiin lisäksi tarvittaessa merkitä hautaus-
maalla olevat taiteellisesti tai historiallisesti
arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti.

Hautausmaa tai sen osa voi olla niin sanot-
tuna muistolehtona, johon vainajan tuhka si-
joitetaan sen sijaintia merkitsemättä. Muisto-
lehdossa tuhkan sijaintia ei luonnollisesti-
kaan tarvitsisi merkitä hautarekisteriin. Tästä
ehdotetaan säädettäväksi pykälän 3 momen-
tissa.

Hautausmaan ylläpitoon tai hautarekiste-
rinpitoon ei liity julkisen vallan käyttöä, jon-
ka perusteella hautausmaan ylläpitäjää voi-
taisiin pitää viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoi-
tettuna viranomaisena. Kysymys hautarekis-
terin tietojen julkisuudesta onkin ratkaistava
lähtien siitä, toimiiko hautausmaan ylläpitä-
jänä viimeksi mainitussa laissa tarkoitettu vi-
ranomainen.

Valtion sekä kunnan viranomaisiin ja myös
evankelis-luterilaisen kirkon hallintoon kirk-
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kolain 25 luvun 8 §:n nojalla sovelletaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia. Näiden tahojen hautarekisterit ovat
julkisia mainitun lain mukaisesti. Rekisterin-
pitoon ja tietojen luovuttamiseen sovellettai-
siin rinnakkain viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia
(523/1999).

Sen sijaan ortodoksisen kirkkokunnan seu-
rakuntiin, rekisteröityihin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin ja muihin rekisteröityihin yhtei-
söihin tai säätiöihin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia ei sovelleta hau-
tausmaan ylläpitoon liittyvissä asioissa. Mai-
nittujen ylläpitäjien hautarekisterit eivät näin
ollen olisi julkisia. Hautarekisterinpidossa ja
tietojen luovuttamisessa olisi noudatettava
henkilötietolakia. Laissa säädetty velvolli-
suus pitää hautarekisteriä ei oikeuttaisi rekis-
terinpitäjää luovuttamaan tietoja ilman asian-
omaisen suostumusta, jollei laissa toisin sää-
detä. Tietojen luovuttamiseen rekisteristä
tarvittaisiin henkilötietolain nojalla vainajan
oikeudenomistajien suostumus, joka olisi
käytännössä mahdollista pyytää esimerkiksi
hautaoikeutta koskevan sopimuksen yhtey-
dessä.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta säilyttää hautarekisteri pysyvästi.
Lisäksi pykälässä säädettäisiin rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan tai muun rekiste-
röidyn yhteisön tai säätiön velvollisuudesta
luovuttaa hautarekisteriin sisältyvät asiakirjat
arkistolaitokseen. Tämä koskisi tilanteita,
joissa hautausmaan ylläpitäjänä toimiva yh-
teisö tai säätiö lopettaa toimintansa. Arkisto-
lain (831/1994) 1 §:ssä mainittujen julkisyh-
teisöjen ja viranomaisten arkistointivelvoit-
teesta säädetään arkistolaissa. Evankelis-
luterilaisen kirkon arkistoihin sovelletaan,
mitä kirkkolaissa säädetään.

13 §. Hautausmaan ja haudan hoito. Pykä-
lään ehdotetaan yleissäännöstä hautausmaan
ja haudan hoidosta. Pykälän 1 momentin
mukaan hautausmaan ylläpitäjä olisi vastuus-
sa hautausmaan hoidosta sen arvoa vastaa-
valla ja vainajien muistoa kunnioittavalla ta-
valla. Hoitovelvollisuus olisi voimassa, kun-
nes hautausmaa on lakkautettu ehdotetun
15 §:n mukaisesti.

Selvyyden vuoksi pykälän 2 momentissa
viitattaisiin yksittäisen haudan hoidon osalta

11 §:n säännökseen hautaoikeudesta. Yksit-
täisen haudan hoidosta on evankelis-
luterilaisilla ja ortodoksisilla hautausmailla
lähtökohtaisesti vastuussa hautaoikeuden hal-
tija. Seurakunta voi kuitenkin sopia hautaoi-
keuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa
korvauksesta määräajaksi vastatakseen hau-
dan hoidosta. Valtion, kunnan tai kuntayh-
tymän sekä rekisteröidyn uskonnollisen yh-
dyskunnan taikka muun rekisteröidyn yhtei-
sön tai säätiön hautausmailla ylläpitäjä voisi
sopia hautaoikeuden haltijan kanssa haudan
hoidosta.

Hautausmaan ylläpitäjän tulisi kuitenkin
huolehtia siitä, että hautaoikeuden haltijat
täyttävät hoitovelvollisuutensa. Evankelis-
luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat voivat
kirkkolain 17 luvun 3 §:n ja ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetun lain 34 §:n nojalla
määrätä hautaoikeuden haltijan määräajassa
kunnostamaan haudan sillä uhalla, että hau-
taoikeus julistetaan menetetyksi. Muiden
hautausmaan ylläpitäjien tulisi ottaa sopi-
musehtoihin määräykset, jotka mahdollista-
vat tehokkaisiin toimenpiteisiin ryhtymisen,
kun haudan hoito laiminlyödään. Hautaus-
maan ylläpitäjä vastaisi myös yksittäisten
hautojen hoidosta suhteessa hautausmaan
hoitoa valvoviin viranomaisiin.

14 §. Hautamuistomerkit. Pykälän 1 mo-
mentissa säädetään hautaoikeuden haltijan
oikeudesta päättää haudalle sijoitettavista
hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Kos-
ka hautausmaan ylläpitäjällä on kokonaisvas-
tuu hautausmaan kunnosta ja ulkonäöstä, tu-
lisi muistomerkin kuitenkin olla hautausmaan
ylläpitäjän hyväksymä. Näin hautausmaan
ylläpitäjä voisi varmistua siitä, että muisto-
merkki on ulkonäöltään ja kooltaan hautaus-
maan yleisilmeeseen sopiva. Muistomerkki
ei myöskään saisi loukata vainajan muistoa
eikä hautausmaan arvokkuutta.

Koska hautamuistomerkit ovat olennainen
osa hautausmaan yleisilmettä, ei hautaoikeu-
den haltija saisi pykälän 2 momentin mukaan
ilman hautausmaan ylläpitäjän lupaa poistaa
haudalle kerran asetettua hautamuistomerk-
kiä. Pykälän 3 momentin mukaan hautaoi-
keuden haltijalle olisi tarjottava mahdollisuus
poistaa hautamuistomerkki hautaoikeuden
lakattua. Jos hautaoikeuden haltija ei hauta-
oikeuden lakattua poista hautamuistomerk-
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kiä, hautausmaan ylläpitäjä voisi menetellä
muistomerkin kanssa haluamallaan tavalla.
Hautausmaan ylläpitäjä voisi kuitenkin eri-
tyisestä syystä päättää, että se huolehtii hau-
tamuistomerkistä hautaoikeuden lakattuakin.
Tämä tulee käytännössä kysymykseen esi-
merkiksi silloin, kun hautamuistomerkin kat-
sotaan olevan osa hautausmaan kulttuuriym-
päristöä. Arvokkaista muistomerkeistä voi-
taisiin ehdotetun 12 §:n 2 momentin nojalla
pitää rekisteriä. Evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien hautausmaita koskee lisäksi
kirkkojärjestyksen 17 luvun 12 §, jonka mu-
kaan hautaoikeuden lakattua taiteellisesti tai
historiallisesti arvokkaat rakennelmat tai
muistomerkit, joita ei voida pitää paikallaan,
on aseteltava sopivaan paikkaa hautausmaal-
la tai muulla tavoin huolehdittava niiden säi-
lyttämisestä.

15 §. Hautausmaan lakkauttaminen. Hau-
tausmaan lakkauttamisesta ei ole voimassa
olevassa lainsäädännössä säännöksiä lukuun
ottamatta kirkkolain 17 luvun 1 §:n toimival-
tasäännöstä. Käytöstä poistetun hautausmaan
asema on näin ollen epäselvä. Epäselvää on
muun muassa se, milloin hautausmaa lakkaa
olemasta hautausmaa ja milloin hautausmaan
alue voidaan ottaa muuhun käyttöön.

Tilanteen selkiyttämiseksi ehdotetaan py-
kälään otettavaksi säännökset hautausmaan
lakkauttamisesta. Vainajan muiston kunnioit-
tamiseen liittyvät pieteettinäkökohdat edel-
lyttävät, että hautausmaa säilyy sinne haudat-
tujen vainajien muistopaikkana riittävän pit-
kään hautaamisen jälkeen. Toisaalta käytöstä
poistettu hautausmaa ei voi jäädä määräämät-
tömäksi ajaksi hautausmaaksi, vaan jossakin
vaiheessa alue on voitava ottaa muuhun käyt-
töön.

Uskonnonvapauskomitea esitti hautaus-
maan rauhoitusajaksi viittäkymmentä vuotta.
Jatkovalmistelussa on kuitenkin tultu siihen
tulokseen, että komitean esittämä rauhoitus-
aika ei kaikissa tilanteissa varmistaisi vaina-
jien omaisten tunteiden huomioon ottamista.
Suomalaisen vakiintuneen hautauskulttuurin-
kin näkökulmasta viidenkymmenen vuoden
rauhoitusaika olisi huomattavan lyhyt. Näin
ollen hallitus on päätynyt ehdottamaan hau-
tausmaan rauhoitusajaksi käytöstä poistami-
sen jälkeen pääsääntöisesti sataa vuotta, joka
laskettaisiin viimeisestä hautaamisesta.

