Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry

75-vuotta

Katsaus menneisiin
vuosikymmeniin

1942 – 2017

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry.

75 vuotta

Katsaus menneisiin
vuosikymmeniin

1942 – 2017

Vuonna 2017 Suomen Hautaustoimistojen Liitto juhlii 75 vuotta kestänyttä toimintaansa alan ammattiliikkeiden etujärjestönä
sekä työtään suomalaisen hautauskulttuurin hyväksi.
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n (SHL ry) tarkoituksena on
vaalia suomalaista hautauskulttuuria, kehittää liiton jäsenten ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä valvoa ja edistää jäsentensä yleisiä ja
yhteisiä etuja.
Liitto pitää yhteyttä jäsenyrityksiinsä, edustaa hautausalaa ja tekee
yhteistyötä viranomaisten sekä alan kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
SHL ry tiedottaa hautausalaa koskevista asioista, seuraa hautausalaa
koskevaa lainvalmistelutyötä ja keskustelua sekä ottaa tarvittaessa
kantaa niihin. Liitto kehittää jäsentensä toimintaa muun muassa
kouluttamalla jäsenyrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa ja tiedottamalla ajankohtaisista asioista sekä julkaisemalla Tiimalasi-lehteä.

Painosmäärä: 300 kpl
Toimittajat: Maija Lepola, Petri Forsius ja Pirita Forsius
Taitto: Taittotalo PrintOne / Minna Komppa
Paino: Keski-Suomen Painotuote Oy

SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO..................................................................................5
1940-LUKU....................................................................................8
Perustajajäsenet.........................................................................10
1950-LUKU..................................................................................14
Vuosi 1955: SHT-Tukku perustetaan........................................20
1960-LUKU..................................................................................23
A.E.T.:n ammatillinen julistus vuonna 1967.............................27
1970-LUKU..................................................................................30
Tervetuliaislaulu vuosikokouksen illallisella...............................33
1980-LUKU..................................................................................35
1990-LUKU..................................................................................41
EFFS aloitti toimintansa vuonna 1995......................................44
Ruotsissa keskustellaan tuhkauslämmön jälkikäytöstä................46
2000-LUKU..................................................................................49
Uusi hautaustoimilaki 1.1.2004................................................50
Näitä hautajaisia en unohda -kirjoituskilpailu...........................53
2010-LUKU..................................................................................58
Yhteistyöllä omaisten parhaaksi -projekti...................................61
Ensiohje hautausta järjestävälle..................................................64
Video hautaustoimistojen palveluista.........................................65
Puheenjohtajat...............................................................................69
Kunniajäsenet.................................................................................71
Kunniapuheenjohtajat....................................................................71
Jäsenmäärät....................................................................................72
Hautaustoimistojen eettiset ohjeet..................................................73
Liiketoimintatapaohjeet jäsenliikkeille ...........................................74
Ulkoiset vaatimukset ................................................................74
Hautaustoimiston asiakaspalvelu ..............................................75
Hautaustoimiston markkinointi ...............................................75

JOHDANTO
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry perustettiin vuonna 1942 nimellä Suomen Hautaustoimistojen omistajien yhdistys r.y. Perustava
kokous pidettiin 14.12.1942 Helsingissä.
Liitto toimii yhdyssiteenä jäsenliikkeidensä välillä ja edustaa näitä viranomaisiin ja muihin ulkopuolisiin tahoihin nähden. Liitto
turvaa ja edistää jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja, vastustaa kaikkia
hautausalalla ilmeneviä epäterveitä ilmiöitä. Liitto edistää ja kehittää
kokousten, kurssien ja tiedotustoiminnan avulla hautausalan palveluja ja jäsentensä ammattitaitoa ja etiikkaa. Liitto seuraa hautausalaa
koskevaa lainvalmistelutyötä, tekee aloitteita, antaa julkilausumia,
pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja osallistuu kansainvälisten hautausalan järjestöjen toimintaan.
Hautauskulttuuri on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Hautaustoimistot ovat koko 1900-luvun ja nyt uudella vuosituhannella
menneet muutosten mukana, vaalien omia toimintaedellytyksiään
ja kunnioittaen vainajan ja omaisten tahtoa. Kuoleman siirtyminen
kotoa sairaaloihin ja laitoksiin on vieraannuttanut sen myös ihmisten elämästä ja arjesta. Milloin ennen tarvittiin vain ruumisarkkuliikettä, joka kuljetti arkun kotiin sitä varten, että omaiset saavat
siellä rauhassa pestä ja pukea vainajansa ja saattaa tämän viimeiselle matkalle, nykyään monet omaiset tarvitsevat tiedon puutteen ja
surunsa keskellä kaiken avun ja neuvon täyttä palvelua tarjoavasta
hautaustoimistosta.
Hautaustoimistoista saa myös sellaisia asiantuntija- ja neuvontapalveluita, joita kukaan muu taho ei tarjoa. Me tunnemme kaikkien
hautaustoimintaan liittyvien tahojen käytännöt ja kustannukset
sekä lainsäädännön. Hautaustoimisto osaa kertoa pankkiasioista,
perintöasioista, hautapaikoista, vakuutusasioista sekä muista kuo-
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leman jälkeen hoidettavista käytännön asioista. Vaikka nämä asiat
eivät kuulukaan hautaustoimiston perinteisiin osaamiseen, niitä kysytään jatkuvasti ja siksi ne on tunnettava.
Hautauskulttuurin muuttuminen on vaikuttanut myös siihen, ettei
arkku ole enää liiketoiminnan keskipiste. Mallistot ovat suhteellisen
samanlaisia ympäri Suomen, joten niillä on vaikea kilpailla. Siksi
perinteisten toimistojen kilpailuvaltti on nykyään juuri palveluiden
kehittäminen ja asiantuntemus, jota muualta ei saa.
Hautaustoimistoilla on vahva perheyritysten leima. Valtaosa hautaustoimistoista on perheyrityksiä, ja suuri osa myös jo sukupolvia
vanhoja. Ala on aina ollut hyvin käytännönläheinen, sillä taito ja tieto on hankittu aluksi itse tai ”takahuoneen kasvattina”, lisäksi liiton
kursseja käyden. Markkinatalouden myllerryksessä pienet yritykset
ovat selvinneet, eivät aina toki kaikki, mutta selviäminen on usein
otettu yrittäjän selkänahasta. Kysymys ei voi olla vain liiketoiminnasta - tämä on kutsumusammatti.
Markkinoiden ja maailman yleisen kehityksen mm. tietotekniikan
tullessa mukaan hautaustoimiston palveluun on liittojäsenille tullut entistä tarpeellisemmaksi järjestää myös kaupallista koulutusta.
Viime vuosina on toteutettu yhteistyössä oppilaitosten kanssa myös
omia kaksivuotisia opistotasoisia koulutuksia jäsenistölle, viimeisimpänä merkonomin tutkinnot.
Hautausala on toimialana suhteellisen pieni ja markkina rajallinen.
Vuonna 2016 Suomessa kuoli 53 923 ihmistä. Vaikka hautausten
määrä nousee koko ajan - vuoteen 2020 mennessä on arvioitu Suomessa olevan n. 55 000 hautausta vuodessa - nousu on niin pientä ja
hidasta, ettei se juuri luo yrityksille kasvumahdollisuuksia eikä uusia
työpaikkoja. Liiton tehtävä onkin luonnollisesti aina ollut jäsenyritysten aseman vahvistaminen ja toimintaedellytysten tukeminen.
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Koska Suomessa evankelis-luterilainen kirkko vastaa lain säätämänä hautaustoimesta ja hautausmaiden ylläpidosta, seurakunnat ovat
aina olleet toiminnallisesti suurin ja tärkein yhteistyökumppani liitolle. Yhteistyöstä on neuvoteltu vuosikymmenten aikana aktiivisesti
ja erilaisia työryhmiä on toiminut aina paikallistasolta valtakunnalliseen. Jälkimmäisestä esimerkkinä on suuri projekti ”Yhteistyöllä
omaisten parhaaksi”, joka on toteutettu 2010-luvulla.
Vuonna 2017 eli 75-vuotis juhlavuonnaan Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on merkittävä toimija niin hautausalalla kuin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Se jatkaa tärkeää työtään hautausalan,
hautauskulttuurin ja erityisesti jäsenliikkeidensä edunvalvojana. Tähän on päästy vuosikymmenien aikana tehdyllä päämäärätietoisella
työllä ja alansa kehittämiselle omistautuneiden henkilöiden merkittävällä panostuksella liiton toimintaan.
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1940-LUKU

Vuonna 1942 joulukuun 14. päivänä kokoontui seitsemän hautaustoimiston omistajaa Rakennusmestarien talolle Helsinkiin pohtimaan, miten voisivat tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa joukolla hautausta koskeviin asioihin. Syntyi Suomen Hautaustoimistojen Omistajain Yhdistys r.y.
Ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat Juho Autio, Mikko Mononen, Pauli Rousti ja Elis Kukkonen. Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mononen. Hallitus ryhtyi välittömästi aktiivisesti kartuttamaan
jäsenmäärää. Koko maan arkkuliikkeiden yhteystiedot hankittiin, ja
lähetettiin kirje, jossa kehotettiin liittymään yhdistykseen.
Liiton ensimmäiset toimintavuodet sodan loppuaikoina ja pulaaikana olivat vaikeita ja toiminta keskittyi materiaalien hankintaan.
Perustamisen pohjimmaisena tarkoituksena oli tarve päästä yhteisostoin ja ostoluvin vaikean säännöstelykauden yli. Erilaisten ostolupaasioiden käsittely, niin naulojen, lautojen, kankaiden, bensiinin kuin
autojenkin osalta muodostivat valtaosan toiminnasta. Ensimmäinen
edunvalvonta-asia oli naulanostolupien hankinta. 20.2.1943 saatiin
ensimmäinen myönteinen päätös 210 naulalaatikon ostoon. Kukin
yhdistyksen jäsen sai ½ kg nauloja kutakin arkkua kohden, joka oli
myyty vuonna 1942 keskimäärin kuukaudessa.
Vuonna 1943 Kansanhuoltoministeriön pyynnöstä laadittiin seikkaperäinen ohjehinnasto, joka jaettiin myös jäsenistölle. Tarkoitus
oli yhdenmukaistaa hinnat, ainakin maakuntakohtaisesti. Kahtena
ensimmäisenä vuonna ei kerätty jäsenmaksuja, vaan juoksevia menoja varten tarvittavat varat kerättiin pääosin lahjoituksina. Vuonna 1944 päätettiin ensimmäisestä jäsenmaksusta, joka oli 100-500
markkaa. Jo tuolloin vedettiin suuntaviivat jäsenmaksuluokista, jotka nykyisinkin perustuvat yrityksen hoitamien hautausten määrään.
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Toimisto perustettiin Helsinkiin. Sota löi leimansa alkuvuosien
toiminnalle. Vuoden 1944 vuosikokous pidettiin myöhässä, vasta
kesäkuussa, koska pommitukset Helsingissä estivät kokouksen pitämisen aiemmin.
Sota-aikana monet hautausautot pyydettiin rintamalle kuljetuksiin.
Kaikki autot eivät palanneet. Varsinkin talviaikaan hevoskärryt olivat ainakin maaseudulla yleisiä hautaussaatoissa.
Vuonna 1944 päätettiin alkaa maksaa korvausta toimistonhoidosta
ja kokousten sihteereille. Samana vuonna vuosikokouksessa näkyi jo
selvä piirre toiminnan järjestäytymisestä laajemminkin, sillä paikalla oli ensimmäistä kertaa hautaustoimistoja ympäri Suomea, myös
maaseudulta.
Vuonna 1945 pidettiin ensimmäinen kesäkokous Turussa. Vuodesta 1945 alkoi tähän päivään saakka jatkunut perinne, että vuosikokous kiertää vuosittain ympäri maata. Tämä antoi mahdollisuuden
levittää tietoa yhdistyksestä ja houkutella paikallisia hautaustoimistoja mukaan, toki matkustaminen oli virkistävää myös vaihtelun
vuoksi. Hautaustoimistot ovat kautta aikain henkilöityneet omistajaperheiden jäseniin, ja varsinkin pienillä paikkakunnilla yrittäjät
ovat kokeneet vaikeaksi vaihtaa vapaalle omalla kylällä. Kun ulkopuolisten silmissä hauturi luultavasti on ”aina töissä”, ainakin vakava rooli piti säilyttää. Ravintolaan iloiseen illanviettoon lähteminen
on eittämättä tuntunut vaikealta, ellei sitten ihan mahdottomalta
maineen kannalta.
Nimenomaan jäsenten virkistystoiminta on alkuvuosista saakka
koettu tärkeäksi raskaassa työssä jaksamisen kannalta. Ensimmäiset
pikkujoulut pidettiin vuonna 1946.
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Perustajajäsenet
Juho Autio
Mikko Mononen
Pauli Rousti
Elis Kukkonen
”Me allekirjoittaneet Suomen kansalaiset perustamme täten
”Suomen Hautaustoimistojen Omistajain yhdistys r.y.”-nimisen
yhdistyksen, jonka tarkoituksena on tukea ja avustaa alempana
mainitulla tavalla jäsentensä toimintaa, ja selitämme liittyvämme jäseniksi yhdistykseen ja hyväksymme sille seuraavat säännöt.”
Ensimmäisten vuosien jälkeen aatteellinen toiminta alkoi kehittyä
käytännöllisten asioiden hoitamisen ohella. Hinnat pyrittiin yhdenmukaistamaan. Koulutuksia alettiin järjestää. Koulutustoiminta
alkoi nostaa päätään 1940-luvun lopulla, kun ehdotettiin, että kokousten yhteyteen tulisi järjestää esitelmiä ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. Ammattitason kohottaminen onkin alusta alkaen ollut liittotoiminnan tärkeimpiä tehtäviä. 1940-luvulla tehtiin päätös
myös yhteisilmoitusten laatimisesta lehtiin. Mainonnan vaadittiin
olevan hillittyä. Yhdistys jopa paheksui yritysten omia lehtimainoksia, pitäen niitä liian kilpailevina ja alamme pieteettiin sopimattomina. Suositeltiin yhteismainontaa saman alueen muiden hautaustoimistojen kanssa.
Vaikka yhdistyksen toiminta oli alkuvuosina painottunut Helsinkiin, selkeästi haluttiin laajentaa ja saada aikaan valtakunnallinen
verkosto. Tavoitteena oli saada yhdistyksen jäseniksi kaikki Suomen
hautaustoimistot. 1940-luvun kuluessa yhdistys laajenikin koko
maan kattavaksi. Alueyhdistysten virallista perustamista suunniteltiin vuosikymmenen lopussa.
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Säännöstelytalous vaikeutti vielä vuosia sodan jälkeenkin alan toimintaa. Viranomaiset yrittivät vuonna 1947 ja useita kertoja sen jälkeenkin saada myös hautausalan hintasäännöstelyn alaiseksi, mutta
liiton tarmokkailla ponnisteluilla tämä saatiin estettyä. Inflaation
aiheuttama rahan arvon lasku johti väistämättä hinnankorotuksiin.
Arkkujen hintoja nostettiin reippaasti, ja yhdistyksen sisällä palkkiot
toimistonhoitajalle ja puheenjohtajalle nousivat. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi kunniakkaasti Sanni Vehala.

