
13.11.2007 Pekka Huokuna 

Tulevaisuudessa jättiseurakuntia 

vai omaehtoinen yhteistyö? 

 
Lääninrovasti Pekka Huokuna 
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Rakennemuutoksen syitä 

 Taloudelliset syyt 

– muuttoliike: väestökato –uudet muuttajat 

– kirkosta eroaminen: kumulatiivinen vaikutus 

Elämäntavan muutos 

- liikkuvuus, kaupunkimainen elämäntapa 

- viihdeteollisuus 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus 

- kuntakoko kasvaa, seudullisuus 

- palveluiden tuottaminen ydinkysymys 
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Rakennemuutos 

• Seurakuntaliitoksia 

• Seurakuntayhtymiä (uusia, laajenevia) 

• Kappeliseurakuntia  

• Seurakuntapiirejä 

• Rovastikunnallista yhteistyötä 

• Sopimuspohjaista yhteistyötä 
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Muutos ja hautaus 

• hautausmaa identiteettisymbolina 

• hautausmaahallinto etääntyy 

• ammattitaitovaatimus haudan partaalla 

• muuttoliike – hautausmaat kaukana 

• odotukset hautausmaitten hoidolle 

• yhteiskunnan asettamat velvoitteet 
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Hautaustoimilain velvoitteita: 

 
– Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai 

seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä 

hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman 

seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen. 3§ 

– Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai 

seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa 

osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa 

tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai 

seurakuntayhtymän alueella. 4§ 1 mom 
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Hautaustoimilain velvoitteita: 

 

– Hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä 

tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka ei saa 

sijaita kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai 

seurakuntayhtymän alueesta. 5§ 1 mom 

– Tunnustukseton hauta-alue on erillinen 

hautausmaa tai muusta hautausmaasta selvästi 

erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa. 5§ 

2 mom 
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Hautaustoimilain velvoitteita: 

 

– Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai 

seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan 

luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä 

palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat 

olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 

kustannusten suuruiset. 6§ 1 mom 
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Hautaustoimilain velvoitteita: 

 

– Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä 

rekisteriä, josta ilmenevät vainajan:sukunimi ja 

etunimet; syntymäaika tai henkilötunnus; 

kuolinaika; hautaamisajankohta; hautaamistapa; 

sekä haudan sijainti. 12§ 1 mom 

– Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa 

hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien 

muistoa kunnioittavalla tavalla. 13§ 1 mom 
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Miten seurakunta selviää 

• Seurakunnan on kyettävä selviämään 

kaikista velvoitteistaan 

• Mahdollinen yhteistyö  

– laajentuneen srk:n laaja hautaustoimi 

– yhteistyöseurakuntien verkosto 

• Hautausmaa seurakuntaliitoksessa: 

identiteettitekijä huomioitava 
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Muutoksen yleisperiaate 

• Suuret hallinnolliset kokonaisuudet 

• Pienet toiminnalliset yksiköt 

• Mitä se tarkoittaa hautaustoimessa? 
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Rakennemuutos 

– rakennemuutos ei ole uhka, vaan väline 

– tavoitteena on kirkon työn jatkuminen 

– mitä huolestuttavampia ovat tulevaisuuden 

näköalat, sitä nopeammin on toimittava itse 
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Seurakuntarakennetyöryhmän 

välimietintö ja materiaalia: 

www.evl.fi/keskushallinto/seurakunta

rakenne 