Rauhoitusajan päätyttyä hautausmaa voi-
taisiin erillisellä päätöksellä lakkauttaa, min-
kä jälkeen alue voitaisiin ottaa muuhun käyt-
töön. Käytännössä alueen ottaminen muuhun
käyttöön edellyttäisi yleensä lisäksi muutok-
sia kaavoitukseen. Uudesta käyttötarkoituk-
sesta päätettäessä ja kaavaa muutettaessa tu-
lisi vielä mahdollisuuksien mukaan ottaa
huomioon alueen aikaisempi käyttö hauta-
usmaana.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat
ja seurakuntayhtymät, valtio, kunnat ja kun-
tayhtymät sekä ortodoksisen kirkkokunnan
seurakunnat voisivat päättää lakkauttamisesta
omalla päätöksellään. Sen sijaan 8 §:ssä tar-
koitetuilla yksityisoikeudellisilla yhteisöillä
ja säätiöillä tulisi pykälän 2 momentin mu-
kaisesti olla hautausmaan lakkauttamiseen
lääninhallituksen lupa. Lupamenettelyssä
varmistuttaisiin siitä, että hautausmaan lak-
kauttamisen edellytykset täyttyvät Hautaus-
maan lakkauttamisesta tulisi antaa 10 §:n 4
momentissa tarkoitettu selvitys kirjaamisvi-
ranomaiselle.

Ennen sadan vuoden rauhoitusajan kulu-
mista hautausmaa voitaisiin lakkauttaa ja ot-
taa muuhun käyttöön vain lääninhallituksen
luvalla, joka voitaisiin pykälän 3 momentin
mukaan myöntää vain erityisen painavasta
syystä. Haudattujen lähimmille omaisille ja
hautaoikeuden haltijoille olisi tällöin varatta-
va tilaisuus tulla kuulluksi.

Hautausmaan lakkauttamista koskevan pää-
töksen myötä hautausmaa lakkaa olemasta
hautausmaa. Päätöksellä ei sen sijaan puutut-
taisi hautausmaa-alueella mahdollisesti sijait-
sevien suojeltujen rakennusten ja rakennel-
mien käyttöä tai muutostöitä koskeviin rajoi-
tuksiin, jotka perustuvat muun lainsäädännön
nojalla tehtyihin päätöksiin.

6 luku. Yksityinen hauta

16 §. Yksityinen hauta. Hautausmaalle hau-
taamisen sijasta ruumis tai tuhka voitaisiin
haudata myös yksityiseen hautaan. Yksityi-
sen haudan perustamiseen tulisi olla läänin-
hallituksen lupa kuten tähänkin asti. Yksityi-
sen haudan ja hautausmaan käsitteiden rajan-
vedon selventämiseksi pykälässä todettaisiin
yksityisen haudan perustetun nimetyn vaina-
jan hautaamiseen.
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Yksityisen haudan paikka tulisi pykälän 1
momentin mukaan olla merkitty selvästi esi-
merkiksi hautamuistomerkillä. Yksityistä
hautaa ei muodostuisi, jos vainajan tuhka si-
joitetaan maahan siten, ettei paikalle tule
hautamuistomerkkiä tai muuta näkyvää
merkkiä haudasta. Näissä tilanteissa riittäisi
19 §:ssä ehdotettu alueen omistajan tai halti-
jan suostumus tuhkan sijoittamisesta, eikä
erityistä lääninhallituksen lupaa vaadittaisi.
Sen sijaan arkkuhautaus olisi sallittu vain
hautausmaahan tai yksityiseen hautaan. Ark-
kuhaudan tulisi aina olla merkitty, jotta hau-
dan olemassaolo osattaisiin ottaa huomioon
esimerkiksi kaivaustöitä tehtäessä. Lupa yk-
sityisen haudan perustamiseen olisi tarvitta-
essa mahdollista myöntää myös sisätiloihin,
esimerkiksi kirkkotilaan.

Pykälän 2 momentissa ehdotettu yksityisen
haudan rauhoitusaika olisi lyhyempi kuin
hautausmaan eli 25 vuotta hautaamisesta.
Tämän jälkeen yksityisen haudan maa-alue
voidaan ottaa muuhun käyttöön. Yksityisen
haudan ylläpitäjät ovat yleensä yksityishenki-
löitä, jotka voivat sitoutua haudan ylläpitämi-
seen vain omaksi elinajakseen. Näin ollen ei
ole tarkoituksenmukaista rajoittaa alueen
maankäyttöä kovin pitkäksi ajaksi. Toisaalta
rauhoitusajan tulisi olla ruumiin maatumisen
kannalta riittävän pitkä. Haudan ylläpitäjät
voisivat luonnollisesti jatkaa haudan hoitoa
kauemminkin.

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin 15 §:n 2
ja 3 momenttiin, joten yksityisen haudan lak-
kauttaminen edellyttäisi lääninhallituksen lu-
van ja hauta voitaisiin lääninhallituksen lu-
valla erityisen painavasta syystä lakkauttaa
ennen 25 vuoden rauhoitusajan päättymistä.
Ehdotetussa 3 momentissa viitattaisiin myös
2 §:n yleisiä velvollisuuksia koskeviin sään-
nöksiin sekä 8 §:n 2 momentin säännöksiin
lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä ja
lupaehdoista. Mainitun 8 §:n 2 momentin
viimeinen virke hautausmaan alueen laajen-
tamisesta tai supistamisesta ei sen sijaan so-
veltuisi yksityiseen hautaan. Yksityisen hau-
dan hoidosta olisi lisäksi voimassa, mitä hau-
tausmaan hoidosta säädettäisiin 13 §:n 1
momentissa.

Yksityisestä haudasta tulisi tehdä merkintä
kiinteistötietojärjestelmään asianomaisen
kiinteistön kohdalle. Koska yksityistä hautaa

ei tarvitsisi erottaa omaksi kiinteistökseen,
kiinteistötietojärjestelmään tehtävä merkintä
eroaisi hautausmaata koskevasta merkinnästä
siltä osin, että siitä ei kävisi ilmi haudan
tarkka sijainti kiinteistöllä. Kiinteistötietojär-
jestelmään yksityisestä haudasta tehtävä
merkintä olisi siten niin sanotun hälytystie-
don luonteinen. Siitä kävisi ilmi ainoastaan,
että jossakin kiinteistöllä on yksityinen hauta.
Ilmoituksen haudan merkitsemisestä kiinteis-
tötietojärjestelmään tekisi lääninhallitus.
Merkinnän perusteella asiasta kiinnostunut
voisi pyytää lääninhallituksesta nähtäväkseen
haudan perustamisasiakirjat, joista kävisi il-
mi haudan sijainti kiinteistöllä ja muut tar-
kemmat tiedot. Yksityisen haudan perusta-
minen ei aiheuttaisi vallintarajoituksia kiin-
teistölle ja kiinteistöön voitaisiin vahvistaa
kiinnitys. Merkintä tulisi poistettavaksi, kun
yksityinen hauta on lakkautettu.

7 luku. Krematorio ja vainajan tuh-
kaaminen

17 §. Krematorion perustaminen. Uskon-
nonvapauskomitea esitti, ettei krematorion
perustamista tulisi enää säätää luvanvaraisek-
si. Komitean esityksessä todettiin, että kre-
matorion perustaminen olisi kuitenkin edel-
lyttänyt ympäristönsuojelulain mukaisen
ympäristöluvan.

Krematorion ylläpitäjälle ehdotetaan laissa
julkisia hallintotehtäviä, joihin liittyy julki-
sen vallan käyttöä. Krematorion ylläpitäjän
tulisi ehdotetun 18 §:n 2 momentissa maini-
tuin perustein kieltäytyä luovuttamasta vaina-
jan tuhkaa. Tästä päätöksestä olisi mahdollis-
ta valittaa ehdotetun 27 §:n nojalla. Kremato-
rion ylläpitäjän olisi ehdotetun 20 §:n mu-
kaan pidettävä rekisteriä tuhkauksista ja tuh-
kan sijoittamisesta. Tuhkan sijoittamista kos-
keva rekisterimerkintä muodostaisi ainoan
yhteisen tiedon siitä, minne tuhka on lopulli-
sesti sijoitettu silloin, kun sitä ei sijoiteta
hautausmaalle. Nykyisin kuolemansyyn sel-
vittämisestä annetun lain ja asetuksen nojalla
krematorion omistajalla on ilmoitusvelvolli-
suus siitä, milloin ja missä tuhkaus on tapah-
tunut.

Krematoriotoimintaan liittyy piirteitä, joi-
den osalta on pystyttävä varmistamaan kre-
matoriotoimintaa harjoittavan yhteisön edel-
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lytykset hoitaa tehtävä asianmukaisesti. Näin
ollen on katsottu perustelluksi ehdottaa, että
nykyisen lainsäädännön mukaisesti kremato-
rion perustaminen olisi edelleen luvanvarais-
ta. Lupaviranomaisen ominaisuudessa lää-
ninhallituksella olisi myös paremmat edelly-
tykset toimia 26 §:ssä ehdotettuna valvonta-
viranomaisena.

Pykälän 1 momentin nojalla krematorion
voisi lääninhallituksen luvalla perustaa val-
tio, kunta, kuntayhtymä, evankelis-lute-
rilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayh-
tymä, ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta,
rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai sen
rekisteröity paikallisyhteisö taikka muu re-
kisteröity yhteisö tai säätiö. Pykälän 2 mo-
mentissa säädettäisiin krematorion ylläpito-
luvan myöntämisen edellytyksistä. Luvan
myöntäminen edellyttäisi, että hakijalla olisi
edellytykset ylläpitää krematoriota asianmu-
kaisesti. Asianmukaisen toiminnan edelly-
tyksiä arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota
etenkin hakijayhteisön tai -säätiön mahdolli-
suuteen huolehtia krematoriotoimintaan liit-
tyvistä julkisista hallintotehtävistä. Edelly-
tyksiä arvioitaessa huomiota voitaisiin kiin-
nittää myös hakijan ammatillisiin ja taloudel-
lisiin olosuhteisiin. Taloudellisia edellytyksiä
arvioitaessa huomiota tulisi kiinnittää hakijan
kykyyn huolehtia toiminnan rahoituksesta.
Lisäksi voitaisiin arvioida hakijan edellytyk-
set ylläpitää krematoriota pieteettinäkökoh-
dat huomioon ottaen. Perustamisluvan myön-
täminen edellyttäisi lisäksi, että krematoriolle
on myönnetty ympäristönsuojeluasetuksen
1 §:ssä tarkoitettu ympäristölupa. Kremato-
riota ei toiminnan luonteesta johtuen saisi yl-
läpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osake-
yhtiömuotoinen krematorion ylläpitäjä ei sai-
si jakaa osinkoa omistajilleen.