Torkkelin hautaustoimiston auto v. 1944
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Hedelmälliseksi osoittautunut yhteistyö aloitettiin pohjoismaisten
naapurimaidemme kesken. Vuonna 1947 kauppias Kekki Seinäjoelta valtuutettiin yksityisen Ruotsin matkansa yhteydessä ottamaan
yhteyttä sikäläisiin alan järjestöihin. Matkansa jälkeen Kekki esitteli
liittohallitukselle kokemuksiaan ja eräät niistä johtivat myöhemmin
merkittäviin päätöksiin. Vuosikokoukselle ehdotettiin, että yhdistyksellä tulisi Ruotsin esimerkin mukaan olla oma äänenkannattajajulkaisu sekä oma palkattu asiamies. Näihin toimiin ryhdyttiin välittömästi, ja vuosikymmenen vaihteessa Armas Borg esitti liittohallitukselle ajatuksen tiiviimmästä yhteistyöstä muiden pohjoismaiden
alan liittoihin. Tämän tuloksena vuonna 1950 liittokokoukseen
saatiin kunniavieras, Ruotsin liiton puheenjohtaja Rudolf Kihlberg.
Hän vastavuoroisesti kutsui meidän liittomme edustajia Ruotsiin.
Tästä lähtien otettiin tapa kutsua pohjoismaisten hautausalan liittojen edustajat toistensa vuosikokouksiin. Ruotsinkielisenä Armas
Borg edusti liittoamme monissa naapurimaiden kokouksissa.
1940-luvulla puheenjohtajana toimi Mikko Mononen.
Ensimmäisenä puheenjohtajana Mikko Mononen valittiin ansaitusti ensimmäiseksi kunniajäseneksi vuonna 1950, jolloin hän luopui
tehtävästään.
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1950-LUKU

Vuonna 1950 ilmestyi jäsenlehtemme Tiimalasin ensimmäinen numero. Ensimmäisen ”näytenumeron” nimi oli Arkkuviesti, ja heti
ensimmäisessä lehdessä julkistettiin lehden nimikilpailu. Nimikilpailun voitti ehdotus ”Tiimalasi”, joka otettiin pian käyttöön. Tiimalasi ilmestyi ensin kahdeksansivuisena keskimäärin neljä kertaa
vuodessa, ja siitä tuli heti aktiivinen tiedotuskanava puheenjohtajalle ja liittohallitukselle sekä keskustelualusta jäsenistölle mielipiteidenvaihtoa varten. Arkkutehtailijat pääsivät mainostamaan tuotteitaan ja uutuuksiaan. Tiimalasissa on alusta alkaen kerrottu myös
esimerkiksi muiden maiden hautauskulttuureista ja tavoista, niin
matkakertomuksina kuin referaatteina muiden kansallisista lehdistä. Tiimalasin ensimmäinen päätoimittaja oli liiton sihteerinäkin
toiminut Tuike S. Keravuori.
Tiimalasi muodostui myös liittomme logon perustaksi. Logo otettiin käyttöön vuonna 1951 ja sen suunnitteli rakennusmestari Arvo
Rissanen.
1950-luku alkoi surullisissa tunnelmissa, kun yhdistyksen perustajajäsen Juho Autio kuoli 54-vuotiaana kesken
puheenjohtajakautensa. Tiimalasi 2/1950 kirjoitti:
”Yllättäen kohtasi meitä kaikkia raskas sanoma, että pidetty yhdistyksemme puheenjohtaja Juho Autio oli äkkiä saanut kutsun
sinne, mistä ei enää paluuta ole. Vielä yhdistyksemme kesäkokouksessa hän johti taitavasti virallisen kokouksen sekä sen lisäksi
hoiti monet vaativat edustustehtävät. Jo seuraavana perjantaina
kuolema kohtasi hänet, hänen viettäessään rauhaisaa iltahetkeä
kotonaan… Yhdistyksemme puheenjohtajaksi johtaja Autio va-
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littiin vuodeksi 1950, ja lyhyen toimikautensa aikana hän ehti
jo tehdä monia kauaskantoisia aloitteita toimintamme eteenpäin viemiseksi. Yhdistyksemme on hänessä menettänyt korvaamattoman uranuurtajan.”
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Ensimmäinen hahmotelma
liiton logosta

Liiton lopullinen logo

Vuonna 1950 autojen suruliputus vahvistettiin viranomaistahojen
kanssa yhteistyössä. Tästä lähtien ruumisautossa tuli olla lippu puolitangossa aina, kun vainajaa kuljetettiin. Hautausautojen hankkiminen Suomeen ei ollut lainkaan itsestään selvää, vaan liitto neuvotteli Autoalan luottamusneuvoston, Ulkoasiainministeriön sekä
autoliikkeiden kanssa maahantuonnista. Hautausautojen alustoja,
enimmäkseen Volvoja, tilattiin useampaan otteeseen vuosikymmenen aikana. Luvanvaraisilla yhteisostoilla saatiin enimmäkseen tyydytettyä hautausautojen tarve maassamme. Alustat tilattiin autotehtailta ulkomailta, jonka jälkeen suomalaisilta koritehtailta pyydettiin hintatarjoukset hautausautojen rakentamisesta. Erimielisyyksien välttämiseksi siitä, missä järjestyksessä yksi kerrallaan valmistuvat
autot jaetaan, suoritettiin tilaajien kesken arvonta.
Koulutukset keskittyivät lähinnä arkkujen verhoiluun sekä formaliinisoinnin opettamiseen. Käytäntönä oli, että jäsenyyttä hakeva hautaustoimistoyrittäjä voitiin hyväksyä liittoon sillä ehdolla, että hän
osallistuu seuraavalle arkunverhoilukurssille.
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Vuosikokouksessa 18.2.1951 uusittiin yhdistyksen säännöt ja päätettiin uusi nimi: Suomen Hautaustoimistojen Liitto r.y. Alueyhdistyksiä perustettiin aktiivisesti. Vuonna 1951 perustettiin Helsingin,
Jyväskylän, Lappeenrannan, Pieksämäen, Porin, Tampereen, Turun
sekä Uudenmaan alueyhdistykset. 1952 perustettiin Kouvolan ja
vuonna 1953 Iisalmen alueyhdistys.
Siitä lähtien, kun kauppias Kekki oli vuonna 1947 tehnyt matkan
Ruotsiin, oli todettu pohjoismaisen yhteistoiminnan mahdollisuudet. Ruotsin liitto oli 20 vuotta omaamme vanhempi ja kokeneempi, ja näissä merkeissä päätettiin tehdä ensimmäinen ryhmämatka
ulkomaille. Toukokuussa vuonna 1952 tehdyllä kahdeksan päivän
matkalla Ruotsiin ja Tanskaan oli mukana 28 osanottajaa. Matkalla
tutustuttiin paikallisten liittojen vieraina hautauskulttuuriin.
Matkaa oli suunniteltu vuosi, ja luonnollisesti siitä oltiin erittäin
innostuneita. Matka poiki jopa yhdeksän sivun matkakertomuksen
Tiimalasin numeroon 3/1952. Matkan näkyvimpänä seurauksena
voitiin todeta mm. useiden toimistojen ulkoisen asun täydellinen
muuttuminen ajan henkeä vastaavaksi. Myös tukkukauppa-ajatus
sai retkestä jälleen uutta virikettä.
Ruotsista haluttiin kovasti ottaa mallia, eikä syyttä. Alan kehitys oli
siellä huomattavasti edellä Suomea. Tiimalasissa 4/1950 liiton Sääntökomitea kirjoitti otsikolla ”Hautausala rationalisoitava” SuomiRuotsi -vertailusta seuraavaa:
”Kun tarkastelee niitä monen monituisia tehtäviä, joitten parissa meikäläinen hautaustoimiston omistaja päivittäin ahertaa,
joutuu kysymään itseltään, onko tämä kaikki todellakin aivan
välttämätöntä. Omistajan on toimittava tuottajana ja siinä
ominaisuudessa huolehdittava monenlaisten aineitten hankkimisesta. Kun arkkupuut, kankaat, velvetit, neulat, liinat, arkunjalat ym. ovat ostetut, on suunniteltava arkun verhoilua ja
lopuksi on hänen itse ryhdyttävä verhoilijaksi valmistaakseen
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suunnittelemansa arkun. Sen ohessa on suunniteltava ja valmistettava kuolinpukuja, huollettava autoa, tehtävä kuukausittain
liikevaihtoveroilmoituksia ja jos vain suinkin aikaa jää, järjestettävä hautauksia. Kaiken lisäksi on liikkeestä toinen puoli varattava verhoomoksi ja varastotilaksi.
Kun katselemme ruotsalaisia virkaveljiämme, näemme heidän istuvan kodikkaassa toimistohuoneessaan pukeutuneena
mustaan pukuun ja valkeaan solmioon. Vain muutamia näytearkkuja on mustien verhojen erottamassa osastossa ja muista
arkuista on asiallinen kuvasto. Kun asiakkaan kanssa on sovittu
toimituksesta soittaa omistaja keskusvarastoon, joka lähettää arkun suoraan määräpaikkaan ja toimisto lähettää sinne pukijan.
Arkun tukkuhintaan lisää toimisto 100 %. Hautauspäivänä
toimiston edustaja ottaa silinterihattunsa ja menee valvomaan
hautajaisia. Täällä hän esiintyy keskeisimpänä henkilönä ja pitää huolen siitä, ettei hän jätä ketään omaisia kättelemättä ja
esittämättä surunvalitteluaan. Löytyneekö parempaa mainontaa
toimistolle kuin tämä henkilökohtainen edustaminen?”
Myös liikevaihtoveron muutokset työllistivät liittoa 1950-luvun
alussa. Liitto antoi jäsenilleen neuvontaa veron laskutuksen ja maksamisen suhteen sekä neuvotteli virastojen kanssa aina tarpeen mukaan. Toimilupajärjestelmän suunnittelu puhutti myös. Tärkeänä
asiana koettiin uusien hautaustoimistojen syntymisen säännösteleminen niin, että elinkelvottoman yrityksen perustaminen paikkakunnalle, missä ennestään on riittävästi liikkeitä, voitaisiin estää.
Ehdotettuina kriteereinä hautaustoimiston toimiluvan saamiselle
tulisi olla vähintään 100 hautausta, ja liikkeenharjoittajalla tulisi olla
tarvittavat ammattitiedot hautausalasta. Myös Ruotsissa oli samaan
aikaan pohdittu toimilupien käyttöönottoa ja ryhdytty toimenpiteisiin asian virallistamiseksi. Samaan aikaan, kun liiton jäsenmäärä
kasvoi vauhdilla, hylättiin jäsenanomuksia sellaisille paikkakunnille
pyrkiviltä, joissa oli jo hautaustoimisto.
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Yhteistyö arkkutehtaiden kanssa oli tiivistä. Vuonna 1953 tehtiin
sopimus liiton jäsenten sekä yhdeksän maan suurimman arkkutehtaan kesken. Sopimuksessa velvoitettiin arkkutehtaat myymään
tuotteitaan vain liiton jäsenille ja samoin liiton jäsenet velvoitettiin
ostamaan arkkupuunsa vain sopimukseen liittyneiltä tehtailta.
Jäsenmäärä vuonna 1952 oli noin 130, ja vuoden kuluttua 1953
jäseniä oli jo yli 230. Yli sadan jäsenen liittyminen vuoden sisällä oli
varmastikin tuottajien kanssa tehdyn sopimuksen ansiota. Sopimus
kuitenkin muutaman vuoden jälkeen irtisanottiin. Sopimus oli toimimattomana menettänyt merkityksensä, sillä kaikki tuottajat eivät
olleet noudattaneet sitä, ja jäsenten perustama tukkukauppa astui
sittemmin sen tielle. Tuottajat, jotka aiemmin olivat olleet liiton jäseniä, erotettiin, koska haluttiin tehdä selvä rajaus hautaustoimistojen
ja arkkutehtaiden välillä. Valtionvallan asettama hintasäännöstely ja
tarviketoimittajien hintojen nosto vaikuttivat siihen, että heräsi ajatus oman tukkuliikkeen perustamisesta.

