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Yhteisöveroa saavien veronsaajaryhmien jako-osuudet pysyvät vuonna 2008 samoina kuin vuonna 
2007.  Valtion jako-osuus on 76,22 prosenttia, kuntien 22,03 prosenttia ja seurakuntien 1,75 
prosenttia yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja 
ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.  Vain 
ortodoksinen valtiokirkko saa yhteisöveroa. Verot tilitetään ortodoksiselle kirkollishallitukselle, ei 
sen seurakunnille.1  Valtiokirkkoon kuulumattomat ortodoksiset yhdyskunnat tai seurakunnat eivät 
saa yhteisöveroa.

Seurakuntien jako-osuus yhteisöverosta (%) ja 
evankelis-luterilaisille seurakunnille sekä Suomen 
ortodoksiselle kirkolle tilitetyt yhteisöverot vuosina 
2000-2012 (euroa) 

2000 1,63 125.864.870 100.773
2001 1,63 106.887.170 85.578
2002 1,70 98.254.974 78.667
2003 1,70 86.414.215 69.187
2004 1,80 96.060.962 76.910
2005 1,94 102.379.099 81.969
2006 1,94 109.408.144   87.597
2007 1,75 118.277.989 94.698
2008 1,75 121.161.210 97.006
2009 2,55 95.191.112 76.213
2010 2,55 112.421.075 90.009
2011 2,55 132.837.670 106.355
2012 2,30 97.985.989 78.451

Veroa ei ole ”korvamerkitty”. Veronsaaja voi 
käyttää saamansa verotulon kuten haluaa. Usein 
evankelis-luterilainen kirkko selittää, että mm. 
sen ylläpitämät hautausmaat, jotka toimivat 
yleisinä hautausmaina, ylläpidetään 
yhteisöveron tuotolla. Tämä selitys ei sovellu 
ortodoksiseen kirkkoon.  Sen seurakuntien 
hautausmaat eivät ole yleisiä hautausmaita.

2006  evankelis-luterilaisen  kirkon  hautaustoi- 
men  menot  jakaantuivat  näin:  hautausmaahal- 
linto 7.347.770 euroa, hautausmaakiinteistöt
35.104.417 euroa ja varsinainen hautaustoimi
44.537.962 euroa. Koko hautausmaatoimi 
maksoi tilastojen mukaan 86.989.151 euroa eli

Jos evankelis-luterilaisten seurakuntien saamista 
yhteisöverotilityksistä (2007) vähennetään 
hautaustoimen kaikki menot (2006), jää jäljelle 
vielä 31.288.838 euroa.

Verotilitykset ovat kalenterivuonna veronsaajille menevää rahavirtaa.  Tilitykset koostuvat mm. 
ennakkoveroista, jäännösveroista ja ennakontäydennysmaksuista.  Yhteisöveron tilitykset voivat 
poiketa ylös- tai alanpäin lopullisesta yhteisöveron tuotosta, jolla tarkoitetaan veroa maksaville 
yhteisöille verovuodelle määrättyä tuloveron määrää.  Yhteisöveron tuotto selviää vasta tilityksiä 
seuraavan vuoden marraskuussa.  

Kristillinen hautausmaakulttuuri ei ole järkiperäistä
Kristillistä hautausmaakulttuuria ei voi kutsua järkiperäiseksi. Tietysti se on myös hyvin kallista. 
Vapaa-ajattelijain liitto ei pidä tätä ongelmana. Liiton pääsihteeri Jori Mäntysalo kertoi hiljan, että 
kunnalliset hautausmaat ovat liiton ”virallinen linja”. Tällaisia näkemyksiä liitossa esitettiin n. 50 
vuotta sitten. Mäntysalon mielestä evankelis-luterilaisten seurakuntien ”hautausmaat ovat jo nyt 
valtion epäsuorassa hoidossa”. Hän ei pidä niiden ”siirtoa kunnille minään vääryytenä, jos 
siirrettäisiin kerralla koko hautausmaa varoineen ja vastuineen”.
Ei voi välttyä siltä vaikutelmalta, että tämä ajatuslinja haiskahtaa sosialismilta ja valtapolitiikalta. 
Olen myös varma siitä, että kristityt katsovat sen uskonnonvapautensa polkemiseksi. Lukijaa 
muistutetaan, että Vapaa-ajattelijain liitto on nimenomaan pitänyt esillä uskonnonvapautta, ei 
ateisminvapautta. Se haluaa puolustaa uskonnonvapautta, jopa ”täydellistä uskonnonvapautta”, 
mutta syrjii ateisteja.
Miksi kuntien pitäisi jatkaa kristillistä hautausmaapolitiikkaa ja ylläpitää kristillisiä hautausmaita? 
Eivät hautausmaat muutu maallisiksi, jos omistajan nimikyltti portilla vaihdetaan. Tai miksi 
kuntien pitäisi kustantaa kristillinen tai muu uskonnon opetus? Ateistin mielestä tämä pitäisi jättää 
kunkin yhdyskunnan omaksi huoleksi. Näin Vapaa-ajattelijain liitossakin ajateltiin ennen. Julkisen 
vallan tulee pyrkiä irti kirkoista ja samalla kaikkien yhdyskuntien tulee saada hoitaa omat asiansa 
itse, vapaasti.
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1 Ortodoksinen kirkkohallitus ei tilitä saamiaan yhteisöveroja kirkon seurakunnille, joita on 24.  Yhteisöverot jäävät 
kirkollishallituksen käyttöön.  Se käyttää näitä varoja mm. jakamalla apurahoja.