Lupahakemukseen tulisi pykälän 3 momen-
tin mukaan liittää selvitys krematorion yllä-
pidon järjestämisestä. Ylläpitoon liittyvää
selvitystä voitaisiin käyttää arvioitaessa ha-
kijan edellytyksiä ylläpitää krematoriota
asianmukaisesti. Hakijan olisi käytännössä
kyettävä esittämään toteuttamiskelpoinen
suunnitelma krematorion toiminnan järjestä-
misestä. Lääninhallitus voisi tarvittaessa si-
sällyttää lupaan krematorion ylläpitoon ja
hoitoon liittyviä ehtoja.

Pykälän 4 momentissa ehdotetuilla perus-
teilla lääninhallitus voisi määräajaksi kieltää
krematorion toiminnan. Hakijan antamien
virheellisten tietojen perusteella toiminta voi-
taisiin kieltää, jos virheelliset tiedot ovat
olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämi-
seen. Lupaehtojen tai hautaustoimilain sään-
nösten rikkomisen perusteella toiminta voi-
taisiin kieltää vain, jos rikkomukset ovat tois-
tuvia. Lääninhallituksen tulisi yleensä ensin
huomauttaa krematorion ylläpitäjää, ja vasta,
jos rikkomukset siitä huolimatta toistuisivat,
toiminta voitaisiin kieltää. Erityisten paina-
vista syistä lääninhallitus voisi säännöksessä
tarkoitetuissa tilanteissa peruuttaa myöntä-
mänsä ylläpitoluvan. Tämä säännös tulisi so-
vellettavaksi vain erittäin poikkeuksellisesti.
Ennen kielto- tai peruuttamispäätöksen an-
tamista krematorion ylläpitäjää tulisi kuulla
hallintomenettelylain mukaisesti.

18 §. Tuhkan luovuttaminen. Peruslähtö-
kohtana olisi, että tuhkaa säilyttäisi hautaa-
miseen tai muuhun lopulliseen sijoittamiseen
asti joko krematorion ylläpitäjä tai sen hauta-
usmaan ylläpitäjä, jonne tuhka on tarkoitus
haudata tai sijoittaa muulla tavalla. Tuhkan
saisi luovuttaa vain haudattavaksi tai muulla
tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitetta-
vaksi ehdotetun 19 §:n mukaisesti. Tuhkan
sijoitustavan tulisi täyttää myös 2 §:ssä sää-
detty arvokkuuden ja vainajan muiston kun-
nioittamisen vaatimus. Luovutuksensaajan
tulisi ennen tuhkan luovuttamista ilmoittaa
kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tuhkan
sijoituspaikasta ja -tavasta. Ilmoitus olisi si-
tova. Tällä toisaalta varmistettaisiin, että tuh-
kan käsittelytapa on laillinen. Toisaalta kre-
matorion ylläpitäjä olisi ehdotetun 20 §:n no-
jalla velvollinen pitämään kirjaa ilmoituksis-
ta, joten vainajan läheiset ja muut tahot voi-
sivat myöhemmin saada tuhkan sijoituspai-
kan ja -tavan selville krematorion arkistosta.

Pykälän 2 momentin mukaan krematorion
ylläpitäjä ei saisi luovuttaa tuhkaa, jos olisi
perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin
käsittelemään hautaustoimilain säännösten
vastaisesti. Krematorion ylläpitäjä hoitaisi
lakiin perustuvaa julkista hallintotehtävää ja
käyttäisi sen nojalla julkista valtaa ja sen
päätöksestä kieltäytyä tuhkan luovuttamises-
ta voisi ehdotetun 27 §:n nojalla valittaa hal-
linto-oikeuteen.
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Perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen
hallintotehtävän hoitajana krematorion yllä-
pitäjän toiminta ei saisi vaarantaa perusoike-
uksia, oikeusturvaa ja muita hyvän hallinnon
vaatimuksia. Tämän varmistamiseksi pykälän
3 momentissa ehdotetaan, että krematorion
ylläpitäjän olisi tuhkan luovuttamiseen liitty-
vässä toiminnassa noudatettava hallintome-
nettelylakia (598/1982), asiakirjan lähettämi-
sestä annettua lakia (74/1954) ja kielilakia
(148/1922) sekä mitä tiedoksiannosta hallin-
toasioissa säädetään. Sovellettavaksi tulisivat
tiedoksiannosta hallintoasioissa annettu laki
(232/1966) ja sähköisestä asioinnista hallin-
nossa annettu laki (1318/1999).

19 §. Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen
muulla tavoin. Vuoden 1995 alusta voimaan
tulleeseen uuteen terveydensuojeluasetuk-
seen ei enää sisälly säännöksiä vainajan tuh-
kan käsittelystä. Vainajan tuhka voidaan si-
ten nykyisin ilman erillistä lupaa haudata tai
sijoittaa muulla tavalla muuallekin kuin hau-
tausmaalle, jakaa osiin eri paikkoihin haudat-
tavaksi tai jättää kokonaan sijoittamatta py-
syvästi. Voimassa olevassa lainsäädännössä
ei aseteta minkäänlaisia rajoituksia edes suo-
ranaisesti epäkunnioittaville ja yleisen käsi-
tyksen mukaan pahennusta herättäville tuh-
kan käsittelytavoille. Valmistelussa ei kui-
tenkaan ole pidetty tarkoituksenmukaisena
palata ennen vuotta 1995 voimassa olleeseen
menettelyyn, jossa tuhkan sijoittamiselle
muualle kuin hautausmaalle oli oltava viran-
omaisen lupa. Hautaustoimilaissa olisi kui-
tenkin tarpeen säätää keskeisimmistä tuhkan
käsittelyssä noudatettavista periaatteista.

Lähtökohtana olisi ensinnäkin, että tuhkaa
ei voisi jättää pysyvästi hautaamatta tai sirot-
telematta, vaan tuhka olisi vuoden kuluessa
tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin
sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuh-
kan käsittelyä rajoittaisi myös ehdotetun 2
§:n 1 momentin yleissäännös, jonka mukaan
vainajan tuhkaa tulisi käsitellä arvokkaalla ja
vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla.
Hautausmaalle sijoittamisen vaihtoehtona
tuhka voitaisiin esimerkiksi sirotella vesis-
töön tai maan pinnalle taikka haudata joko
ilman uurnaa tai uurnassa tai muussa kää-
reessä maahan. Sen sijaan esimerkiksi tuhkan
säilyttäminen vainajan omaisen tai muun
henkilön kotona ei täyttäisi pysyvän sijoitta-

misen vaatimusta. Tuhkaa ei voisi myöskään
jakaa osiin ja sijoittaa eri paikkoihin. Mah-
dollisuus sijoittaa tuhka muualle kuin hauta-
usmaalle tai yksityiseen hautaan koskisi vain
sellaisia sijoitustapoja, joissa paikkaa ei voi-
da jälkikäteen ulkoisesti havaita haudaksi.
Jos paikalle pystytettäisiin hautamuistomerk-
ki tai sinne jäisi muu näkyvä merkki haudas-
ta, olisi tuhkan sijoittamista varten perustet-
tava yksityinen hauta ehdotetun 16 §:n mu-
kaisesti.

Jollei tuhkaa ole säädetyssä määräajassa
haudattu tai sijoitettu muualle, tulisi kremato-
rion ylläpitäjän pykälän 1 momentin mukai-
sesti kehottaa lain 23 §:ssä tarkoitettuja hau-
tausjärjestelyistä vastaavia henkilöitä sijoit-
tamaan tuhka pysyvästi. Jolleivät mainitut
henkilöt tämän jälkeen huolehdi tuhkasta, si-
joitettaisiin tuhka vainajan kuolinpesän kus-
tannuksella vainajan kotikunnan tai asuin-
kunnan evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle
ehdotetun 4 §:n mukaisesti. Tuhka voidaan
tällöin hautausmaan ylläpitäjän harkinnan
mukaan joko haudata tai sijoittaa muistoleh-
toon.

Uskonnonvapauskomitea esitti, että tuhka
olisi voitu ilman alueen omistajan lupaa si-
joittaa alueelle, joka ei ole erityisessä käytös-
sä. Komitea totesi, että tuhka ei aiheuta ter-
veydellistä haittaa, eikä tuhka näy luonnossa
eikä saastuta luontoa. Komitean esityksen
mukaan tuhka olisi voitu käytännössä sijoit-
taa vapaasti niille maa- ja vesialueille, jotka
ovat niin sanotun jokamiehenoikeuden piiris-
sä. Tuhkaa ei sen sijaan olisi voinut ilman
alueen omistajan lupaa sijoittaa esimerkiksi
piha-alueelle, viljelysmaalle, varastoalueelle
tai muulle maa- tai vesialueen omistajan eri-
tyiseen käyttöön ottamalle alueelle. Tuhkaa
ei myöskään olisi saanut sijoittaa erityiseen
käyttöön otetuille julkisille alueille, kuten ka-
tu- tai puistoalueille, jollei kunta ole esimer-
kiksi osoittanut tiettyä puistoa tähän tarkoi-
tukseen.

Useat lausunnonantajat esittivät uskonnon-
vapauskomitean mietinnöstä antamissaan
lausunnoissa epäilyksiä komitean esittämästä
jokamiehenoikeuteen perustuvasta tuhkan
vapaan sijoittelusta. Edelleen lausunnoissa
todettiin, että käytännössä tuhka jää näky-
mään luontoon, sillä vainajan tuhka on pää-
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sääntöisesti karkearakeista, eikä sellaista
tuhkaa, joka tavanomaisessa mielessä mielle-
tään tuhkaksi. Lausuntojen mukaan komitean
esitys jätti epäselväksi sen, millaiselle alueel-
le ja miten tuhka voitaisiin jokamiehenoi-
keuden perusteella sijoittaa. Erityisesti tuh-
kan luvattoman maahan kätkemisen katsot-
tiin merkitsevän maanomistajan oikeuksien
loukkaamista.