Arkkutyyliä 1950-luvulta
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Vuosi 1955: SHT-Tukku perustetaan
Suomen Hautaustoimistojen Tukkukauppa, SHT Oy, perustettiin vuonna 1955. Tukkukauppaa perustamassa oli 1/3 liittomme jäsenistä. Kaikki osakkeet merkittiin jo ensimmäisessä kokouksessa ja mukaan vasta sen jälkeen tahtoneet joutuivat odottamaan osakepääoman korottamista. Ensimmäinen hallituksen
puheenjohtaja oli Pauli Rousti. Tukun perustaminen aiheutti
luonnollisesti osassa jäsenistöä sekä arkkutehtailijoissa kohua,
joten neuvonpidoille oli tarvetta pelisääntöjen sopimiseksi. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että liiton tulisi kohdistaa kaikki tarmonsa
ja työskentelynsä vain aatteellisen toiminnan kehittämiseen, ja
tukkukaupan tulisi hoitaa itse oma kaupallinen toimintansa ja
mainontansa. Koska kuitenkin SHT Oy muodosti yksinomaan
liittojäsenten perustaman kaupallisen yrityksen, jonka tarkoituksena oli edistää voimakkaasti hautausalan pyrkimyksiä laadultaan parempien ja taloudellisesti edullisempien tarvikkeiden
saamiseksi hautaustoimistoille, päätettiin, että tukulle annettiin
oikeus julkaista Tiimalasissa maksua vastaan kirjoituksia toiminnastaan. Tällä tavoin tuli täyttyneeksi myös se päämäärä,
että tukusta saataisiin yhdistykselle taloudellinen tuki.
Liiton ja tukkukaupan yhteistyötä vaalittiin ja alkuvuosina oli
voimassa sopimus, että tukkukauppa ottaa osakkaikseen vain liiton jäseniä. Yhteistyö SHT:n kanssa on vuosien aikana ollut hyvin tiivistä. Heti alusta alkaen SHT:n yhtiökokous pidettiin aina
liiton vuosikokouksen yhteydessä. Tämä säästi kovasti aikaa sekä
matkakustannuksia, koska osanottajat molemmissa kokouksissa
olivat hyvin pitkälle samoja henkilöitä. Pikkuhiljaa kuitenkin selvisi, että markkinat ovat niin pienet, että tukkukaupan on ajateltava koko ajan myös kannattavuuden parantamista. Niinpä tuotteita
myytiin myös muille kuin jäsenille.
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Liittokokousväkeä 50-luvulla

1950-luvun alkupuoli oli eittämättä liiton toiminnaltaan vilkkaimpia ajanjaksoja koko 70 vuoden aikana. Muutaman vuoden aikana saatiin valmiiksi tai laitettiin alulle Tiimalasi-lehti, liiton logo,
pohjoismainen yhteistyö, sääntöjen uusiminen, alueyhdistysten
perustaminen, oma tukkukauppa sekä ensimmäinen ryhmämatka
ulkomaille.
Kansaneläkelaitoksen myöntämä työikäisen kuoleman johdosta
maksettava hautausavustus, aloitusvuonna 24.000,00 mk, otettiin
käyttöön vuonna 1957.
Liittomme liittyi Käsi- ja pienteollisuuden liittoon vuonna 1957.
Pian kuitenkin osoittautui, että alamme erikoislaatuisuuden huomioon ottaen, ei kyseinen liitto pystynyt tarjoamaan toiminnallemme
minkäänlaista apua. Liitosta erottiin myöhemmin muutaman vuoden jälkeen.
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Ennätysajo hautausautolla Hki-Kilpisjärvi-Hki
”Herra Tauno Boman Viipurin Hautaustoimistosta on Volvomerkkisellä hautausautolla suorittanut pisimmän siirron kuin
mitä tietääksemme on Suomessa koskaan suoritettu. Boman lähti
Helsingistä torstaina 1.8.1957 klo 17.00 Mukanaan hänellä oli
17-vuotias poikansa ”unilukkarina”, mutta tosiasiassa oli käynyt
niin, että nuorukainen nukkui suurimman osan ajoajasta. Kilpisjärvelle auto saapui perjantaina 1.8. klo 21.30. Koko pitkän
ajon aikana oli ollut vain 2 tunnin pysähdys Viitasaarella.
Paluumatka aloitettiin välittömästi ja matkan varrella poikettiin vielä keskellä yötä kuolintodistusta hakemassa Karesuannosta. Välillä torkahdettiin 2 tuntia ja paluumatka jatkui.
Sunnuntaina 4.8. klo 12 päivällä auto oli Malmin hautausmaalla. Ajettu matka oli 2840 km ja siihen käytetty kokonaisaika 67 tuntia. Keskinopeudeksi muodostuu siten kunnioitettava
40km/t. (Tiimalasi 3/1957)
10-vuotisjuhlakokous pidettiin 6.4.1952 Helsingissä. Puheenjohtajana koko 1950-luvun ajan toimi Armas Borg.
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1960-LUKU

Myös maaseudulla näkyi nyt erikoistuminen ruumisarkkuliikkeistä hautaustoimistoiksi. Alamme palvelut monipuolistuivat, ja enää
hautaustoimistoista ei haettu vain arkkua ja kuljetusta. Liitto suuntasi koulutusvoimavaransa asiakaspalveluun ja myyntityöhön, liikkeen ulkoasuseikoista lähtien. Myös perunkirjoitusten tekemisestä
alettiin antaa neuvontaa.
Liiton merkin käytön yleistyessä jäsenistön keskuudessa todettiin
välttämättömäksi, että liiton merkki suojattaisiin ja rekisteröitäisiin
Tavaraleima-asetuksen säännösten mukaisesti. Liiton sääntöjä tuli
muuttaa asetuksen edellytysten mukaisiksi, joten sääntöihin lisättiin seuraava pykälä: ”Liiton merkin muodostaa valkoiselle alustalle mustalla piirretty tiimalasi, jonka yläpuolella on lentoon lähtevä
kyyhkynen. Kuvio on ympäröity mustalla renkaalla.” Ylimääräinen
liittokokous 18.5.1960 vahvisti sääntöjen muutospäätöksen. Liiton valomainosta, ikkunakilpeä sekä merkkiä olivat siitä lähtien
virallisesti oikeutetut käyttämään vain liittojäsenet, jotka olivat asianmukaisesti suorittaneet jäsenmaksunsa.
Alueyhdistykset toimivat aktiivisesti. Vuonna 1963 48 % kaikista
jäsenliikkeistä osallistui oman alueyhdistyksensä vuosikokoukseen.
Ennätyksen teki Jyväskylän piiri, jonka kokouksessa oli ollut 86 %
jäsenistöstä. Liittokokouksen edustaja pyrki olemaan mukana aina
kuin mahdollista alueyhdistysten vuosikokouksissa. Tiimalasi raportoi myös liittokuulumisia ympäri vuoden. SHT-Tukulla oli usein
tuotenäyttely alueyhdistysten kokousten yhteydessä. Vilkkaan yhteistoiminnan ansiosta saatiin asioita ajettua eteenpäin. Hinnoissa
päästiin kutakuinkin yhdenmukaiselle tasolle. Erilaisista palvelutehtävistä ryhdyttiin perimään kohtuullisia korvauksia. Alueyhdistykset ja koko liitto suosittelivatkin, ettei palveluiden hintoja laskettu
arkun hintaan, vaan niistä veloitettiin selkeästi erikseen. Ilmoittelu
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oli hillittyä ja yhtenäistä. Usein julkaistiin paikallisissa puhelinluetteloissa liiton jäsenten yhteisilmoituksia.
Yhtenäisen hintatason merkitystä korostettiin. Jäsenistöä neuvottiin
hinnoittelun ohella myös kannattavuuslaskennassa. Tiimalasissa kirjoitettiin useasti terveen kilpailun tärkeydestä ja lahjonnan sekä epäasiallisen toiminnan haitoista koko alalle. Kokouksissa ja Tiimalasin
palstoilla puhutti myös se, että useat jäsenet tarjosivat ilmaisia kuljetuksia ja vieläpä mainostivat sitä lehdessä. Liittokokous yksimielisesti tuomitsi ilmaiset kuljetukset ja asianosaisille lähetettiin kirjalliset
muistutukset hyvän tavan vastaisesta mainonnasta.
Opinto- ja messumatkoja järjestettiin lähes vuosittain ympäri Eurooppaa. Liitto perusti oman Tilihuollon, joka alkoi hoitaa useiden
kymmenien jäsenten kirjanpitoasioita. Yhteistyö Ruotsin liiton
kanssa oli edelleen aktiivista. Vuosikokouksessamme oli aina edustaja Ruotsista, ja samoin heidän vuosikokouksessaan Suomesta.

9.4.1961 liittokokousväen vierailu Presidentinlinnassa
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Hallitus 21.4.1963. Takarivissä vasemmalta V. Kainulainen, A. Väisänen,
E. Törrönen. Alarivissä L. Viitanen, L. Autio, A. Borg ja E. Kukkonen

1960-luku oli myös tuhkaushautausten nopean kasvun aikaa. Hietaniemen krematorio toimi pitkään – vuodesta 1926 – Suomen
ainoana krematoriona. Toinen ja kolmas krematorio valmistuivat
Karjaalle ja Espooseen vuonna 1964. Helsingin Malmille krematorio avattiin vuonna 1966, Tampereelle ja Turkuun vuonna 1967
sekä Lahteen vuonna 1969. Tuhkausprosentti koko maassa oli noin
5 %, Helsingissä jo yli 35 %. Tuhkausten lisääntyessä aiheesta keskusteltiin laajasti. Ennen Karjaan krematorion rakentamista pohdittiin pitkään, voidaanko seurakunnan rahoilla rakentaa krematorio, jos kaikki seurakunnan jäsenet eivät halua polttohautausta.
Tuomiokapituli kuitenkin päätti edistystä puoltavasti. Tuhkausten
edistämiseksi suunniteltiin mahdollisimman tiheän krematorioverkon rakentamista niin, että kaikkialta olisi korkeintaan 50km matkaa lähimpään krematorioon. Tämän laskelman mukaan Suomeen
tarvittaisiin yli 60 krematoriota. Polttohautauksen kustannustehok-
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kuutta korostettiin ja varsinkin kaupungeissa se olikin kannattavaa,
hautapaikkojen hintojen sekä krematorioiden läheisyyden ansiosta.
Toisaalla maassa taas olisi ollut satojenkin kilometrien matka lähimpään tuhkauspaikkaan, ja ymmärrettävästi tuhkaukset lisääntyivät
maaseudulla hitaammin.
Vuonna 1966 aloitettiin pohjoismainen yhteistyö, ja Nordiskt Forum perustettiin Oslossa. Heti seuraavana vuonna Suomi sai kunnian järjestää vuosikokouksen. SHT:n pitkäaikainen toimitusjohtaja
Lasse H. Lauren toimi muutaman vuoden myös liiton toiminnanjohtajana. Laurenin tultua Tiimalasin päätoimittajaksi otettiin mukaan lehteen myös ”Sammandrag”, tiivistelmä ruotsin kielellä.
Talouden inflaatio vaikutti myös hautausalaan. Hautausautojen verovapaus poistettiin liiton huomattavan aktiivisista vetoomuksista
huolimatta. Kuljetushintoja oli nostettava. Kulkulaitosministeriölle
kirjelmöitiin useita kertoja hautausautojen varustetason vaatimuksista, sillä oli tullut ilmi, että katsastuskonttorit ympäri maan pitivät
hyvinkin erilaisia vaatimuksia. Yhteisen toiminnan merkitys korostui. Koko maan kattavaa yhteistä hinnastoa suunniteltiin.

Kesäkokous Maarianhaminassa 28.6.1964
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A.E.T.:n ammatillinen julistus
vuonna 1967
Vuonna 1967 hyväksyttiin AET:n ammatillinen julistus, josta
muotoutuivat hautaustoimistojen nykyäänkin käytössä olevien eettisten ohjeiden perusta.
Kansalliset järjestöt, jotka ovat A.E.T.:n jäseniä, ovat päättäneet
yksimielisesti suositella jäseniensä noudatettavaksi seuraavia ammattisääntöjä. Hautaustoimistotyö ammattialana vaatii huomattavaa ammattitekniikkaa ja tulee annetut tehtävät hoitaa
omantunnonasioina, joka perustuu, lojaaliin suhteeseen kyseessä
oleviin omaisiin. Sen vuoksi jokaisen yrittäjän tulee:
- Noudattaa sovittuja hintoja
- Muistaa, että vaitiolovelvollisuus on ehdoton
- Kohdella surevia perheitä kaikella kunnioituksella
- Muistaa aina, että hautaustoimiston omistajan sekä hänen
palveluksessaan olevien henkilöiden käytös ei saa antaa epäedullista kuvaa itsestään eikä ammattikunnastaan.
Edellä olevan johdosta suosittelevat allekirjoittaneet maat kaikille jäsenilleen:
* Kunnioituksen osoittamista palveluksiamme tarvitsevien uskonnoille ja tavoille
* Kaikkien kuolemantapaukseen ja hautaukseen liittyvien tehtävien yksityiskohtien tunnollista hoitamista
* Kohtuullisuutta ja pidättyvyyttä kaikissa tilanteissa, myös ilmoittelussa
* Ammattiin liittyvän luottamuksen kunnioittamista
* Ammattialaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, säädösten, määräysten sekä sopimusten noudattamista,
varsinkin niissä maissa, jotka ovat A.E.T.:n jäseniä
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* Lojaalia yhteistyötä kansallisten ja ulkomaisten virkaveljien
kanssa, ennen kaikkea mitä tulee Euroopan sisäiseen työhön
ja avunantoon
* Kaikkien yritysten tukemista, jotka tulevat vastaavien järjestöjen taholta ammattialamme työskentelytapojen helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.
Seuraavien maitten hautausalan keskusjärjestöt ovat ratifioineet
tämän julistuksen: Belgia, Tanska, Länsi-Saksa, Suomi, Ranska,
Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Luxemburg, Monaco, Hollanti,
Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Espanja.
20-vuotisjuhlakokous pidettiin 8.4.1962 Helsingissä. Puheenjohtajina 60-luvulla toimivat Aarne Väisänen ja Leo Autio.
Vuonna 1968 tehtiin osanottajien määrältä ennätyksellinen kesämatka naapurimaihin
Liittokokouksen jälkeen suuntasi 63 liittojäsenen joukko matkansa läntisiin naapurimaihimme tutustuakseen siellä nähtävyyksiin sekä muutamiin alamme laitoksiin. Laivalla nautittiin
menomatkalla maittava kahviaamiainen. Merenkäynti oli melkoinen, joten varatut pahoinvointitabletit loppuivat alkuunsa.
Muutaman tunnin kävely Uumajassa palautti kunnon nopeasti,
ja viehättävissä kartanonaikaisessa ravintolassa nautittu lounas
tuntui maittavan jokaiselle.
Ilta hämärtyi jo, kun pääsimme ensimmäiseen etappiimme Östersundin krematorioon sekä Frösön kirkkoon, minkä jälkeen
matka jatkui Åren turistikeskuksen kautta Trondheimiin. Tääl-
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20-vuotisjuhlakokouksessa 1962