Uskonnonvapauskomitean esityksestä poi-
keten onkin päädytty ehdottamaan, että tuh-
kan sijoittamiseen olisi oltava alueen omista-
jan tai haltijan suostumus. Laissa ei määritel-
täisi suostumukselle erityisiä muotovaati-
muksia. Kuitenkin sen pitäisi olla siten yksi-
löity, että krematorion ylläpitäjä voisi 18
§:ssä ehdotetulla tavalla todeta, että tuhkaa
tullaan käsittelemään tämän lain mukaisesti.
Käytännössä esimerkiksi yleisessä käytössä
olevilla valtion maa- ja vesialueilla tai muilla
vastaavilla alueilla suostumuksen muoto voi-
si olla riippuvainen aiotusta sijoituspaikasta.
Valtion maa- tai vesialueista vastaava viran-
omainen voisi tarvittaessa yleisesti ilmoittaa
suostumuksesta sijoittaa tuhka valtion alueel-
le.

Tuhkan sijoittaminen hautausmaa-alueiden
ulkopuolelle tapahtuisi sijoittamisesta vas-
taavan henkilön vastuulla. Tuhkan sijoitta-
minen ei mitenkään rajoittaisi alueen omista-
jan oikeutta päättää alueen tulevasta käytöstä.
Sijoituksesta huolehtivalla henkilöllä ei
myöskään ole oikeutta pystyttää tuhkan sijoi-
tuspaikalle hautamuistomerkkejä tai muita
rakennelmia eikä oikeutta muokata tuhkan si-
joituspaikan maaperää.

20 §. Tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen re-
kisteröinti. Pykälässä säädettäisiin kremato-
rion ylläpitäjän velvollisuudesta rekisteröidä
suoritetut tuhkaukset sekä ilmoitukset tuhkan
sijoituksesta. Tietoja saattavat tarvita esimer-
kiksi kuolemansyyn selvittämisestä vastaavat
viranomaiset. Nykyisin kuolemansyyn selvit-
tämisestä annetun lain ja asetuksen nojalla
krematorion omistajan on ilmoitettava tuhka-
uksen ajasta ja paikasta maistraatille. Jos
henkilö on kuollessaan ollut evankelis-
luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jä-
sen, on ilmoitus tehtävä asianomaiselle seu-
rakunnalle. Yleensä näitä tietoja tarvitsevat
esimerkiksi muulla paikkakunnalla tai ulko-
mailla asuvat vainajan sukulaiset, sukututki-

jat tai muut yksityishenkilöt.
Pykälän 1 momentissa mainitut tiedot

muodostaisivat tuhkauksista pidettävän rekis-
terin tietosisällön. Rekisteristä tulisi käydä
ilmi kunkin tuhkatun vainajan sukunimi ja
etunimet sekä syntymäaika tai henkilötunnus.
Tässä kohdassa mainitut tiedot ovat vainajan
yksilöimiseksi välttämättömiä perustietoja.
Syntymäaika ja henkilötunnus olisivat kes-
kenään vaihtoehtoisia tietoja. Rekisterinpitäjä
voisi ratkaista sen, kumman tiedon se päättää
tallettaa rekisteriin. Rekisteriin tietosisältöön
talletettaisiin lisäksi vainajan kuolinaika ja
tuhkaamisajankohta. Nämä tiedot ovat vält-
tämättömiä tuhkaamiseen liittyvien yksityis-
kohtien selvittämiseksi.

Pykälän 2 momentin mukaan krematorion
ylläpitäjän olisi lisäksi rekisteröitävä, minne
vainajan tuhka on 18 §:n mukaisesti ilmoitet-
tu pysyvästi sijoitettavaksi. Viimeksi mainit-
tu kirjaus muodostaisi ainoan yhteisen tiedon
siitä, minne tuhka on lopullisesti sijoitettu
silloin, kun sitä ei sijoiteta hautausmaalle.

Krematorion ylläpitäjä hoitaisi tuhkan luo-
vuttamisessa lakiin perustuvaa julkista hallin-
totehtävää ja sitä olisi tältä osin pidettävä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuna viran-
omaisena. Näin ollen krematorion ylläpitä-
män rekisterin julkisuudesta olisi voimassa,
mitä viimeksi mainitussa laissa säädetään.
Rekisterinpitoon ja tietojen luovuttamiseen
sovellettaisiin rinnakkain viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia ja henki-
lötietolakia.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta säilyttää tuhkarekisteri pysyvästi.
Lisäksi pykälässä säädettäisiin rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan tai muun rekiste-
röidyn yhteisön tai säätiön velvollisuudesta
luovuttaa tuhkarekisteriin sisältyvät asiakirjat
arkistolaitokseen. Tämä koskisi tilanteita,
joissa krematorion ylläpitäjänä toimiva yhtei-
sö tai säätiö lopettaa toimintansa. Arkistolain
1 §:n 1 momentin perusteella krematoriot
toimisivat arkistolaissa tarkoitettuina arkis-
tonmuodostajina ja niihin sovellettaisiin ar-
kistolakia. Säännöksessä mainittu, toimintan-
sa lopettava yhteisö ei kuitenkaan olisi suo-
raan arkistolain nojalla velvollinen luovutta-
maan tuhkausrekisteriä säilytettäväksi arkis-
tolaitokseen.
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Arkistolain 1 §:ssä mainittujen julkisyhtei-
söjen ja viranomaisten arkistointivelvoittees-
ta säädetään arkistolaissa. Evankelis-
luterilaisen kirkon arkistoihin sovelletaan,
mitä kirkkolaissa säädetään.

21 §. Krematorion toiminnan lopettaminen.
Pykälän mukaan krematorion ylläpitäjän olisi
tehtävä lääninhallitukselle ilmoitus toimin-
nan lopettamisesta. Tämä olisi tarpeen, jotta
lääninhallitus lupa- ja valvontaviranomaisena
voisi olla tietoinen toimialueellaan harjoitet-
tavasta krematoriotoiminnasta.

8 luku. Erinäiset säännökset

22 §. Yleisten hautausmaiden ylläpidosta
aiheutuviin kustannuksiin käytettävissä oleva
rahoitus. Hautausmaiden ylläpito ja vainajien
hautaamisesta huolehtiminen ovat terveyden-
suojelullisesta näkökulmasta välttämättömiä
yhteiskunnallisia tehtäviä. Hautausmaiden yl-
läpidosta vastaaminen kuuluu näin ollen vii-
me kädessä yhteiskunnalle. Kun tällainen
välttämätön yhteiskunnallinen tehtävä anne-
taan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunti-
en tehtäväksi, on perusteltua, että valtio huo-
lehtii myös seurakuntien taloudellisista edel-
lytyksistä tehtävän hoitamiseen. Ei ole perus-
teltua, että seurakunnat joutuisivat huolehti-
maan tehtävästä pelkästään seurakunnan jä-
seniltä perittävin kirkollisverovaroin, sillä
seurakunnat vastaavat pääosin myös muiden
kuin jäsentensä hautaamisesta. Ehdotetun
lain mukaan seurakuntien tulisi lisäksi jat-
kossa tarjota hautaustoimen palvelut samoin
maksuperustein riippumatta siitä, oliko vai-
naja kirkon jäsen, sekä huolehtia erityisten
tunnustuksettomien hauta-alueiden ylläpidos-
ta.

Pykälän mukaan yleisten hautausmaiden
ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin käytet-
tävissä olevasta rahoituksesta on säädetty
erikseen. Valtiovallan tulisi siten lakisäätei-
sesti turvata yleisten hautausmaiden ylläpi-
toon käytettävissä oleva rahoitus. Pykälässä
ei tarkemmin määriteltäisi, millä tavalla tämä
tulee toteuttaa, tai kuinka suuren osuuden
hautaustoimen kustannuksista rahoituksen tu-
lisi kattaa.

Nykyisellään pykälässä tarkoitettu rahoitus
sisältyisi evankelis-luterilaisten seurakuntien
yhteisöveron tuotosta saamaan osuuteen.

Seurakuntien veronsaaja-asemasta säädetään
yhteisöveron osalta tuloverolain (1535/1992)
1 §:n 3 momentissa. Seurakuntien yhteisöve-
ro-oikeutta ei ole lainsäädännöllisesti kytket-
ty hautausmaiden ylläpidosta aiheutuviin
kustannuksiin. Yhtenä perusteena yhteisöve-
ro-oikeuden ja sitä edeltäneen yhteisöjen kir-
kollisverovelvollisuuden säilyttämiselle on
kuitenkin monissa yhteyksissä esitetty ni-
menomaan kirkon hoitamat yhteiskunnalliset
tehtävät, joista keskeisin on hautaustoimi.
Tähän perusteeseen ovat viitanneet muun
muassa kirkko ja valtio -komitea (komitean-
mietintö-kommittébetänkande 1977:21), ope-
tusministeriön kirkko ja valtio -työryhmä
(komiteanmietintö-kommittébetänkande
1982:47) sekä valtion ja kirkon taloussuhteita
käsittelevä toimikunta (komiteanmietintö-
kommittébetänkande 1997:7).

Pykälässä tarkoitettu rahoitus voitaisiin
kuitenkin toteuttaa myös muulla tavoin kuin
yhteisöveron tuotosta maksettavalla osuudel-
la, esimerkiksi lakisääteisen valtionavun
muodossa. Valtionapua ei välttämättä tarvit-
sisi suoranaisesti sitoa hautaustoimen kus-
tannuksiin, vaan rahoitus voitaisiin toteuttaa
myös yleisten hautausmaiden ylläpitäjiä kos-
kevan yleisen valtionapujärjestelmän puit-
teissa.

Uskonnonvapauskomitea esitti hautaustoi-
milakiin säännöstä, jonka mukaan valtion ta-
lousarvioon olisi tullut vuosittain ottaa erilli-
nen määräraha rekisteröidyille uskonnollisil-
le yhdyskunnille sekä muille rekisteröidyille
yhteisöille ja säätiöille hautausmaiden ylläpi-
tämiseen myönnettäviä harkinnanvaraisia
valtionavustuksia varten. Näiden yhteisöjen
ja säätiöiden valtionapukysymystä ei ole kui-
tenkaan katsottu tarkoituksenmukaiseksi rat-
kaista hautaustoimilain yhteydessä, koska
asiaa selvitetään erikseen osana meneillään
olevaa selvitystyötä seurakuntien yhteisöve-
ro-osuuden korvaamisesta lakisääteisellä val-
tionavulla.