läkin olivat paikalliset yrittäjät järjestäneet meille kukkuramitoin ohjelmaa. Tutustuimme krematorioon, Nidaros Tuomiokirkkoon sekä musiikkimuseoon. Ihmetystä herätti, että paikallisissa hautaustoimistoissa ei ole saatavissa kuin yhden mallisia
arkkuja. Jos haluaa erilaisen (esim. tammiarkun), on sen saaminen jo huomattavan mutkikas juttu.
Trondheimista matka jatkui aivan ihastuttavien tunturimaisemien kautta n. 1000 metriä korkealla sijaitsevaan tunturihotelliin. Täältä jatkui matkalle kohti viimeistä majapaikkaamme
Sundsvallia. Matkaa voitaneen pitää kutakuinkin onnistuneena. Ryhmämme oli ehkä hieman liian suuri, mikä säteili vaikutustaan mm. viivästymisinä.
Kiitos kaikille mukana olleille kärsivällisyydestä ja myöskin niistä ihastuttavista muistolahjoista, jotka paluumatkalla Sundsvallista Vaasaan saimme vastaanottaa.
Matkanjohtajat

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry. 75 vuotta

29

1970-LUKU

Lakimuutokset, muutokset verotuksessa, lakisääteisissä vakuutusja työsuhdeasioissa sekä poliisiajojen sopimukset työllistivät liittoa
1970-luvulla. Autoveroasiasta neuvoteltiin edelleen aktiivisesti. Autoveroasian oli käsittely juuttunut edelleen valtioneuvoston komiteaan. Mietintöä odotettiin valmistuvaksi syksyllä 1976. Koska asia
viivästyi, liitto aloitti toimet hautausautojen saamiseksi niitä tarvitseville. Neuvottelujen jälkeen saatiin lupa liikenneministeriöltä tuoda maahan erä kuljetukseen soveltuvia hautausautoja. Kauan odotettu uudistus hautausautojen vapauttamiseksi autoverosta toteutui
viimein vuonna 1979.
Liiton tärkeä tehtävä oli tiedottaa jäsenistölle näistä muutoksista ja
niiden vaikutuksista käytännössä. Uusi laki kuolemansyyn selvittämisestä muuttui ja tuli voimaan vuonna 1974. Lain toteutuminen
käytännössä aiheutti aluksi hankaluuksia, kun lääkärien ja viranomaisten kesken ei ollut yksimielisyyttä siitä, kuka kirjoittaa kuolintodistuksen.
Hintasuositukset otettiin laajemmin käyttöön. Kun tähän asti oli
määritelty lähinnä kuljetushinnat, alkoivat alueyhdistykset laativat
omalle alueelleen mallikohtaisen arkkuhinnaston, jota kaikkien
suositeltiin käyttävän. Alueyhdistys vahvisti suositushinnaston aina
vuosittain kokouksessaan. Tiimalasissa julkaistiin valtakunnallinen
hinnastotaulukko.
Suomen Hautaustoimistojen Tukkukauppa muutti nimensä lyhyemmäksi, SHT-Tukku Oy:ksi. Tukun toiminta laajeni voimakkaasti
ja uusia tuotantotiloja rakennettiin. Teollisesti loppuun asti valmistettujen arkkujen osuus markkinoilla alkoi kasvaa selvästi. Yhä useampi hautaustoimisto luopui omasta verhoomostaan.
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Syyskuussa 1977 Bolognan matkalla oli 43 henkeä.

Tiimalasi on vinkannut myös alaamme sopivasta viihteestä.
Numerosta 2/1979 löytyy pieni ilmoitus:
ALAN FILMI TV:SSÄ
19. 5. 79 esitetään MTV 1:ssä USA-lainen värifilmi vuodelta
1963 ”Hautaustoimisto hädässä”. Elokuvan tasoa emme tunne, mutta sen nimen perusteella suosittelemme katsottavaksi.
Vuonna 1977 jo toisen kerran liiton puheenjohtaja kohtasi yllättäen maallisen matkansa päätöksen toimikautensa aikana. Kalervo
Tourunen ehti toimia puheenjohtajana vain vajaan vuoden, kun vakava sairaus voitti hänet.
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Kurssitoiminta aloitettiin tauon jälkeen aktiivisesti. Vuosittain useita kertoja pidetty koulutus käsitteli lähinnä asiakaspalvelua ja yrittäjyyttä, ja osanottajia oli runsaasti. Myös taloustiedon sekä formaliinisoinnin kursseja järjestettiin useita.
Tuhkaukset lisääntyivät selvästi. Edelleen vaadittiin ns. polttohautauslupa, joka haettiin vainajan kotikunnan viranomaiselta. Hakemukseen tuli saada kahden omaisen allekirjoittama vakuutus siitä,
että vainaja ei eläessään ollut ilmaissut vastustavansa polttohautausta. Vuonna 1979 Liikenneministeriön päätöksellä hautausauton
väriksi hyväksyttiin mustan ja valkoisen lisäksi myös hopeanharmaa.
”Messuvieras tuli Turkuun ja hänelle neuvottiin ruokailupaikaksi Pietarin Grilli Perttalan hautaustoimiston yläpuolella.
Eräänä iltana vieras sitten päätti käydä syömässä siellä ja otti
taksin. Hän ei kuitenkaan muistanut ravintolan nimeä ja ilmoitti taksille vain, että Perttalan grilliin. Hetkisen kuluttua
hän totesi olevansa krematorion edessä.” (Turun Sanomien viikkoliite 1971)
Vuonna 1978 jäsenmäärä oli korkeampi kuin koskaan siihen mennessä, 287 jäsentä. Samana vuonna toiminnanjohtajaksi valittiin
Leena Borisoff, joka hoiti myös SHT-Tukun tiedotusta. Kaupallisen
koulutuksen saaneena hän ajoi tarmokkaasti kustannusajattelun kehittämistä, jäsenkyselyiden ja yhteisöllistämisen keinoin. Tiimalasi
laajeni ja kannattavuuden näkökulmasta elintärkeät yhteistyökumppaneiden ilmoitukset lisääntyivät.
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Tervetuliaislaulu vuosikokouksen
illallisella
Elo ihmisen on väliaikainen,
kaikki varmaankin tiedämme sen,
vaan kun majamme maallinen häipyy pois,
kuka auttaja silloin se ois?
Kun ei kaukaa vain etsi, vaan läheltä,
on SHL:n jäsenet yhdessä,
vuosikokous tänne se meidät toi,
sävel yhteinen siksi nyt soi.
Tämä sunnuntai-päivä on käytetty
hyvin tarkkaan ja oivastikin,
vuosikokous sääntöineen täytetty,
maukas lounas myös nautittihin.
Päämme paljastui sankarihaudoilla,
mielenkiintoa SHT-Tukussa
riitti meille ja niin koko kierros tää
monen mielehen varmasti jää.
Meille puhemies uusi myös annettiin,
iltajuhla on alkamaan päin,
monet antimet pöytiin jo kannettiin,
hyvin tarjoilu kulkeekin näin.
Kohta päästäänkin hiukkasen humppaamaan,
sehän soipi nyt ympäri Suomenmaan.
Hyvää jatkoa Teille vain täältäpäin,
toivoo Mikko ja Auvo nyt näin.
17.7.1977 Marskissa, Auvo Nuotio
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30-vuotisjuhlakokous pidettiin Vaasassa vuonna 1972. Puheenjohtajina 1970-luvulla toimivat Leo Autio, Kalervo Tourunen ja HansEric Mattsson.

Leo Autio luovutti puheenjohtajan nuijan Hans Eric Mattssonille 1977

Sidontakurssi 1979
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1980-LUKU

Ensimmäinen HTLH – Hautaustoimistoliikkeenharjoittaja-kurssi järjestettiin yhteistyössä Kuopion kauppaoppilaitoksen kanssa
vuonna 1982. Toinen kurssi pidettiin heti samana vuonna ja tutkinnon suorittaneita ensimmäisenä vuonna oli yhteensä 38. Koulutustoiminta oli muutenkin vilkasta koko 1980-luvun. Koulutuksia
pidettiin mm. sukupolvenvaihdoksesta, perunkirjoituksista, hinnoittelusta, myyntityöstä, surun psykologiasta ja esiintymistaidosta. Myös alueyhdistykset järjestivät huomattavan aktiivisesti omia
koulutuksia.
Suositushinnastot olivat edelleen käytössä myös 1980-luvulla. Liitto kehotti jäsenistöä siirtymään tuotepainotteisesta hinnoittelusta
palvelupainotteiseen hinnoitteluun. Surusidonnan suositushintoina siirryttiin käyttämään Suomen Kukkakauppiasliiton suosittamia
hintoja. Liikennelupaa edellyttävien poliisikuljetusten veloitusperusteet vahvistettiin. Liikenneministeriö hyväksyi 20.7.1984 noudatettavaksi ruumiinkuljetustaksaksi enintään SHL:n kulloinkin
voimassa olevat suositushinnat. Hautausautojen pakollinen liikennevakuutusmaksu saatiin laskettua alimpaan maksuluokkaan pitkäaikaisten neuvottelujen tuloksena. Vuonna 1982 liityttiin Pienteollisuuden Keskusliittoon. Koettiin, että valtion kanssa neuvoteltaessa
kaivattiin myös taustatukea, oma pieni liitto ei yksin riittänyt.
Liitto selvitteli useita kertoja laskutukseen ja kauppiasmoraaliin liittyviä asioita kuluttajien ja kuluttajaneuvojien kanssa. Kilpailu alalla
oli kiristynyt useilla paikkakunnilla, kun alalle oli tullut runsaasti
uusia yrittäjiä. Toimintaa tehostettiin päämääränä vanhojen liikkeiden aseman lujittaminen. Liittokokouksen kannanotto kilpailutilanteeseen toimitettiin kunnallisille kuluttajaneuvojille ja elinkeinoasiamiehille lokakuussa 1983.
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Suomen Hautaustoimistojen Liitto, Osuusliike Elanto ja HOK allekirjoittivat yhdessä esityksen hautaustoimistolain säätämiseksi.
Lakiesitys toimitettiin toukokuun 1985 lopulla Kauppa- ja teollisuusministeriöön. Lakiesityksen pääasiallinen sisältö oli, että perustettavalta uudelta hautaustoimistolta vaadittaisiin tietty koulutus ja
kokemus ennen liiketoimintaluvan saamista. Hautaustoimistolain
palauduttua kauppa- ja teollisuusministeriöstä hyväksymättömänä,
liittohallitus näki tarpeelliseksi etsiä uusia, yksittäisiä liittojäseniä
hyödyttäviä linjoja. Suunniteltiin jäsenpalveluiden ja edunvalvonnan kehittämistä siten, että saataisiin aikaan hautaustoimistojen
auktorisointi.
Auktorisoinnista tehtiin pitkän tähtäimen suunnitelmat. Ensin pitäisi kohottaa koko maassa kaikkien jäsenten tieto- ja taitotasoa jäsenpalveluiden kautta ja varsinainen auktorisointi tulisi kyseeseen
sen jälkeen. Määriteltiin uudelleen jäseneksi ottamisen kriteerit.
Uudet liikkeet voitaisiin ottaa koejäseniksi 2 vuodeksi, jos kokemusta alalta oli yli 6 kuukautta ja kyseessä oli vakavarainen yritys.
Koejäsenyyden aikana tuli suorittaa HTLH-tutkinto sekä maksaa
takuumaksu. Alueyhdistyksen edustajan tulisi käydä vähintään 2
kertaa koejäsenyyden aikana liikkeessä vierailulla. Vanhan liikkeen
omistajanvaihdoksen yhteydessä voitiin ottaa uusi yrittäjä joko
koejäseneksi, tai, kokemuskriteerien ja HTLH-tutkinnon täyttyessä, suoraan varsinaiseksi jäseneksi.
1.3.1983 astuivat voimaan hautausauton uudet rekisteröintimääräykset, jotka vastasivat liiton laatimaa esitystä Liikenneministeriölle.
Suurta osaa jäsenistöä koski myös KHO:n päätös pitopalvelujen liikevaihtoverovapaudesta vuonna 1985. Päätös oli todella positiivinen hautaustoimistojen taloudelle. Useat jäsenet saivat huomattavia
summia takautuvina verohyvityksinä. Kuluttaja-asiamiehen toimisto hyväksyi AET:n ammatillisen julistuksen ja SHL:n sovellutusohjeet hautaustoimistojen kauppatapaohjeiksi.
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Etelä-Hämeen Alueyhdistyksen hallitus 1981

Liiton toimisto toimi SHT-Tukku Oy:n toimipisteen yhteydessä.
SHT-tukku toimi aktiivisesti liiton taustatukena sekä taloudellisesti
että konsultoivasti. Taloustilanne oli ajoittain erittäin tiukka. Liiton
tulot perustuivat jäsenmaksuihin sekä SHT-Tukku Oy:n tukeen.
Koska toimintaa haluttiin tehostaa ja palveluja sekä liittotuotteita
saada lisää, lähdettiin hankkimaan lisää kannattajajäseniä arkkutehtaista, kiviveistämöistä ja autoliikkeistä.
Myös ulospäin aktivoiduttiin. Liiton edustajat ja jäsenet pitivät runsaasti esitelmiä ja alustuksia hautausalaan liittyen seurakuntien, terveydenhuollon sekä ministeriöiden tilaisuuksissa. Poliisin käyttöön
laadittiin ”Ensiohje surukodille”. Eri medioissa kirjoiteltiin ahkerasti alasta valtaosan huomiosta ollen neutraalia mutta osa lehtikirjoittelusta oli negatiivista. Hautausala sai osansa lahjonta- ja kartellisyytteistä sekä rajun kilpailun leiman. Liiton voimavaroja kului
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Kunniapuheenjohtaja Leo Autio ja
toiminnanjohtaja
Leena Borisoff

myös jäsenten keskinäisten ristiriitojen selvittelyyn. Liittokokousten
julkilausumat saivat useimmiten toivottua huomiota.
Elinkeinohallitus teki tutkimuksen hautaustoimistojen hinnoittelusta. Tuloksista tuli valitettavasti negatiivista julkisuutta, johtuen
lähinnä suurista eroista arkkujen ja palvelukulujen vertailussa. Ulkopuolisen silmään näkyi selvästi kuva hautaustoimistojen ylihinnoittelusta. Tutkimuksen raportissa todettiin, että hinnoittelu tulisi
saattaa nykyistä paremmin kustannusvastaavaksi siten, että arkkujen
ja uurnien hinnoilla ei peitettäisi palvelusuoritteista aiheutuneita
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kuluja. Liitto oli tätä suositellut jäsenilleen jo aiemmin, ja asiasta
tiedotettiin aktiivisesti.
Psyykkinen ja fyysinen työsuojelu oli tapetilla. Vuonna 1987 työsuojelu julistettiin toimintavuoden teemaksi. Haluttiin kehittää
työssä jaksamista ja ”paineiden purkamista” oikealla tavalla, tätä toteutettiin jäsenille suunnatuilla koulutuksilla ja virkistysmatkoilla.
Kiinnitettiin huomiota työergonomiaan ja mietittiin keinoja nostovälineiden kehittämiseksi. Sairaaloiden nostoavun saamisesta tehtiin
selvitys. Käytännöt olivat hyvin vaihtelevia – missä sai apua henkilökunnalta automaattisesti, toisaalla taas vain sujauttamalla pimeän
setelin taskuun ja jossain ei ollenkaan. Myös huomattavan monissa
seurakunnissa vainajien säilytystilat eivät olleet nykyajan vaatimusten mukaisia. Tehtiin näistä asioita kirjelmät asianosaisille.
Jäsenetuja kehitettiin. Aktiivinen puhelinneuvonta on aina ollut liiton toimiston kulmakivi. Myös vaihtoautojen välitys otettiin toi-

Rentoutumista SHT:n kesäpäivillä 1982
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miston hoidettavaksi, ja omistajanvaihdoksissa liitto tarvittaessa
avusti uuden yrittäjän löytämisessä. Myös ulkopuolisten tarjoamia
jäsenetuja käytettiin hyväksi. Pienteollisuuden keskusliiton kautta
sai ilmaista laki- ja työsuhdeneuvontaa sekä edulliset henki- ja tapaturmavakuutukset. Shell, Teboil ja Atlas-Öljy tarjosivat alennusta
polttoaineostoista. Valomainoksissa ja mm. sisustussuunnittelussa
tehtiin yhteishankintoja, jonka ansiosta jäsenet saivat hyvät alennukset näistä palveluista. Jäsenmateriaalia suunnittelemaan ja parantamaan perustettiin oma työryhmä. Painotuotteita uudistettiin
vastaamaan ajan vaatimuksia ja tyyliä.
40-vuotisjuhlakokous pidettiin Vaasassa vuonna 1982. Puheenjohtajina 1980-luvulla toimivat Hans-Eric Mattsson, Esa Nieminen ja
Helena Pulliainen. 1980-luku oli uudistushenkistä myös puheenjohtajien suhteen. Vuonna 1983 valittu Esa Nieminen oli historian
nuorin puheenjohtaja, vasta 33-vuotias. Helena Pulliainen valittiin
taas ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi vuonna 1986.

Nordiskt Forumin kokouksessa 1984
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1990-LUKU

1990-luvun alun lama oli talousvaikutuksiltaan yksi Suomen historian pahimmista talouskriiseistä. Nousukauden ja ulkomaisen rahan
kulutusjuhlan päätyttyä massatyöttömyys ja yritysten ajautuminen
konkurssiin vaikutti kulutuksen vähenemisenä, väistämättä myös
hautausalalla. Asiakkailla ei ollut rahaa samalla lailla kuin ennen,
joten pidettiin pienempiä hautajaisia. Monet hautaustoimistotkin
joutuivat velkataakkansa alla lopettamaan toimintansa.
Lama aiheutti myös toisenlaisen ilmiön: samaan aikaan, kun toiset
yrittäjät laittoivat lapun luukulle, uusia hautaustoimistoja syntyi.
Monet muilta toimialoilta konkurssin kokeneet yrittäjät tai työttömäksi jääneet työntekijät näkivät hautausalan vakaana ja varmana
tulonlähteenä, niinpä hautaustoimisto saatettiin perustaa ilman sen
suurempaa tietämystä alalta. Monesti uudet yritykset myös markkinoivat voimakkaasti ja kauppatapaohjeiden vastaisesti.
Liitto keskittyi vahvistamaan vanhojen yritysten asemaa. Tiimalasissa kirjoitettiin ahkerasti talousneuvoja niin yrittäjyydestä, vero-

Seppeleen lasku 1992 liittokokouksessa
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Hauskaa oli myös Tampereen liittokokouksen alueyhdistyksen illassa 1993

suunnittelusta, verotuksen muutoksista ja auton sekä pitopalvelun
kannattavuuslaskennasta. Laman aikana, kuten aiemmin myös
1970-luvun taantuman aikana, liittoon liittyi selvästi enemmän jäseniä kuin tasaisen vaiheen tai nousukauden aikana. Oli selvää, että
järjestäytyneisyys toi turvaa liiketoiminnalle.
Vuonna 1991 aloitettiin juhlakeräys Lastenklinikan hyväksi. Tavoitteeksi asetettiin mahtipontiset 300 000 markkaa. Painetta keräykseen osallistumiseksi luotiin jäsenistölle mm. julkaisemalla
Tiimalasissa keräykseen osallistuneiden jäsenliikkeiden nimet. Tavoitteesta jäätiin, mutta summa oli silti huima ja sillä arvaamatta
saatiin paljon hyvää aikaan myöhemmin. Liiton 50-vuotisjuhlaviikonloppuna vuonna 1992 keräyksen tuotto 180 846,60 markkaa
luovutettiin juhlallisesti Lastenklinikalle.
1990-luvun alkupuolta leimasivat tiukat edunvalvontakeskustelut.
Ehkä enemmän kuin koskaan ennen, oli valtionhallinnon eri osa-alu-
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eiden kanssa hoidettavia asioita. Sosiaali- ja terveysministeriö, liikenneministeriö, kilpailuvirasto, kirkkohallitus sekä eri lääninhallitukset tulivat tutuiksi liiton puheenjohtajille sekä toimihenkilöille ja työryhmille.
Kilpailuviraston kiellettyä ohjehinnastot aloitettiin liitossa uutena
jäsenpalveluna hintatilastojen kerääminen. Ensimmäinen tilastointi
toteutettiin keväällä 1992. Sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa keskusteltiin oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvitykseen
liittyvistä kuljetuksista ja jätettiin asiaa koskeva normistoehdotus
ministeriölle syksyllä 1993. Liikenneministeriön kanssa väännettiin
hautausautojen veroasioista.
Ongelmia oli myös seurakuntien laskutuskäytännöissä. Seurakunnat eivät aina suostuneet laskuttamaan kuolinpesää hautapaikasta
vaan laskutettiin hautaustoimistoa, joka tällöin joutui ottamaan
myös luottotappioriskin. Oikeuteen asti mennyt asia ratkesi lopulta
niin, että hautaustoimistojen ei tarvitse ottaa seurakunnan laskua
vastuulleen, jos eivät itse halua.
Kiviteollisuusliiton kanssa yhdessä ajettiin eteenpäin sitä,
että seurakuntien harjoittama
hautakivikauppa tulisi arvonlisäverolliseksi. 9.5.1996 Uudenmaan lääninverovirasto
ohjeisti seurakuntia maksamaan arvonlisäveroa käymästään hautakivikaupasta.
Liiton
50-vuotisjuhlakirja
”Hautauskulttuuri Suomessa”
julkaistiin vuonna 1992. Kirjasta tuli sekä liiton 50-vuotishistoriikki, että kuvaus suo-
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malaisesta hautauskulttuurista aina esihistoriallisilta ajoilta lähtien.
Kirjassa oli runsaasti ainutlaatuista kuvamateriaalia Museoviraston
arkistoista.

EFFS aloitti toimintansa
vuonna 1995
Euroopan hautausalan järjestöt AET ja EBU yhdistyivät perustamalla uuden järjestön, European Federation of Funeral Services (EFFS). Perustava kokous pidettiin vuonna 1994, ja ensimmäinen kokous pidettiin 1995 Pariisissa Funeraire-messujen
yhteydessä. Jokainen perustamassa ollut maa, myös Suomi, sai
oman edustajansa hallitukseen. Liittoa edusti Veli-Matti Jokela.
Lähtökohtana oli, että yhdellä Euroopan laajuisella toimialajärjestöllä on enemmän painoarvoa EU:ssa kuin useammalla erillisellä. Järjestön tärkeimpiä asioita aluksi oli mm. kansainvälisiä
vainajankuljetuksia koskeva direktiivi. EFFS pyrkii ajamaan
alan yleisiä etuja ja yhdenmukaistamaan kansallisia käytäntöjä.
Yhteistyötä tehdään erityisesti kansainvälisissä asioissa. Kokemusten ja tiedon vaihto on EFFS:n yhteistyön perusta. Liiton
tavoitteena on kansainvälisen ja eurooppalaisen yhteistyön
avulla kehittää hautausalaa sekä parantaa työnteon edellytyksiä
ja palveluiden laatua. Kaikki EFFS:n jäsenet ovat sitoutuneet
noudattamaan eurooppalaisia eettisiä ohjeita.
Yksi 1990-luvun huolenaiheista on ollut myös varattomien vainajien
hautaaminen. Kela poisti yleisen hautausavustuksen vuonna 1996,
jonka jälkeen avustuksen saaminen on ollut kuntien harkinnanvaraisen toimeentulotuen varassa. Alueyhdistysten avulla tehtiin valtakunnallinen selvitys käytännöistä eri paikkakunnilla. Käytännöt
olivat ja ovat edelleen hyvin kirjavat. Jossain kunnassa avustuksen
sai etukäteen maksusitoumuksena, toisaalla taas vasta perunkirjoi-
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tuksen jälkeen. Summatkin saattoivat vaihdella reilusta tuhannesta
markasta useisiin tuhansiin. Usein kunnan sosiaalitoimi myös velvoitti omaiset asioimaan tietyssä hautaustoimistossa. Liitto koki tämän epätasa-arvoisuutena eri kuntien asukkaita, vainajia ja omaisia
kohtaan, ja käytännöt olivat osin jopa laittomia. 1990-luvun lopulta
alkaen asiaa on koitettu ajaa Sosiaali- ja terveysministeriössä, toistaiseksi tuloksetta. Tavoitteena olisi saada kaikille samanarvoinen ns.
hautausseteli, jonka omaiset voisivat käyttää missä tahansa hautaustoimistossa.
Vuonna 1997 solmittiin kannattajajäsensopimus suurimpien arkkuvalmistajien kanssa. Sopimuksen mukaan SHT-Tukku, HKVtukku, Mansikkamäki Oy sekä Arkkutehdas Mettänen maksavat liitolle toimikauden 1.6.1997–31.5.1998 aikana perusmaksun 1 000
markkaa ja lisäksi 1 mk jokaisesta liiton jäsenen ostamasta ja maksuajan puitteissa maksamasta arkusta. Sopimuksella haettiin molemminpuolista etua: jäsenet keskittäisivät ostonsa näihin valmistajiin,
jolloin valmistajat saisivat lisää asiakkaita, ja valmistajat puolestaan
tukisivat liittoa taloudellisesti.
”Olemme joskus sanoneet leikillisesti, että suomalainen kuluttaja voi
valita arkkunsa maailman suurimmasta valikoimasta”
(Lasse H. Lauren)
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Ruotsissa keskustellaan
tuhkauslämmön jälkikäytöstä
Tiimalasi 1/1996 kirjoitti naapurimaamme kuulumisia:
“Ympäristöherkät ruotsalaiset ovat keksineet uuden puheenaiheen vainajien hammaskullan tilalle. Nyt käydään eettistä keskustelua siitä, mihin uudet päästönormit täyttävä krematorion
hukkalämpö voidaan johtaa. Jotta krematorion päästöt olisivat
mahdollisimman puhtaita, tuhkauskaasut jälkipoltetaan 900
asteen lämmössä ja puhalletaan voimakkailla tuulettimilla sitten
taivaan tuuliin. Maan 100 krematoriossa ja lähdes 60 000 hengen vuosittaisessa tuhkauksessa syntyy merkittävä määrä hukkalämpöä. Maallistuneessa Ruotsissa on uskallettu ottaa esiin mahdollisuus käyttää lämpö uudelleen esimerkiksi johtamalla se kaukolämpöverkkoon. Tämä ehdotus on saanut vastaansa vainajien
oikeuksien puolustajat. Heidän pääargumenttinsa on, että on
vainajan häpäisyä johtaa hänen polttamisestaan syntynyt lämpö talojen lämmitykseen. Välittämä mielipide kuultiin eräältä
nuorehkolta naispapilta. Hän katsoo, että energia kuuluu osana
suureen kiertokulkuun, eikä ole suurta eettistä eroa, ravitseeko
maatuva ruumis maaperää vai käytetäänkö tuhkauksen hukkalämpö käytännöllisesti ja ympäristöystävällisesti. Hautausmaahallinnon johtaja Anders Nordell huomauttaa vastustajille, että
nykyisin on yleisesti hyväksytty toimintalinja välttää energian
tuhlausta. Lisäksi hän oikaisee yleisen väärinkäsityksen. Lämpö
ei synny tuhkattavasta vainajasta, vaan tuhkauksessa käytettävästä kaupunkikaasusta. Keskustelu jatkuu.” (Memento)
Hautausalan tuotteiden valikoima on jo vuosikymmeniä ollut valtava. Vaikka arkuissa on perinteinen suomalainen kangasverhoilu
ja pelkistetty puupinta säilynyt, kankaiden ja värien kirjo lisääntyy
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jatkuvasti. Uurnamalleja on markkinoilla vielä enemmän kuin arkkuja. Suomessa arkunvalmistajia on aina ollut useita, uurnanvalmistajia kymmeniä. Hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin ovat aina
olleet tärkeitä. Liiton taloudelliseen pärjäämiseen on huomattavasti
vaikuttanut sponsorien tuki.
Toimintavuoden 1999 teemana oli liiton ja liiton logon tunnettavuuden lisääminen. Keväällä alueyhdistyksille jaettiin lehdistötiedotteiksi tarkoitetut teema-artikkelit koskien hautaustoimistotyötä
yleensä sekä tiedotteet liitosta ja sen merkityksestä jäsenille, asiakkaille ja koko hautausalalle. Yhtenäistä näyteikkunamateriaalia jaettiin jäsenille ja kampanja huipentui ennen pyhäinpäivää, jolloin lähetettiin uudet lehdistötiedotteet.
50-vuotisjuhlakokous pidettiin Helsingissä. Puheenjohtajina
1990-luvulla toimivat Veli-Matti Jokela ja Virpi Siivonen.
Hautaustestamenttijärjestelmä valmistui 1992
Hautaustestamenttijärjestelmän kehittämisen tarkoituksena oli jo
pitkään tunnetun tarpeen täyttäminen ja sen mahdollistaminen,
että jäsenliikkeet voivat tarjota asiakkailleen turvallisen, helpon ja
valtakunnallisesti yhtenäisen, mutta kuitenkin yksilöllisen mahdollisuuden hautajaisiinsa liittyvien järjestelyjen suunnittelemiseen ja
sopimiseen haluamallaan tavalla.
Ajatus lähti vuoden 1989 Nordiskt Forumista, jossa esiteltiin Ruotsin liiton ennakkotilausjärjestelmä. Ruotsista saatiin lupa käyttää
heidän systeemiään mallina, jonka pohjalta lähdettiin suunnittelemaan omaa hautaustestamenttipalvelua. Aluksi ajatuksena oli perustaa liiton alaisuuteen yhtiö, jonka asiamiehinä jäsenet tekisivät
ennakkotilaussopimuksia. Kuitenkin verotukselliset kysymykset
saivat tämän aikeen väistymään ja seuraavaksi suunniteltiin säätiön
perustamista verojen välttämiseksi. Lausuntojen perusteella kyseistä