Valtiovarainministeriön asettama, seura-
kuntien yhteisövero-osuuden korvaamista
selvittänyt työryhmä ehdotti, että evankelis-
luterilaisten seurakuntien yhteisövero-osuus
korvattaisiin lakisääteisellä valtionavulla.
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
tukemiseksi työryhmä ehdotti harkinnanva-
raista valtionavustusta, jonka mitoitus- ja ja-
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koperusteena olisi lähtökohtaisesti yhdys-
kunnan jäsenmäärä. Työryhmä totesi, että
hautausmaiden ylläpitoon on lakisääteinen
velvollisuus ainoastaan evankelis-luterilaisil-
la seurakunnilla, jotka ylläpitävät yleisiä hau-
tausmaita. Jos myös muiden hautausmaan yl-
läpitäjien tukemista pidetään aiheellisena,
voitaisiin tämä toteuttaa harkinnanvaraisen
valtionavustuksen muodossa. Avustus koski-
si tällöin myös muita hautausmaan ylläpitäjiä
kuin uskonnollisia yhdyskuntia. Työryhmän
näkemyksen mukaan kuntien ylläpitämiä
hautausmaita ei kuitenkaan ole tarpeen erik-
seen tukea, kun otetaan huomioon kuntien
yleinen valtionapujärjestelmä.

Pykälä on pyritty muotoilemaan siten, että
seurakuntien yhteisövero-osuuden mahdolli-
nen korvaaminen lakisääteisellä valtionavulla
ei aiheuttaisi muutostarpeita hautaustoimila-
kiin.

23 §. Hautausjärjestelyt. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi siitä, mitkä tahot huolehti-
vat hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan
käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä. Yleensä
kuolemantapauksen sattuessa vainajan omai-
set tai muut läheiset ryhtyvät oma-aloit-
teisesti hoitamaan vainajan ruumiin hautaa-
miseen tai tuhkaamiseen liittyviä asioita,
vaikka asiasta ei nykyisin ole nimenomaisia
säännöksiä. Pykälässä on pyritty riidattomis-
sa tapauksissa mahdollistamaan nykyinen
joustava käytäntö. Mahdollisten ristiriitati-
lanteiden varalle on lakiin kuitenkin sisälly-
tetty säännökset menettelystä, jossa hautaus-
järjestelyjä koskevat kiistat voitaisiin ratkais-
ta. Viime kädessä asia ratkaistaisiin yleisessä
tuomioistuimessa pykälän 4 momentin nojal-
la.

Vainaja on pykälän 1 momentin mukaisesti
eläessään saattanut nimenomaisesti toivoa
tietyn henkilön vastaavan hautausjärjestelyis-
tä. Ensisijaisesti järjestelyistä huolehtisi tämä
nimetty henkilö.

Toissijaisesti hautausjärjestelyistä voisivat
huolehtia vainajan leski tai kuolinhetkellä
vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuh-
teessa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt
henkilö eli avopuoliso sekä lähimmät perilli-
set. Lähimmillä perillisillä tarkoitetaan suku-
laisia perintökaaren 2 luvussa säädetyn peri-
mysjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.
Vainajan leskeksi rinnastettaisiin myös rekis-

teröidystä parisuhteesta annetussa laissa
(950/2001) tarkoitetun parisuhteen eloonjää-
nyt osapuoli. Lapsen tai vailla kumppania
eläneen henkilön kuollessa hautausjärjeste-
lyistä vastaisivat vainajan lähimmät perilliset
perintökaaren mukaisesti.

Jos vainajan lähimmät omaiset eivät huo-
lehdi hautaamiseen liittyvistä järjestelyistä,
voisi pykälän 2 momentin mukaan myös muu
vainajan läheinen huolehtia niistä. Muussa
tapauksessa järjestelyistä huolehtisi kunta.
Järjestelyistä vastaisi vainajan kuolinhetken
kotikunta, tai jos vainajalla ei ollut kotikun-
taa Suomessa, se kunta, jossa vainaja asui
kuolinhetkellään. Suomessa tilapäisesti käy-
mässä olleen henkilön kuollessa Suomessa
vainajan omaiset ja asianomaisen valtion
edustusto yleensä toimittavat vainajan ruu-
miin haudattavaksi tämän kotimaahan. Ehdo-
tetussa 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu pysy-
västi ulkomailla asunut Suomen kansalainen
haudattaisiin asuinmaahansa, jolleivät vaina-
jan omaiset järjestäisi hautausta Suomeen.

Perintökaaren 18 luvun 5 §:n mukaan hau-
tauskustannukset suoritetaan kuolinpesän va-
roista. Kuolinpesän osakkaan hautauskustan-
nuksiin tekemää velkaa käsitellään näin ollen
pesän velkana. Jos pesän osakas on maksanut
hautauskuluja omista varoistaan, hän voi pe-
riä maksamansa kohtuullisen määrän jäämis-
tövaroista.

Hautausjärjestelyistä huolehtinut henkilö ei
välttämättä aina ole kuolinpesän osakas. Pe-
sän ulkopuolisena hän ei kuitenkaan voi vel-
kaannuttaa pesää hautauskuluilla. Näin ollen
mainittu henkilö vastaisi esimerkiksi hauta-
ustoimistolta, krematoriolta ja hautausmaan
ylläpitäjältä tilaamistaan hautauspalveluista.
Pykälän 3 momentin mukaan muu kuin pesän
osakas olisi kuitenkin oikeutettu saamaan
kuolinpesän varoista korvauksen kohtuulli-
sista hautauskuluista. Kustannusten kohtuul-
lisuus olisi tapauskohtaisesti arvioitava suh-
teessa pesän laatuun ja laajuuteen. Tarvitta-
essa hautauskustannuksiin voidaan myöntää
toimeentulotukea toimeentulotuesta annetun
asetuksen (66/1998) 1 §:n 1 momentin 4
kohdan nojalla.

Jos pykälän 1 momentissa tarkoitetut hen-
kilöt eli eloonjäänyt puoliso ja lähimmät pe-
rilliset eivät pääse yksimielisyyteen hautaa-
misen tavasta, paikasta tai hautaustoimituk-
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sesta, käsittelisi asian pykälän 4 momentin
mukaan se käräjäoikeus, jonka tuomiopiiriin
vainajan kotikunta hänen kuollessaan kuului.
Kanneoikeus olisi rajattu 1 momentissa tar-
koitettuihin henkilöihin. Kanteen voisi näin
ollen nostaa vainajan eloonjäänyt avio- tai
avopuoliso sekä lähimmät perilliset. Käräjä-
oikeuden tulisi asiaa käsitellessään ottaa
huomioon 2 §:ssä määritellyt hautaamiseen
ja tuhkaamiseen sekä tuhkan käsittelyyn liit-
tyvät yleiset periaatteet. Ensisijaisena lähtö-
kohtana olisivat siten vainajan katsomus ja
toivomukset. Joissakin tapauksissa vainaja ei
ole eläessään nimenomaisesti ilmaissut toi-
veitaan hautaamisen suhteen eikä vainajan
toivomuksia voida muunkaan selvityksen pe-
rusteella päätellä. Tällöin voitaneen lähtö-
kohtaolettamana yleensä pitää vainajan toi-
voneen hautaamista kotipaikan yleiselle hau-
tausmaalle paikkakunnalla tavanmukaisin
hautausjärjestelyin.

24 §. Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto.
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirrosta ei ole
voimassa olevassa lainsäädännössä säännök-
siä lukuun ottamatta terveydensuojeluasetuk-
sen 42 §:ää, jossa säädetään haudatun ruu-
miin siirtoon liittyvistä terveydensuoje-
lunäkökohdista. Ruumiin tai tuhkan siirtämi-
seen liittyy kuitenkin myös pieteettinäkökoh-
tia, joita ei ole voimassa olevassa lainsää-
dännössä otettu huomioon. Suomalaiseen
hautauskulttuuriin kuuluu, että hauta koetaan
vainajan pysyväksi leposijaksi, jonka koske-
mattomuus pyritään turvaamaan. Pykälässä
säädettäisiin, että haudatun ruumiin tai tuh-
kan siirtämiseen tulisi olla lääninhallituksen
lupa, joka voitaisiin myöntää vain erityisen
painavista syistä. Toisin kuin terveyden-
suojeluasetuksen 42 §, säännös koskisi myös
tuhkan siirtoa.

Terveydensuojeluasetuksen 42 § säilyisi
edelleen voimassa, joten ruumiin siirtämi-
seen tarvittaisiin lisäksi lupa kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselta. Terveydensuoje-
luasetuksen mukainen lupa voitaisiin käytän-
nössä myöntää, jos siirtoon on saatu tässä
pykälässä tarkoitettu lääninhallituksen lupa.

Erityisen painavat syyt siirtoon voisivat
käytännössä liittyä lähinnä siihen, että vaina-
jaa ei ole jostain syystä voitu alunperin hau-
data paikkaan, joka vastaa hänen ja hänen
omaistensa tahtoa. Erityisen painavia syitä

siirtoon voisi olla esimerkiksi silloin, kun
vainaja on oleskellut Suomessa pakolaisena
tai turvapaikanhakijana, ja vainajan kotimaan
olosuhteet muuttuvat myöhemmin niin, että
siirto kotimaahan tulee mahdolliseksi. Peri-
aatteessa kysymykseen voisivat tulla myös
poikkeuksellisen painavat terveydensuoje-
luun tai maankäyttöön liittyvät syyt. Viime
kädessä erityisen painavien syiden arviointi
edellyttäisi kuitenkin tapauskohtaista koko-
naisharkintaa.

25 §. Katastrofeissa kuolleiden hautaami-
nen. Pykälä mahdollistaa poikkeamisen lain
hautaamista koskevista säännöksistä silloin,
kun kuolemantapauksia on runsaasti sodan,
luonnonkatastrofin, suuronnettomuuden, tart-
tuvan sairauden tai muun vastaavan katastro-
fin vuoksi. Poikkeaminen olisi näissä tapauk-
sissa mahdollista vain, jos katastrofiin liitty-
vät olosuhteet sitä välttämättä edellyttävät.
Edellä mainituissakin olosuhteissa tulisi nou-
dattaa normaalia hautausmenettelyä niin pit-
källe kuin mahdollista.

26 §. Valvonta ja hallintopakko. Hautaus-
toimilaissa säädettyjen velvoitteiden täyttä-
mistä valvoisi lääninhallitus. Jotta lääninhal-
litus voisi tehokkaasti valvoa velvoitteiden
täyttämistä, lääninhallituksella olisi pykälän
1 momentin mukaan oikeus saada muilta vi-
ranomaisilta, hautausmaan ja krematorion yl-
läpitäjiltä sekä yksityisen haudan haltijoilta
valvonnan edellyttämiä salassapidettäviäkin
tietoja. Lääninhallituksen toimivalta koskisi
hautaustoimilaissa säädetyn tai sen nojalla
määrätyn velvoitteen täyttämistä. Lain nojal-
la annetuilla velvoitteilla tarkoitettaisiin lä-
hinnä ehdotetussa 8 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuja lupaan sisällytettäviä tarpeellisia hau-
tausmaan ylläpitoa ja hoitoa koskevia ehtoja.
Tehosteena velvoitteiden noudattamisen val-
vonnassa lääninhallitus voisi pykälän 2 mo-
mentin mukaan käyttää uhkasakkoa sekä
teettämisuhkaa siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

27 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhausta
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan ja
seurakuntayhtymän päätöksiin säädetään
kirkkolain 24 luvussa. Päätöksistä valitetaan
24 luvun 6 §:n mukaan tuomiokapitulille ja
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Li-
säksi kirkkolaissa on säännöksiä muun muas-
sa valitusoikeudesta, valituskelpoisuudesta ja
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muutoksenhakuajasta. Hautasijan osoittamis-
ta tai hautaustoimessa perittäviä maksuja
koskevissa päätöksissä on kyse yhteiskunnal-
lisen tehtävän hoitamisesta ja päätökset voi-
vat koskea myös muita kuin evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnan jäseniä. Tä-
män vuoksi näiden päätösten osalta ei nouda-
tettaisi kirkkolain mukaista valitustietä, vaan
ensimmäisenä valitusasteena olisi hallinto-
oikeus.

Krematorion ylläpitäjä ei saisi ehdotetun
18 §:n 2 momentin mukaan luovuttaa tuhkaa,
jos on perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tul-
taisiin käsittelemään tämän lain säännösten
vastaisesti. Krematorion ylläpitäjä hoitaisi
lakiin perustuvaa julkista hallintotehtävää ja
käyttäisi sen nojalla julkista valtaa, joten täl-
laiseen päätökseen tulisi olla mahdollisuus
hakea muutosta myös silloin, kun krematori-
on ylläpitäjänä toimii yksityinen taho.

Muista kuin pykälässä mainituista asioista
voisi valittaa evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien ja seurakuntayhtymien osalta
kirkkolain 24 luvun, ortodoksisen kirkko-
kunnan seurakuntien osalta ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetun lain 7 luvun, kunnal-
listen viranomaisten osalta kuntalain
(365/1995) 11 luvun ja valtion viranomaisten
osalta hallintolainkäyttölain (586/1996)
säännösten mukaisesti. Rekisteröityjen us-
konnollisten yhdyskuntien, niiden paikal-
lisyhteisöjen sekä muiden rekisteröityjen yh-
teisöjen ja säätiöiden osalta hautasijan luo-
vuttaminen ja perittävät maksut määräytyisi-
vät yksityisoikeudellisten sopimusten perus-
teella, joita koskevat erimielisyydet ratkais-
taisiin viime kädessä riita-asioina yleisissä
tuomioistuimissa.

28 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännös.
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Pykälän 2 momentin mukaan lain voimaan
tullessa vireillä olevat 8, 16 ja 17 §:ssä tar-
koitettua lupaa koskevat hakemukset käsitel-
täisiin ehdotetun lain mukaisessa järjestyk-
sessä. Kirkkolakia ja ortodoksisesta kirkko-
kunnasta annettua lakia on myös tarkoitus
muuttaa siten, että evankelis-luterilaisen kir-
kon seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai
ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan ei
enää tarvitsisi alistaa hautausmaan perusta-
mista opetusministeriön vahvistettavaksi.

Pykälän 3 momentin mukaan evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän tulisi pyydettäessä osoittaa hau-
tasija tunnustuksettomalta hauta-alueelta
viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain
voimaantulosta. Säännöksellä turvattaisiin
seurakunnille ja seurakuntayhtymille riittävä
valmistautumisaika tunnustuksettomien hau-
ta-alueiden edellyttämiin käytännön järjeste-
lyihin. Säännös ei estä tarjoamasta hautasijaa
tunnustuksettomalta hauta-alueelta jo aikai-
semmin.

Pykälän 4 momentin mukaan lain 6 §:n
säännöstä hautaustoimesta perittävistä mak-
suista sovellettaisiin maksusopimuksiin, jot-
ka tehdään tämän lain voimaantuloa seuraa-
van kalenterivuoden alusta lukien. Jotta ny-
kyisin hautausmaakäytössä olevat alueet saa-
daan uuden lain mukaisiksi kiinteistöjärjes-
telmän ja kirjaamisjärjestelmän kannalta ja
siten niiden sijainti ja niihin kohdistuvat val-
lintarajoitukset rekisteröidyksi, ehdotetaan 5
momenttiin otettavaksi säännös siitä, että
olemassa olevan hautausmaan alue tulee
muodostaa 3 vuoden siirtymäaikana erillisek-
si kiinteistöksi, jollei se ennestään ole erilli-
nen kiinteistö, ja 6 momenttiin säännöstä,
jonka mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee
viipymättä lain voimaan tulon jälkeen tehdä
10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sellaisesta kiin-
teistöstä, joka lain voimaan tullessa on hau-
tausmaakäytössä.

Pykälän 7 momentin mukaan tämän lain
voimaan tullessa käytössä olevasta yksityi-
sestä haudasta voi lääninhallitus tehdä 16 §:n
3 momentissa tarkoitetun merkinnän kiinteis-
tötietojärjestelmään.

Ehdotettavan 8 momentin nojalla voidaan
ennen lain voimaantuloa ryhtyä sen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä elokuuta 2003. Voimaantulojärjestelyjä
selvitetään tarkemmin edellä lakiehdotuksen
28 §:n perustelujen kohdalla.

3. Säätämisjärjes tys

Ehdotetulla hautaustoimilailla pyrittäisiin
edistämään uskonnon ja omantunnon vapau-
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den käytännön toteutumista hautaustoimessa
sekä turvaamaan vainajan muiston kunnioit-
tamiseen liittyvien pieteettinäkökohtien
huomioon ottamista. Hautaustoimilakiin on
ehdotettu säännöksiä, joilla on liittymäkohtia
erityisesti uskonnon ja omantunnon vapau-
teen sekä yhdenvertaisuuteen. Lisäksi hauta-
ustoimilain krematoriota koskeviin säännök-
siin liittyy perustuslain 124 §:n tulkintaa.

Hautaustoimilain 3 ja 4 §:ssä ehdotetaan
säädettäväksi evankelis-luterilaisen kirkon
seurakunnille ja seurakuntayhtymille velvol-
lisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita, joilta
tulee pyynnöstä osoittaa hautasija vainajalle,
jonka kotipaikka oli seurakunnan tai seura-
kuntayhtymän alueella, riippumatta siitä, oli-
ko vainaja seurakunnan jäsen. Velvollisuus
ylläpitää yleisiä hautausmaita kohdistuisi
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin ja
seurakuntayhtymiin, jotka ovat julkisoikeu-
dellisia yhteisöjä. Mainittu velvollisuus olisi
lakiin perustuva viranomaistehtävä.

Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan hautasija on
pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuk-
settomalta hauta-alueelta. Tunnukseton hau-
ta-alue olisi järjestettävä siten, että sinne
haudatut tulevat kohdelluiksi yhdenvertaises-
ti seurakunnan muulle hautausmaalle haudat-
tujen kanssa. Ehdotus oikeudesta saada hau-
tasija tunnustuksettomalta hauta-alueelta ko-
rostaa erityisesti perustuslain 11 §:ssä turvat-
tua yksilön uskonnon- ja omantunnon vapa-
utta.

Lain 6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi hau-
taustoimesta perittävistä maksuista. Julkises-
ta lakisääteisestä tehtävästä perittävät maksut
voisivat olla enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruiset. Pykäläs-
sä säädettäisiin edelleen, että perittävien
maksujen perusteiden tulisi olla samat kaikil-
le, joilla on oikeus tulla haudatuksi evanke-
lis-luterilaisen kirkon seurakunnan tai seura-
kuntayhtymän hautausmaalle. Säännöksellä
on pyritty turvaamaan perustuslain 6 ja
11 §:ssä säädetyt perusoikeudet.

Lain 18 §:ssä ehdotetaan, että krematorion

ylläpitäjä ei saisi luovuttaa tuhkaa, jos olisi
perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin
käsittelemään lain säännösten vastaisesti.
Krematorion ylläpitäjällä olisi myös velvolli-
suus rekisteröidä tuhkaukset sekä ilmoitukset
tuhkan sijoituksesta. Viimeksi mainittu kirja-
us muodostaisi ainoan yhteisen tiedon siitä,
minne tuhka on lopullisesti sijoitettu silloin,
kun sitä ei sijoiteta hautausmaalle. Lain mu-
kaan krematorion ylläpitolupa voitaisiin
myöntää myös yksityisoikeudellisille yhtei-
söille sekä säätiöille. Tuhkan luovuttamisessa
sekä myös tuhkan sijoittamisen kirjaamisessa
krematorion ylläpitäjän hoitaisi lakiin perus-
tuvaa julkista hallintotehtävää ja sen nojalla
käyttäisi julkista valtaa. Perustuslakivalio-
kunta on perustuslain säätämisen yhteydessä
korostanut, että uskottaessa hallintotehtävä
suoraan laissa muulle kuin viranomaiselle tu-
lee säännösperusteisesti taata oikeusturvan ja
hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen
tässä toiminnassa (PeVM 10/1998 vp, s. 35).