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry. 75 vuotta

47

perustettavaa säätiötä ei liiketoiminnallisen luonteen johdosta voitaisi lukea yleishyödylliseksi, joten päädyttiin nykyäänkin pätevään
käytäntöön: ennakkotilaus tehtiin lakimääräiseen testamentin muotoon. Ennakkomaksuja ei kerätty, vaan ne kirjattiin maksettavaksi
kuolinpesän varoista, tai testamentintekijä tallettaisi kustannusarvion mukaiset varat erilliselle pankkitilille, jolta laskua, virkatodistusta
ja sopimuspapereita vastaan hautaustoimisto saisi lunastaa jälkeenpäin osuutensa.
Hautaustestamentti sai myös lehdistössä paljon myönteistä julkisuutta. Monet hautaustoimistot ottivatkin heti hautaustestamentin
palveluvalikoimaansa. Liiton suunnittelemia lomakkeita ei kuitenkaan osa jäsenistä ollut vielä herännyt hankkimaan, jolloin tulikin
kiire niitä tilata, kun asiakkaat pyysivät. Yleisöltä saatiin rohkaisevaa
palautetta myös Hoiva-92 -messuilta, jossa liiton osastolla esiteltiin
ennakkosopimuksen tekoa.
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2000-LUKU

Uudelle vuosituhannelle tultaessa palveluiden ja hautajaisten yksilöllisyys alkoi korostua ja asiakkaat tulivat selvästi vaativimmiksi.
Toiveet monipuolistuivat, hautajaisten mittatilauksesta räätälöinti
alkoi olla yleistä. Koko ajan lisääntyivät sellaiset omaiset, jotka eivät
halunneet, osanneet tai jaksaneet tehdä itse järjestelyitä. Hautaustoimiston rooli ”täyden palvelun” paikkana vahvistui entisestään.
Internetin käytön tullessa kaikille arkipäiväiseksi myös asiakkaiden
hintatietoisuus lisääntyi ja hautaustoimistojen kilpavarustelu siirtyi
internet-sivuille. Toimivat, kauniit ja selkeät internet-sivut olivat
totta kai nykypäivää ja tutkimusten mukaan asiakkaat etsivät yhä
enemmän tietoa internetistä. Myös median huomio, etenkin hintoihin kohdistuvana, suuntautui alaamme. Välillä kova kilpailutilanne
johti siihen, että jotkut yrittäjät alkoivat polkea hintoja. Liitto antoi
julkilausumissaan painavan mielipiteensä epätervettä kilpailua vastaan ja pyrki kaikin keinoin ajamaan jäsentensä etuja kiristyneessä
kilpailutilanteessa. Varsinkin poliisipiirien muuttumisen aiheuttamat kuljetusten kilpailutukset aiheuttivat työtä, kun tarjouspyyntöjen ja tarjousten oikeellisuuteen oli useinkin aihetta puuttua.
Vuonna 2002 Parhaat käytännöt-koulutus yhdessä Helsingin Kauppakorkeakoulun kanssa alkoi. Ensimmäiset diplomit jaettiin 2004
Helsingin liittokokouksessa. Aloitettiin ”Kiertokoulut” useassa kaupungissa ympäri Suomen. Aiheet olivat hyvin käytännönläheisiä,
kuten hinnoittelu, tilauslomakkeen käyttö, kuolinpesän raha-asiat.
Kiertokouluista tuli erittäin suosittuja, sillä muutaman tunnin iltakoulutukseen osallistuminen oli maksutonta ja helppoa.
60. juhlavuoden kunniaksi julkaistiin lastenkirja ”Jospa ukki nukkuukin”. Kirjan kirjoitti Hanna Ranssi-Matikainen ja kuvitti Riikka
Juvonen. Kirja oli tarkoitettu puhumaan kuolemasta lohduttavasti
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ja totuudenmukaisesti, ja se sisälsi tarinan jota voi soveltuvin osin
lukea lapselle. Kirjan lopussa oli myös asiantuntijaosio, jossa kerrottiin surun psykologiasta ja pyrittiin vastaamaan lapsen mieltä askarruttaviin kysymyksiin kuolemasta. Vuonna 2003 avattiin internetiin
Muistosivusto yhteistyössä Pro Visio Oy:n kanssa.

Uusi hautaustoimilaki 1.1.2004
Suuri alaamme koskeva lakiesitys hyväksyttiin vuonna 2003.
Laissa säädetään ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta,
tuhkan käsittelystä sekä hautausmaan ja yksityisen haudan
perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta ja lakkauttamisesta
sekä krematorion perustamisesta. Liittomme osallistui lain
valmisteluun lausunnoin. Liiton lausumat oli huomioitu
Opetusministeriön yhteenvedossa. Liitto arvosti lakiehdotuksen vaatimuksia arvokkuuden ja kunnioittavuuden huomioonottamisesta ruumiin ja tuhkan käsittelyssä. Hautaustoimilain sisällöstä voidaan todeta yhteiskuntamme ja kulttuurimme tila. Historiantutkijatkin jo ovat sanoneet, että se, miten kulttuurissa suhtaudutaan vainajiin, kertoo paljon myös
siitä, miten suhtaudutaan eläviin ja yleensä elämän arvoon.
Lakiesityksen perusteluissa sanotaan seuraava; ”Hautaamisessa on ensinnäkin kysymys terveydensuojelun kannalta
välttämättömästä toimenpiteestä. Toiseksi hautaamisessa on
otettava huomioon vainajan eläessään esittämät toivomukset
ja muiston kunnioittamiseen liittyvät pieteettinäkökohdat,
vainajan läheisten ihmisten tunteet sekä yleensäkin ihmisen
peruskäsitys siitä, miten kuolemaan, vainajiin ja hautaamiseen tulee suhtautua. Kulttuurissamme edellytetään arvokasta
ja kunnioitettavaa suhtautumista kaikkeen, mikä liittyy vainajiin ja hautaamiseen. Kolmanneksi hautaamiseen liittyy
myös uskonnollinen merkitys.”
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Marianne Välimaa ja Kyllikki Forsius Etelä-Suomen alueyhdistyksen infopisteellä Helsingin vuoden 2004 liittokokouksessa.

SHT-Tukun 50-vuotisjuhlissa onnittelemassa puheenjohtaja Pirjo Aaltonen ja
toiminnanjohtaja Ritva Kosonen
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Vuonna 2005 julkaistiin Hautaustoimen käsikirja. Kirja oli hyvin
kattava tietopaketti kaikille työnsä puolesta kuoleman ja hautaamisen kanssa tekemisissä oleville, kuten kirkon ja hautaustoimistojen
työntekijöille. Kirjassa käsiteltiin seurakunnan, hautaustoimistojen
ja eri viranomaisten yhteistyötä. Kirja sisälsi myös hautaustointa
koskevat säädökset ja siinä otettiin huomioon uusi vuonna 2004
voimaan tullut hautaustoimilaki sekä Suomen luterilaisen kirkon
Kirkollisten toimitusten kirjan uudet hautaan siunaamisen kaavat.
Liittomme edustajana kirjaa oli tekemässä Pirjo Aaltonen.

Kirjoituskilpailun palkintojen jakajat vasemmalta: liiton puheenjohtaja Ari
Eronen, päätoimittaja Tapani Ruokanen, tutkija Juha Nirkko sekä palkintolautakunnan puheenjohtaja Veli-Matti Jokela.
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Liitto osallistui myös arkku- ja uurnavalmistajien sekä Suomen
Hautaustoiminnan Keskusliiton kanssa arkkujen ja uurnien laatusuosituskäytäntöjen suunnittelutyöryhmään.

Näitä hautajaisia en unohda
-kirjoituskilpailu
Liitto järjesti yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kanssa kirjoituskilpailun 16.4.–31.12.2007. Kilpailun tarkoituksena oli kerätä ihmisten omia kokemuksia hautajaisista.
Määräaikaan mennessä kilpailuun lähetettiin 417 kirjoitusta. Esiraatiin kuuluivat jäsenemme Veli-Matti Jokela, Anni
Lahti, Marianne Välimaa ja toiminnanjohtaja Ritva Kosonen
sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkija Juha Nirkko. Esiraati valitsi 18 kirjoitusta, joista Suomen Kuvalehden
päätoimittaja Tapani Ruokanen valitsi voittajat. Kilpailun
voittivat avoimen sarjan kirjoituksella Paula Hovi sekä ammattilaisten sarjassa Leena Lehmuspuu. Alkuperäiskappaleet
kirjoituksista luovutettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon 16.1.2008.
Arkiston tutkija Juha Nirkko kertoi vaikuttuneensa kirjoituksista:
”Oli yllättävää, miten syviä psykologisia henkilökuvia kirjoituksissa oli ja kuinka pitkältä ajalta. Kirjoittajat käyttivät monia
tyylilajeja, esim. kansantieteellistä kuvausta, kaunokirjallista
tyyliä ja jopa runoutta. Tällaisten aineistojen arvo vain kohoaa vuosien myötä, ja myös käytettävyys laajenee jälkipolvilla
akateemisesta piiristä kaikkiin menneisyydestä kiinnostuneisiin
suomalaisiin. Nyt kerätty hautajaisaineisto on yksi henkinen monumentti meidän ajastamme.”
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Kirjoituskilpailun parhaita kirjoituksia on julkaistu viime
vuosien Tiimalaseissa. Tiimalaseissa oli jo aiempina vuosina
julkaistu lähinnä hautaustoimistoyrittäjien kirjoituksia samasta aiheesta. Kilpailuprojektissa tiiviisti mukana ollut VeliMatti Jokela kirjoitti koskettavasti yksinäisen veteraanin hautauksesta Tiimalasissa 1/2005. Rovaniemen IV hautausmaalle
perustettiin Veli-Matti Jokelan aloitteesta v. 1995 veteraanialue. Sen suosio yllätti seurakunnan, ja jo muutaman vuoden
kuluttua avattiin veteraanialue Talvivaaran hautausmaalle.
Tässä lyhennelmässä korostuu ammattikuntamme herkkyys
ja kunnioitus, jota ilman emme tule toimeen.
”Viimeiselle matkalle.
Olen yli kolmenkymmenen vuoden aikana joutunut läheltä seuraamaan tuhansia hautajaisia. Suurin osa näistä hautajaisista on
ollut sellaisia, joista ei näin jälkeenpäin muista yhtään mitään.
Muutamat taas ovat – syystä tai toisesta – jääneet mieleen iäksi. …
Olimme nelisin (rovasti Esko Eho, ylipuutarhuri Pauli Hokkanen,
hautausmaan hoitaja Tauno Salmela ja minä) laskemassa isänmaan multiin ensimmäistä sotaveteraania Tavivaaran veteraanialueella. Paikalla ei ollut ketään muita. Oli kaunis, aurinkoinen
kevättalven päivä, Lapin kevättalvi parhaimmillaan. Ympärillämme olivat hohtavat hanget, puut pakkasyön jälkeen vielä kuurassa, maisema kuin postikortista. Olimme nelisin, kaikella asiaankuuluvalla arvokkuudella, laskeneet arkun hautaan. Rovasti
aloitti siunauspuheensa: ”Veljet, me tiedämme, että näinkin täältä
voidaan joutua lähtemään! Yksinäinen vaeltaja, sotaveteraani, on
saapunut määränpäähänsä. Yksin hän vaelsi ja yksin saapui perille.” Valitettavasti rovasti Ehon siunauspuhe oli – kuten parhaat
puheet usein ovat - siinä paikassa syntynyt, eikä sitä ole kirjoitettu
muistiin. Sen sisällön vaikuttavuus ja koskettavuus olivat kuitenkin sellaiset, että vieläkin liikutun, kun sitä muistelen…”
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Järjestökurssi Virossa 2006