Esityksessä ehdotetaankin, että krematori-
on ylläpitäjän päätöksestä kieltäytyä tuhkan
luovuttamisesta voisi lain 27 §:n 2 momentin
nojalla valittaa hallinto-oikeuteen. Lain
18 §:n mukaan krematorion ylläpitäjän olisi
tuhkan luovuttamiseen liittyvässä toiminnas-
sa noudatettava hallintomenettelylakia, asia-
kirjan lähettämisestä annettua lakia ja kieli-
lakia sekä mitä tiedoksiannosta hallintoasi-
oissa säädetään. Ehdotetulla sääntelyllä on
pyritty turvaamaan 124 §:ssä edellytetyllä ta-
valla perusoikeudet, oikeusturva ja muut hy-
vän hallinnon vaatimukset.

Hallituksen käsityksen mukaan laki voi-
daan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. Hallitus pitää kuitenkin aiheellisena
esityksen saattamista eduskunnan perustusla-
kivaliokunnan käsiteltäväksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Hautaustoimilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään ihmisen ruumiin
hautaamisesta ja tuhkaamisesta, tuhkan käsit-
telystä sekä hautausmaan ja yksityisen hau-
dan perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta
ja lakkauttamisesta sekä krematorion perus-
tamisesta.

Hautaustoimesta evankelis-luterilaisen kir-
kon ja ortodoksisen kirkkokunnan ylläpitä-
mällä hautausmaalla on lisäksi voimassa, mi-
tä kirkkolaissa (1054/1993) ja ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetussa laissa (521/1969)
säädetään sekä niiden nojalla säädetään tai
määrätään.

Hautaamisesta ja hautausmaasta on lisäksi
voimassa, mitä terveydensuojelulaissa
(763/1994) ja sen nojalla säädetään.

2 §

Yleiset velvollisuudet

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivy-
tystä haudattava tai tuhkattava.

Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä
arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioitta-
valla tavalla.

Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuh-
kaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee
kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivo-
muksia.

2 luku

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
tai seurakuntayhtymien ylläpitämät

hautausmaat

3 §

Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä
hautausmaita. Hautausmaa voi olla useam-
man seurakunnan tai seurakuntayhtymän yh-
teinen.

4 §

Hautasijan osoittaminen

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai
seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaes-
sa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka
kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu koti-
kunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän alueella.

Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikun-
talaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa
mainittu velvollisuus on sillä evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnalla tai seura-
kuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuol-
lessaan asui.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai
seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaa-
dittaessa osoittamaan hautasijan myös sellai-
selle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle
Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen koti-
kuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulko-
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maille muuttamista oli seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän alueella.

5 §

Tunnustukseton hauta-alue

Hautasija on pyynnöstä osoitettava erilli-
seltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka
ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän alueesta.

Tunnustukseton hauta-alue on erillinen
hautausmaa tai muusta hautausmaasta selväs-
ti erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa.

6 §

Hautaustoimessa perittävät maksut

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai
seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasi-
jan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä
palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saa-
vat olla enintään palvelun tuottamisesta ai-
heutuvien kustannusten suuruiset.

Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen
perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän hautausmaalle.

3 luku

Muut hautausmaat

7 §

Ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta,
valtio, kunta tai kuntayhtymä hautausmaan

ylläpitäjänä

Ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta,
valtio, kunta tai kuntayhtymä voi ylläpitää
hautausmaata.

8 §

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta taikka
muu rekisteröity yhteisö tai säätiö hautaus-

maan ylläpitäjänä

Lääninhallitus voi myöntää rekisteröidylle

uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen rekiste-
röidylle paikallisyhteisölle taikka muulle re-
kisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan pe-
rustaa hautausmaa. Luvan myöntämisen
edellytyksenä on, että hakijalla on edellytyk-
set ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti ja
että muut hautausmaan perustamiselle sääde-
tyt edellytykset täyttyvät. Hautausmaata ei
saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittele-
miseksi.

Lupahakemukseen on liitettävä selvitys sii-
tä, miten hautausmaan ylläpito tullaan järjes-
tämään. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelli-
sia hautausmaan ylläpitoa ja hoitoa koskevia
ehtoja. Hautausmaan alueen laajentamiseen
tai supistamiseen tulee saada lääninhallituk-
sen lupa.

Lääninhallitus voi määräajaksi tai toistai-
seksi kieltää hautaamasta tässä pykälässä tar-
koitettuun hautausmaahan, jos hakija on an-
tanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennai-
sesti vaikuttaneet luvan myöntämiseen, tai
jos toiminnassa toistuvasti rikotaan tämän
lain säännöksiä tai lupaehtoja.

4 luku

Hautausmaakiinteistö

9 §

Hautausmaana käytettävä kiinteistö

Hautausmaan ylläpitäjän tulee omistaa hau-
tausmaana käytettävä kiinteistö tai ylläpitä-
jällä tulee olla kiinteistöön maakaaren
(540/1995) 14 luvun säännösten mukaisesti
parhaalle etusijalla kirjattu vuokraoikeus tai
muu käyttöoikeus ja kiinteistön omistajan
suostumus hautausmaan perustamiseen.
Vuokra- tai muun käyttöoikeuden tulee olla
määräaikainen, vähintään 130 ja enintään
200 vuoden pituinen, ja sen tulee käsittää ko-
ko kiinteistön alue. Muutoin edellä tarkoitet-
tuun vuokraoikeuteen sovelletaan, mitä
maanvuokralain (258/1966) 5 luvun mukai-
sesta maanvuokraoikeudesta säädetään.

Hautausmaana käytettävä kiinteistö ei saa
olla kiinnityksen kohteena eikä siihen saa
kohdistua muita kirjattuja kuin tässä laissa
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Sama koskee
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hautausmaan ylläpitäjälle kuuluvaa 1 mo-
mentissa tarkoitettua vuokra- ja muuta käyt-
töoikeutta. Hautausmaakäytössä olevan alu-
een kiinteistöksi muodostamisen edellytyk-
senä on, ettei siihen kohdistu kiinnityksiä
tai muita kirjattuja kuin tämän lain mukaisia
erityisiä oikeuksia taikka että se vapautuu
niistä kiinteistöksi muodostamisen yhteydes-
sä sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

Hautausmaan ylläpitäjä voi luovuttaa hau-
tausmaakäytössä olevan kiinteistön tai siihen
kuuluvan alueen taikka 1 momentissa tarkoi-
tetun vuokra- tai muun käyttöoikeuden vain
sille, jolla 3, 7 tai 8 §:n mukaisesti on oikeus
hautausmaan ylläpitoon. Muu luovutus on
mitätön.

10 §

Ilmoitukset lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on tehtä-
vä merkintä 9 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoite-
tusta vallintarajoituksesta asianomaisen kiin-
teistön tai oikeuden kohdalle.

Edellä 3 ja 7 §:ssä tarkoitetun hautausmaan
ylläpitäjän on ilmoitettava kirjaamisviran-
omaiselle päätöksestä, joka koskee hautaus-
maan perustamista sen omistamalle kiinteis-
tölle. Sama koskee päätöstä hautausmaan pe-
rustamisesta 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun
oikeuden nojalla hallitulle kiinteistölle. Mil-
loin hautausmaan ylläpitoon on myönnetty 8
§:n mukainen lupa, lääninhallituksen on teh-
tävä kirjaamisviranomaiselle ilmoitus siitä
kiinteistöstä tai 9 §:n 1 momentissa tarkoite-
tusta oikeudesta, jota lupapäätös koskee.
Alistettavasta päätöksestä ilmoitus tehdään
sen jälkeen kun alistusviranomainen on rat-
kaissut asian.

Jos kiinteistönmuodostamistoimituksessa
muodostetaan hautausmaakäytössä oleva
kiinteistö, toimitusinsinöörin on tehtävä tätä
koskeva ilmoitus kirjaamisviranomaiselle
toimituksen saatua lainvoiman.

Vallintarajoitusta koskeva kirjaus poiste-
taan, kun kirjaamisviranomaiselle toimite-
taan selvitys siitä, että hautausmaa on lak-
kautettu 15 §:n mukaisesti.

5 luku

Hautaoikeus sekä hautausmaan hoitaminen
ja lakkauttaminen

11 §

Hautaoikeus

Hautaoikeudesta evankelis-luterilaisen kir-
kon seurakunnan tai seurakuntayhtymän ja
ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan hau-
tausmaalla on voimassa, mitä kirkkolaissa ja
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa
laissa säädetään ja niiden nojalla säädetään
tai määrätään sekä hautausmaan ylläpitäjän
ja hautaoikeuden haltijan kesken sovitaan.

Hautaoikeudesta muilla hautausmailla on
voimassa, mitä hautausmaan ylläpitäjän ja
hautaoikeuden haltijan kesken sovitaan.

12 §

Hautarekisteri

Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä re-
kisteriä, josta ilmenevät vainajan:

1) sukunimi ja etunimet;
2) syntymäaika tai henkilötunnus;
3) kuolinaika;
4) hautaamisajankohta;
5) hautaamistapa; sekä
6) haudan sijainti.
Rekisteriin voidaan merkitä myös hautaoi-

keuden haltijan nimi ja postiosoite, hautaoi-
keuden voimassaoloaika sekä tieto siitä, keitä
hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin
voidaan merkitä hautausmaalla olevat taiteel-
lisesti tai historiallisesti arvokkaat muisto-
merkit ja niiden sijainti.

Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muis-
tolehtoon, merkitään rekisteriin 1 momentis-
sa säädetyt tiedot lukuun ottamatta tuhkan si-
jaintia.

Tässä pykälässä tarkoitettu rekisteri tulee
säilyttää pysyvästi. Kun 8 §:ssä tarkoitettu
yhteisö tai säätiö lopettaa toimintansa, tulee
tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovut-
taa säilytettäväksi arkistolaitokseen.
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13 §

Hautausmaan ja haudan hoito

Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hau-
tausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien
muistoa kunnioittavalla tavalla.

Yksittäisen haudan hoidosta on voimassa,
mitä 11 §:n mukaisesti säädetään tai määrä-
tään sekä hautausmaan ylläpitäjän ja hauta-
oikeuden haltijan kesken sovitaan.