Vuonna 2007 65-vuotisen historian kunniaksi julkaistiin cd-levy
”Kun suru koskettaa”. Samannimisen laulun olivat tehneet Seppo
Nissilä ja Jukka Ikonen.
Vuonna 2008 Nordiskt Forumin tärkein tehtävä oli yhteispohjoismainen suunnitelma poikkeustilanteita varten. Lähtökohtana oli
se, että viranomaiset tiesivät aivan liian vähän niistä voimavaroista,
joita hautaustoimistoilla oli mahdollisuus tarjota esim. suuronnettomuuksissa tai luonnonkatastrofeissa. Asiaa valmisteli erityinen työryhmä, jossa liiton edustajana toimi Pinja Hellman.
Vuonna 2009 valmistui dosentti Gustaf Molanderin tutkimus
”Matka mullan alle – kuolematyöntekijöiden arki”. Molander tutki
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella Työsuojelurahaston tukemana kuolematyöntekijöiden työtä ja työssä jaksamista.
Tutkimuksessa haastateltiin ihmisen viimeisestä matkasta huolehtivia ja havainnoitiin heidän työtään. Kohteena olivat sairaaloiden
ruumistyöntekijät, hautaustoimistoyrittäjät ja hautaustoimistoissa
palkkatyötä tekevät sekä krematorio-, kappeli- ja hautausmaatyön-
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tekijät. Alan ammattiryhmiä on ensimmäisen kerran tutkittu Suomessa näin kattavasti. Työterveyslaitos julkaisi tähän tutkimukseen
pohjautuvan, Gustaf Molanderin kirjoittaman kirjan. Liiton jäseniä
haastateltiin tutkimusta varten ja Molander esiintyi myös useissa
liiton koulutustilaisuuksissa asian tiimoilta. Tutkimus toi toivottua
huomiota myös medioissa.
Vuonna 2009 elokuussa järjestettiin Suomessa European Funeral
Director´s Golf Throphy, johon osallistui suuren suomalaisjoukon
lisäksi yhdeksän vierasta Saksasta sekä Hollannista.

Funeral Director´s Golf Trophy Suomessa 2009
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Näyttelyn avaus Oulun liittokokouksessa 2009. Kuvassa liiton puheenjohtaja
Kyllikki Forsius ja hallituksen jäsenet Pinja Hellman ja Tanja Runola sekä
Oulun yrittäjien puheenjohtaja Jorma Ketola.

Ensimmäinen Kuolema ja työ -seminaari järjestettiin vuonna 2009.
Tarkoituksena oli tehdä kuoleman ja surun parissa työskentelevien
työtä näkyväksi ja tarjota osanottajille foorumi yhteisten työn pohdintaan. Puhujina olivat mm. professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, poliisipastori Carita Pohjolan-Pirhonen sekä teologian
maisteri, saattohoidon asiantuntija Okko Balagurin. Seminaarissa
esiteltiin myös dosentti Gustaf Molanderin vuonna 2009 valmistunut tutkimus ”Matka mullan alle – kuolemantyöntekijöiden arki”.
Seminaariin osallistui noin 100 hautaustoimistojen, seurakuntien
sekä terveydenhuollon ammattilaista ja liitto sai osallistujilta kiitosta
järjestelyistä.
60-vuotisjuhlakokous pidettiin Kuopiossa vuonna 2002.
2000-luvulla puheenjohtajina toimivat Virpi Siivonen, Ilkka Ollonen, Pirjo Aaltonen, Ari Eronen sekä Kyllikki Forsius.
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2010-LUKU

Hartaushetken väkeä liittokokouksessa 2011

2010-luvulla 75-vuotias Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry jatkaa tärkeää työtään hautausalan, hautauskulttuurin ja erityisesti jäsenliikkeidensä edunvalvojana. Viimeisten vuosien aikana liitto on
saavuttanut yhteiskunnallisesti merkittävän toimijan aseman, ja sen
jäsenliikkeiden ammattitaidon ja osaamisen arvostus on kasvanut.
Liitto huomioidaan asiantuntijana hautausalaa koskevissa asioissa,
oli sitten kyse lainsäädännön uudistuksista, mediasta tai koulutustarpeista. Aktiivisella, pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella työllä liitto
on pystynyt nostamaan hautaustoimistojen työn arvostusta sekä
omaa rooliaan yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Viimeisen vuosikymmenen keskeisiä teemoja edunvalvonnassa ovat
olleet jo aiemminkin esillä olleet viranomaiskuljetukset sekä sosiaa-
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litoimen kustantamat hautaukset. Viranomaiskuljetusten osalla on
tapahtuvat merkittävää edistymistä, kun aktiivisella työllä on saatu poliisin hankintasektori yhdessä liiton kanssa laatimaan kriteerit
hankintakilpailutuksille. Tarjouskilpailuissa ei poliisin asettamien
kriteereiden mukaan enää voita halvin hinta, vaan tarjottaville palveluille asetetaan selkeitä laadullisia kriteereitä, kuten hautausalan
eettisten ohjeiden huomiointi ja ruumisauton määritelmien noudattaminen ajoneuvokalustossa. Käytännön tasolla tekemistä riittää
silti edelleen, jotta periaatteita noudatettaisiin koko maassa. Sosiaalihautausten osalta liitto on ollut ministeriötasolla keskustelemassa
koko maan kattavasta tasa-arvoisesta valinnanvapauden sallivasta
maksukäytännöstä. Selkeyttä toimintamalleihin on saatu, mutta
liiton tavoite esimerkiksi palvelusetelistä hautauspalvelujen hankinnassa on vielä työn alla.
Edunvalvontaan on kuulunut myös neuvotteluja ja ohjeistusten laatimista vainajien säilytystilaongelmista, turhista vainajan siirroista
ja hygieniapuutteista terveydenhuollon tiloissa. Tarttuvien tautien
ehkäisyssä liitto on ottanut aktiivista roolia. Vainajista tarttuvien
tautien ehkäisy oli yksi Kuolema ja työ -seminaarin teemoista vuonna 2014 ja lisäksi liitto antanut lausunnon uutta tartuntatautilakia
varten sekä ollut kuultavana työsuojelulainsäädännön uudistusta
valmistelevassa työryhmässä.
Alan yhteiset laatusuositukset saatiin valmiiksi vuonna 2016. Liiton
aloitteesta yhdessä arkkuvalmistajien, maahantuojien, hautaustoimistojen, Seurakuntapuutarhurit ry:n, Krematoriosäätiön, seurakuntien ja Suomen Hautaustoiminnan keskusliiton valmisteltiin
yhteiset vuoden 2017 alusta voimaan astuvat hautauksessa käytettävien arkkujen laatukriteerit. Arkkujen valmistuksessa sai tämän jälkeen käyttää vain luonnonmateriaaleja tai vastaavia. Lisäksi arkuissa
tulee olla tuoteseloste, josta näkyy valmistajan nimi. Valmistajien
verkkosivuilta löytyvät tarkemmat materiaalitiedot.
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Ensimmäiset hauturimerkonomiopiskelijat
2010

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa aloitettiin kaatuneiden huollon
poikkeusolojen järjestelyjä varten. Kyllikki Forsius oli jo aikaisemmin ollut mukana Puolustusvoimien kaatuneiden huollon oppaan
uudistustyössä, mutta vuonna 2014 aloitettiin laajempi yhteistyö.
Puolustusvoimien ja liiton välillä laaditaan yhteistyösopimus, jonka
puitteissa Puolustusvoimat sitoutuu poikkeusolosuhteissa ostamaan
tarvitsemansa kaatuneiden huoltoon liittyvät palvelut liiton jäsenliikkeiltä. Vastaavasti liiton jäsenliikkeet sitoutuvat varaamaan henkilöstöään ja kalustoaan tähän käyttöön.
Hinnoittelu ja kilpailu alalla ovat olleet jatkuvana puheenaiheena
2010-luvulla ja erityisesti media on nostanut hintakysymyksiä aktiivisesti esiin. Jotkut uudet alalla tulleet yrittäjät ovat syyttäneet
liiton jäsenliikkeitä ja liittoa jopa kartellista ja hintasopimuksista.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki liittoon vuosien 2014–2016 aikana tarkastuksen, eikä sen perusteella löytänyt huomautettavaa liiton
toiminnassa. Liitto korostaa erityisesti sitä, että asiakkaan tulee saada riittävät ja oikeat tiedot kustannuksista palvelua tilatessaan.
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Yhteistyöllä omaisten parhaaksi
-projekti
Vuonna 2011 liittokokouksessa SHT-Tukku luovutti liiton
käyttöön Oulun yliopiston opiskelijan Hannele Karhun tekemän Pro gradu-tutkielman ”Yhteistyöllä omaisten parhaaksi”. Tämän pohjalta puheenjohtaja Kyllikki Forsius otti
yhteyden Kirkkohallitukseen, jonka kanssa lähdettiin yhdessä
toteuttamaan projektia. Yhteistyöllä omaisten parhaaksi -projektissa oli mukana seurakunnan työntekijöitä, liiton hautaustoimistoyrittäjiä, Kirkkohallitus sekä Hannu Lehtonen
SHT-Tukusta. Vuoden aikana kokoonnuttiin useita kertoja.
Projektin tarkoituksena oli saada koottua hyviä käytäntöjä
toimintamalleiksi seurakuntien ja hautaustoimistojen väliseen yhteistyöhön – lähtö- kohtana tietenkin se, että kaikki
me palvelemme samaa asiakasta.
Tavoitteena oli yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa käytäntöjä,
lomakkeita ja tiedonkulkua. Työryhmä suositteli, että seurakunnat ja hautaustoimistot tiivistävät yhteistyötään kokoontumalla neuvonpitoihin säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Projektin toteuttavat toivoivat, että kerätyt hyvät käytännöt olisivat apuna ja pohjana, kun tehdään työtä omaisten parhaaksi.
Kaikkien tavoitteena kun on lopuksi, että omaiset järjestävät
vainajalle arvokkaan tilaisuuden, hautajaiset, viimeisenä tervehdyksenä yhteisestä taipaleesta. Tilaisuuden onnistumisen
ja sujumisen toteuttamiseksi tarvitaan hautaustoimistojen ja
seurakuntien saumatonta yhteistyötä.
Projektin tulokset ovat ohjanneet hautaustoimistojen ja seurakuntien välistä yhteistyötä ja sen pohjalta syntynyttä materiaalia käytetään esimerkiksi koulutusmateriaalina.
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2010-luvulla liiton panostus koulutustoimintaan on ollut merkittävä. Tammikuussa 2010 aloitettiin liiketalouden perustutkinto
yhteistyössä Edupolin, Johtamisvoima Oy:n sekä Oppisopimuskeskuksen kanssa. Tavoitteena oli merkonomikoulutus hautausalan erityisominaisuuksilla vahvistettuna. Ensimmäiset hauturimerkonomit
valmistuivat vuoden 2011 syksyllä. Vuonna 2012 toteutettiin myös
toinen liiketalouden perustutkinto.
Kuolema- ja työ -seminaareja päätettiin 2010-luvulla toteuttaa osallistujien toiveiden perusteella joka toinen vuosi. Seminaareihin on
saatu joka vuosi laadukkaita puhujia ja kiinnostavia teemoja. Osallistujamäärät ovat ylittäneet järjestäjien odotukset. Kolmannen
Kuolema- ja työ -seminaarin yhteydessä toteutettiin ensimmäistä
kertaa Suomessa yleisölle avoin hautausalan näyttely. Näyttely sai
paljon huomiota mediassa ja näyttelyyn kävi tutustumassa seminaarivieraiden lisäksi lähes 400 henkilöä. Palaute näyttelystä oli positiivista niin näyttelyvieraiden kuin näytteilleasettajina toimineiden
yhteistyökumppanien taholta. Yleisölle avoimen näyttelyn toteuttamista on sen jälkeen jatkettu seminaarien ja myös liittokokousten
yhteydessä.
Toimialapäivät ovat vakiinnuttaneet asemansa jokavuotisena koulutus- ja verkostoitumistapahtumana. Toimialapäivillä on ollut ajankohtaista ja laadukasta koulutusohjelmaa, jossa kouluttajina on ollut eri alojen asiantuntijoita, sekä mukavaa yhdessäoloa. Kiertokouluja on järjestetty lähes vuosittain toiveiden mukaan. Usein aiheena
ovat olleet perunkirjoitukseen liittyvät asiat. Viime vuosien aikana
on tehty myös yhteistyötä Asianajotoimisto Lindbladin kanssa, joka
on kouluttanut jäsenistöä ja antanut maksutonta lainopillista neuvontaa.
KELA:n ja Härmän Kuntokeskuksen kanssa tehtiin yhteistyötä ja
saatiin aikaiseksi hautaustoimistoyrittäjien TYK-kuntoutus. Vuonna 2011 aloitettiin myös Aslak-kuntoutus.
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Kolmas Kuolema ja työ -seminaari järjestettiin marraskuussa 2014 Hotelli
Presidentissä Helsingissä. Seminaari keräsi yli 250 osallistujaa.

Vuoden 2014 toimialapäivien yhteydessä järjestettiin ylimääräinen
liittokokous sääntömuutosehdotuksen käsittelemiseksi. Sääntömuutos hyväksyttiin saman vuoden varsinaisessa liittokokouksessa. Keskeisimmät muutokset olivat alueyhdistysten lakkauttaminen, puheenjohtajakauden muuttaminen kaksivuotiseksi sekä liittohallituksen
varajäsenyyden poistuminen. Alueyhdistysten toiminta oli useimpien
yhdistysten kohdalla viimeisten vuosien aikana lakannut lähes kokonaan eikä niille liiton aktiivisen roolin vuoksi nähty enää tarvetta.
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Ensiohje hautausta järjestävälle
Liitto julkaisi omaisia varten oppaan, jossa kerrotaan lyhyesti
hautausjärjestelyihin liittyvistä asioita ja ohjataan käytännön
järjestelyiden hoitamisessa. Ensiohjeessa selvennetään kuolemaan liittyvien asioiden hoitojärjestystä sekä tarvittavia
asiakirjoja. Liitto haluaa myös korostaa omaisten oikeutta
valita haluamansa hautaustoimisto, riippumatta siitä kuka
on suorittanut poliisin tai laitoksen tilaaman ensikuljetuksen. Minkään ulkopuolisen tahon ei tule vaikuttaa tähän eikä
viranomaisten suositella tiettyä hautaustoimistoa. Ensiohje
on tarkoitettu työvälineeksi hoitohenkilökunnalle laitoksiin
sekä viranomaisille maksuttomasti jaettavaksi ohjeeksi. Ensiohje ei sisällä yksityisten yritysten tietoja. Liitto on jakanut
ensiohjetta kymmeniä tuhansia kappaleita sairaaloihin, terveyskeskuksiin, poliisilaitoksille ympäri Suomen. Laitokset
ja myös viranomaistahot ovat todenneet oppaan erittäin hyödylliseksi ja sitä tilataan liitosta jatkuvasti lisää. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos on myös linkittänyt Ensiohjeen omille
sivuilleen.
Tiimalasi julkaistiin neljä kertaa vuodessa ja se lähetettiin jäsenten
ja yhteistyökumppanien lisäksi myös kaikkiin Suomen seurakuntiin.
Päätoimittajina 2010-luvulla toimivat Riitta Vehanen, Maija Lepola
ja Pirita Forsius. Vuonna 2012 julkaistiin erityisesti omaisille oppaaksi suunnattu ErikoisTiimalasi-lehti. ErikoisTiimalasista tehtiin
vuonna 2016 neljäs painos ja sitä on jaettu noin 20 000 kpl. Lehteä
käytetään esimerkiksi lähihoitajaopiskelijoiden oppimateriaalina.
Liiton painotuotteiden ulkoasu uudistettiin vuonna 2013 ja hautaustestamenttiesitettä lukuun ottamatta kaikki liittotuotteet käännettiin myös ruotsinkielelle. Hautausjärjestelyni-vihkonen ja hauta-
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uksen ennakkosuunnittelu ylipäätään olivat paljon esillä mediassa ja
herättivät laajaa kiinnostusta myös kuluttajissa.
Vuonna 2016 liitto julkaisi Muistollesi.fi-osoitteessa muistosivuston. Se on valtakunnallinen kuolinilmoitus- ja muistosivusto, joka
on jäsenliikkeiden asiakkaille maksuton.

Video hautaustoimistojen palveluista
Liiton juhlavuonna 2017 yhdistys valmisti asiakkaille tarkoitetun hautausjärjestelyistä kertovat videon, joka julkaistiin liiton verkkosivuilla ja Youtubessa. Jäsenistö ja yhteistyökumppanit ovat jakaneet ja voivat jakaa sitä omilla verkkosivuillaan.
Video on toimitettu myös tiedotusvälineille, seurakunnille ja
Kirkkohallitukselle.
Jo ensimmäisistä toimintavuosista alkaen tärkeä osa liiton toimintaa on ollut messumatkojen järjestäminen ulkomaille. 2010-luvulla
messumatkoja toteutettiin joka vuosi, joinakin vuosina jopa useampia. Messumatkat on viime vuosien aikana tehty Pariisin Funérairemessuille, Italian TanExpo-messuille sekä Saksassa järjestettäville
Befa-messuille. Vuonna 2017 tehtiin messumatka Miamissa järjestetyille MiamiFuner-messuille. Messumatkoille on osallistunut kiitettävä määrä hautureita, ennätyksenä Pariisin messumatka vuonna
2013, jonne osallistui yli 50 hauturia.
Kansainvälisyys näkyi liiton toiminnassa messumatkojen lisäksi
aktiivisena osallistumisena eurooppalaisen hautausalan järjestön
EFFS:n toimintaan. Ville-Pekka Jokela on Suomen edustajana
osallistunut EFFS:n vuosikokouksiin joka vuosi ja toiminut myös
EFFS:n tilintarkastajana. EFFS:n kautta Suomi on myös kansainvälisen hautausalan kattojärjestön FIAT-IFTA:n jäsen. Suomalaisten
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Miamin messumatkalla vuonna 2017 vierailtiin vuonna 1924 perustetussa
Van Orsdell Mortuary -hautaustoimistossa. Kyllikki Forsius ojensi omistajaperheelle Suomesta kertovan kirjan.

messuvierailujen lisäksi liittokokousnäyttelyissämme on 2010-luvulla lähes joka vuosi nähty ulkomaisia näytteilleasettajia. Vuonna
2014 ryhmä Venäjän hautaustoimistojen liittoa vastaavan organisaation edustajia vieraili Suomessa liiton vieraana kuulemassa suomalaisesta hautauskulttuurista ja tutustumassa mm. hautausmaihin.
Vuonna 2010 jaettiin ensimmäisen kerran Vuoden Seurakunta/
Hautausmaa -palkinto. Ajatuksena oli, että tunnustuspalkinnon
myöntäminen kiinnittää enemmän huomiota seurakuntien ja hautaustoimistojen yhteistyöhön. Palkinnon saaja valittiin sekä asiakkaiden että jäsenliikkeiden antamien palautteiden perusteella. Ensimmäisenä palkinnon sai Honkanummen Hautausmaa Vantaalla.
Palkinto ja kunniakirja luovutettiin Honkanummella 6.10.2010.
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Kilpailua on sen jälkeen pyritty tekemään tunnetuksi yleisölle ja
seurakunnille. Palkinto on ensimmäisen vuoden jälkeen luovutettu
joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2015.
Liiton 70-vuotisjuhlat ja liittokokous järjestettiin Helsingissä Kalastajatorpalla.
Puheenjohtajana vuoteen 2016 saakka toimi Kyllikki Forsius, joka
kutsuttiin puheenjohtajakauden päättymisen jälkeen myös liiton
kunniajäseneksi jäsenistön esityksestä. Kyllikki Forsius on erityisesti
puheenjohtajakaudellaan vaikuttanut merkittävästi toimialan sekä
liiton kehittymiseen sen nykyiseen ammattimaiseen ja arvostettuun
asemaan.
Vuonna 2016 syyskuussa puheenjohtajana aloitti Ilkka Ollonen.

Nokian seurakunta palkittiin vuoden seurakuntana Yyterissä liittokokouspäivillä vuonna 2014.
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Liiton 70-vuotisjuhlallisuudet vietettiin Kalastajatorpalla Helsingissä vuonna
2012. Kuvassa iltagaalan tunnelmaa.

Näyttely on tärkeä osa liittokokouspäivien tapahtumia. Vuonna 2015 Savonlinnassa näyttelyssä oli mukana 25 näytteilleasettajaa
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Puheenjohtajat
Mikko Mononen

Juho Autio

Armas Borg

1942-1949

1949-1950

1950-1960

Aarne Väisänen

Leo Autio

Kalervo Tourunen

1960-1962

1962-1976

1976-1977
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Hans-Eric Mattsson

Esa Nieminen

Helena Pulliainen

1977-1980

1980-1985

1985-1988

Veli-Matti Jokela

Virpi Siivonen

Ilkka Ollonen

1988-1995
1995-1999
1999-2000
		2016Pirjo Aaltonen

Ari Eronen

Kyllikki Forsius

2000-2005

2005-2008

2008-2016
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Kunniajäsenet
Mikko Mononen
Elis Kukkonen
Sanni Vehala
Leo Autio
Hilkka Jokela
Armas Borg
Esko Länsivuori
Veli-Matti Jokela
Kyllikki Forsius

Kunniapuheenjohtajat
Mikko Mononen
Leo Autio
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Jäsenmäärät
1942-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
2000-09
2010-		

4-124
120-230
178-245
226-287
273-286
254-287
210-238
195-205

Jäsenmäärä kasvoi jo ensimmäisenä toimintavuonna yli sataan.
Sota-ajan ja säännöstelytalouden vaikutukset yritystoimintaan aktivoivat hautaustoimistoja ja ilman jäsenyyttä saattoi jäädä tärkeiden
hankintojen ulkopuolelle.
Vuosikertomusten jäsenmäärät vaihtelevat suurestikin. Jossain vaiheessa jäsenten sivutoimipisteet laskettiin mukaan jäsenmäärään,
myöhemmin taas ei. Suurimmillaan jäsenmäärä on ollut 70- ja
80-luvuilla. Nykyhetkeä kohden mentäessä hautaustoimistojen
omistaminen on keskittynyt selkeästi; noin viidenneksellä liiton jäsenistä on kaksi tai useampia toimipisteitä. Lisäksi on yrityksiä, joiden toimeksiantojen määrä on pieni, ja hautauspalvelu sivutoimista,
joten liittoon kuulumisesta ei ehkä koeta olevan hyötyä.
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Hautaustoimistojen eettiset ohjeet
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry kuuluu EFFS:n (European Federation of Funeral Service), joka on hautausalan eurooppalainen keskusjärjestö. Kansalliset EFFS:n jäseninä olevat
järjestöt ovat päättäneet yksimielisesti edellyttää jäsentensä noudattavan seuraavia ammattisääntöjä:
• eettinen ja ammatillinen suhde asiakasperheiden kanssa
• asiakkaiden vakaumuksen ja tapojen vilpitön kunnioittaminen
• hautausjärjestelyjä tekevän/tekevien henkilö(ide)n oikeus valita
hautaustoimisto ja päättää hautaustapa (arkkuhautaus/tuhkaaminen)
• asiakasperheiden oikeus saada tietää hautajaisten arvioidut kokonaiskustannukset
• täydellinen luottamuksellisuus turvattu aina, riippuvainen ainoastaan lain vaatimuksista
• hautauspalveluhenkilöstön rehellisyys, lojaalisuus ja lahjomattomuus heidän suorittaessaan tehtäviään
• sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten, niin kansallisten
kuin kansainvälistenkin, ehdoton noudattaminen
• puolueeton, rehellinen ja hienotunteinen tiedotus
• jatkuva ponnistelu kehittää hautaustoimiston ammattitaitoa yhä
korkeammalle tasolle
• lahjomattomuus suhteissa kollegoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
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Liiketoimintatapaohjeet
jäsenliikkeille
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on laatinut seuraavat liiketoimintatapaohjeet hautaustoimistoille. Liitto edellyttää jäseniltään
näiden ohjeiden, ammattialaa koskevan lainsäädännön ja hyvän
kauppiastavan tuntemusta ja noudattamista.

Ulkoiset vaatimukset
* jäsenliikkeen puitteet
- hautaustoimiston sisustuksen tulee olla rauhallinen ja siisti
- henkilökunnan pukeutumisen on oltava alaan soveltuva ja asiallinen
- hautausauton on täytettävä sille vaaditut säädökset
- painotuotteiden tulee olla hillittyjä
- liikkeessä tulee olla liiton merkki esillä
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Hautaustoimiston asiakaspalvelu
* hautaustoimiston peruspalvelut ja imago
- riittävä arkku- ja uurnavalikoima sekä oheistuotteet ja palvelut
- vainajan kuljetukset ja arkkuun huolto
- hautausjärjestelyt ja neuvontapalvelut
- osaava ja asiallinen palvelu joka herättää asiakkaan luottamuksen
* hinnat on oltava esillä niin, että asiakas voi ne pyytämättä nähdä
- esitettyjen hintojen tulee sisältää arvonlisävero
- kuluista on annettava ennakkolaskelma asiakkaalle
- lasku on eriteltävä mahdollisimman tarkasti ja sen tulee sisältää
uuden laskutuskäytännön vaatimat perustiedot
* henkilökunnan on tunnettava yleisimpien uskontokuntien tavat ja
ateistinen käytäntö sekä lainsäädäntö
* johtavat arvot vainajan, hänen vakaumuksensa ja omaisten surun
kunnioittaminen, hautauskulttuurin vaaliminen, vakaumuksettomuus, palvelun sujuvuus ja kattavuus

Hautaustoimiston markkinointi
* hautaustoimiston markkinointi ei saa häiritä surevien omaisten
rauhaa
* mainonnan tulee olla hillittyä
* kuluttajaan kohdistuva markkinointi ei saa perustua erillisten
tarjousten tekemiseen eikä se saa olla kokonaisuuden kannalta harhaanjohtavaa
* Suomen Hautaustoimistojen Liitto r.y. vastaa kuluttajien kyselyihin ja käsittelee sille tehdyt kuluttajavalitukset
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Lähteet:
Tiimalasit 1950-2017
Hautauskulttuuri Suomessa -kirja
Liiton perustamisasiakirjat, kokouspöytäkirjat,
toimintakertomukset 1942–2017
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