14 §

Hautamuistomerkit

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle si-
joitettavista hautakivistä ja muista muisto-
merkeistä. Muistomerkin tulee olla hautaus-
maan ylläpitäjän hyväksymä.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa
poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suos-
tumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan yllä-
pitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle
mahdollisuus poistaa hautamuistomerkki,
jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syys-
tä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoi-
keuden lakkaamisen jälkeen.

15 §

Hautausmaan lakkauttaminen

Hautausmaa voidaan lakkauttaa ja hauta-
usmaan alue voidaan ottaa muuhun käyttöön,
kun viimeisestä hautaamisesta on kulunut
vähintään 100 vuotta.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
taikka muun rekisteröidyn yhteisön tai sääti-
ön ylläpitämä hautausmaa voidaan lakkaut-
taa, kun 1 momentissa mainittu määräaika on
kulunut ja lääninhallitus on antanut siihen lu-
van.

Erityisen painavasta syystä hautausmaa
voidaan lääninhallituksen luvalla lakkauttaa
ja hautausmaan alue ottaa muuhun käyttöön
1 momentissa säädettyä aikaisemmin. Hau-
dattujen lähimmille omaisille ja hautaoikeu-
den haltijalle on tällöin varattava tilaisuus
tulla kuulluksi.

6 luku

Yksityinen hauta

16 §

Yksityisen haudan perustaminen

Lääninhallitus voi erityisestä syystä hake-
muksesta myöntää luvan perustaa yksityinen
hauta nimetyn vainajan hautaamiseen. Yksi-
tyisen haudan paikka tulee selvästi merkitä.

Yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa
muuhun käyttöön aikaisintaan 25 vuoden ku-
luttua hautaamisesta.

Yksityisestä haudasta on muuten soveltu-
vin osin voimassa, mitä 2 §:ssä, 8 §:n 2 mo-
mentissa, 13 §:n 1 momentissa sekä 15 §:n 2
ja 3 momentissa säädetään sekä terveyden-
suojelulaissa ja sen nojalla hautaamisesta
säädetään. Lääninhallituksen on huolehditta-
va yksityistä hautaa koskevan merkinnän te-
kemisestä kiinteistötietojärjestelmään asian-
omaisen kiinteistön kohdalle. Merkintä pois-
tetaan, kun yksityinen hauta on lakkautettu.

7 luku

Krematorio ja vainajan tuhkaaminen

17 §

Krematorion perustaminen

Lääninhallitus voi myöntää 3 ja 7 §:ssä tar-
koitetulle julkisyhteisölle ja 8 §:ssä tarkoite-
tulle muulle yhteisölle tai säätiölle luvan yl-
läpitää krematoriota.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
hakijalla on edellytykset ylläpitää kremato-
riota asianmukaisesti. Ylläpitoluvan myön-
tämisen edellytyksenä on, että krematoriolle
on myönnetty ympäristönsuojelulain
(86/2000) mukainen ympäristölupa. Krema-
toriota ei saa ylläpitää taloudellisen voiton
tavoittelemiseksi.

Lupahakemukseen on liitettävä selvitys sii-
tä, miten krematorion ylläpito tullaan järjes-
tämään. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelli-
sia krematorion ylläpitoa ja toimintaa koske-
via ehtoja.

Lääninhallitus voi määräajaksi kieltää kre-
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matorion toiminnan tai erityisen painavista
syistä peruuttaa myöntämänsä ylläpitoluvan,
jos hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka
ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myön-
tämiseen, tai jos toiminnassa toistuvasti riko-
taan tämän lain säännöksiä tai lupaehtoja.

18 §

Tuhkan luovuttaminen

Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa tuh-
kan vain haudattavaksi tai muulla tavoin py-
syvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Luo-
vutuksensaajan on ennen tuhkan luovuttamis-
ta ilmoitettava kirjallisesti krematorion yllä-
pitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan.

Krematorion ylläpitäjä ei saa luovuttaa
tuhkaa, jos on perusteltu syy epäillä, että
tuhkaa tultaisiin käsittelemään tämän lain
säännösten vastaisesti.

Krematorion ylläpitäjän on tuhkan luovut-
tamiseen liittyvässä toiminnassa noudatetta-
va, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982),
asiakirjan lähettämisestä annetussa laissa
(74/1954) ja kielilaissa (148/1922) sekä tie-
doksiannosta hallintoasioissa säädetään.

19 §

Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen
muulla tavoin

Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta
haudattava tai muulla tavoin sijoitettava py-
syvästi yhteen paikkaan. Jolleivät 23 §:ssä
tarkoitetut henkilöt tämän jälkeen kehotuk-
sesta huolimatta huolehdi tuhkasta, sijoite-
taan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuk-
sella sille hautausmaalle, johon vainajalla on
oikeus tulla haudatuksi.

Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen
omistajan tai haltijan suostumus.

20 §

Tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen
rekisteröinti

Krematorion ylläpitäjän on pidettävä rekis-
teriä, josta ilmenevät tuhkatun vainajan:

1) sukunimi ja etunimet;
2) syntymäaika tai henkilötunnus;
3) kuolinaika; sekä
4) tuhkaamisajankohta.
Lisäksi rekisteriin on merkittävä 18 §:ssä

tarkoitettu tieto siitä, minne vainajan tuhka
on ilmoitettu pysyvästi sijoitettavaksi.

Rekisteri tulee säilyttää pysyvästi. Kun
8 §:ssä tarkoitettu yhteisö tai säätiö lopettaa
toimintansa, tulee tässä pykälässä tarkoitetut
asiakirjat luovuttaa säilytettäväksi arkistolai-
tokseen.

21 §

Krematorion toiminnan lopettaminen

Krematorion ylläpitäjän on tehtävä toimin-
nan lopettamisesta ilmoitus lääninhallituksel-
le.

8 luku

Erinäiset säännökset

22 §

Yleisten hautausmaiden ylläpidosta aiheutu-
viin kustannuksiin käytettävissä oleva

rahoitus

Yleisten hautausmaiden ylläpidosta aiheu-
tuviin kustannuksiin käytettävissä olevasta
rahoituksesta on säädetty erikseen.

23 §

Hautausjärjestelyt

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti
toivonut tietyn henkilön huolehtivan hau-
taamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsitte-
lyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjeste-
lyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso
tai kuolinhetkellä vainajan kanssa aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa yhteisessä talou-
dessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähim-
mät perilliset.
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Jollei kukaan 1 momentissa tarkoitetuista
henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös
muu vainajan läheinen huolehtia niistä.
Muussa tapauksessa järjestelyistä huolehtii se
kunta, jossa vainajalla oli kuollessaan koti-
kuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tai, jos vai-
najalla ei ollut kotikuntaa, se kunta, jossa
vainaja kuollessaan asui.

Jos hautausjärjestelyistä on huolehtinut
muu kuin pesän osakas, on hän oikeutettu
saamaan kuolinpesän varoista korvauksen
kohtuullisista hautauskuluista.

Jos 1 momentissa tarkoitetut henkilöt eivät
pääse yksimielisyyteen hautaamisen tavasta,
paikasta tai hautaustoimituksesta, käsitellään
asia 1 momentissa tarkoitetun henkilön kan-
teesta siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomio-
piiriin vainajan kotikunta hänen kuollessaan
kuului.

24 §

Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen
painavista syistä lääninhallituksen luvalla
siirtää toiseen hautaan. Haudatun ruumiin
siirtämiseen tarvittavasta terveydensuojeluvi-
ranomaisen luvasta säädetään erikseen.

25 §

Katastrofeissa kuolleiden hautaaminen

Sodissa, luonnonkatastrofeissa, suuronnet-
tomuuksissa, epidemioissa tai muissa vastaa-
vissa olosuhteissa kuolleiden hautaamisessa
voidaan poiketa tämän lain säännöksistä, jos
olosuhteet sitä välttämättä edellyttävät.

26 §

Valvonta ja hallintopakko

Lääninhallitus valvoo tämän lain mukaisten
velvoitteiden täyttämistä. Lääninhallituksella
on, sen estämättä mitä salassapidosta erik-
seen säädetään, oikeus saada viranomaiselta,
hautausmaan ja krematorion ylläpitäjältä se-

kä yksityisen haudan haltijalta valvonnan
edellyttämät tiedot.

Jos hautausmaan tai krematorion ylläpitäjä
taikka yksityisen haudan haltija on tämän
lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan jättänyt
noudattamatta tässä laissa säädetyn tai sen
nojalla määrätyn velvoitteen, voi lääninhalli-
tus sakon tai teettämisen uhalla määrätä mai-
nittu taho noudattamaan velvoitetta siten
kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

27 §

Muutoksenhaku

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan
tai seurakuntayhtymän päätökseen, joka kos-
kee hautasijan osoittamista tai hautaustoi-
messa perittäviä maksuja, haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Päätökseen, jolla krematorion ylläpitäjä on
kieltäytynyt luovuttamasta tuhkaa, haetaan
muutosta siten kuin 1 momentissa säädetään.

28 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevia
8, 16 ja 17 §:ssä tarkoitettua lupaa koskevat
hakemukset käsitellään siten kuin tässä laissa
säädetään.

Tämän lain 5 §:ssä säädettyä velvoitetta
osoittaa hautasija tunnustuksettomalta hauta-
alueelta sovelletaan kolmen vuoden kuluttua
lain voimaantulosta.

Tämän lain 6 §:ää hautaustoimessa perittä-
vistä maksuista sovelletaan maksusopimuk-
siin, jotka tehdään lain voimaantuloa seuraa-
van kalenterivuoden alusta lukien.

Alue, joka tämän lain voimaan tullessa on
hautausmaakäytössä ja joka ei ole erillinen
kiinteistö, on kolmen vuoden kuluessa lain
voimaan tulosta muodostettava kiinteistöksi.

Kiinteistöstä, joka tämän lain voimaan tul-
lessa on hautausmaakäytössä, on hautaus-
maan ylläpitäjän viipymättä lain voimantulon
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jälkeen annettava 10 §:ssä tarkoitettu ilmoi-
tus.

Tämän lain voimaan tullessa käytössä ole-
vasta yksityisestä haudasta voi lääninhallitus
tehdä 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun mer-

kinnän kiinteistötietojärjestelmään.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
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