HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMINEN
Laihian seurakunta
Yhteydenotot ensisijaisesti virpi.koskenranta@evl.fi
Puhelimitse 06 477 7714, 06 477 7712, 044 477 7784

Hautapaikka
Kirkkopiha
Kiimakankaan hautausmaa
Lunastusvuosi

Osasto

Rivi

Hallinta-aika

Paikka

Hautatyyppi

Haudan vainajat ja hautausvuodet (jos useampi vainaja, vähintään ensiksi ja viimeiseksi haudattu vainaja mainitaan)
Vainaja
Hautausvuosi
Vainaja

Hautausvuosi

Vainaja

Hautausvuosi

Hautaoikeuden haltija (henkilö, ei perikunta)
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Vakuutan, että olen ilmoittanut muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltijan nimeämisestä
Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus
Aika ja paikka
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Muita lähiomaisia ei ole elossa
Sukulaisuussuhde ensimmäisenä haudattuun vainajaan

Muita tietoja

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Seurakunta täyttää
Tiedot vastaanotettu

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Täyttämällä lomakkeen annat suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn hautarekisterin ylläpitämiseksi.

Hautaoikeuden haltija
Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan hautaan haudata, sekä käyttää puhevaltaa hautaa
koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä Kirkkolaissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa.
Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida
olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai,
milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät
perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa
koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle
seurakunnan viranomaiselle eli taloustoimistoon.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden
uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla
asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.
KL 17:4 § Hautaamisjärjestys
Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan
saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi
sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa
oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu,
hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden ottoja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautatoimesta
vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on
erityinen syy.
Lomakkeen täyttöohjeet:
Hautapaikka (hautausmaa, osasto, rivi ja paikka): Seurakunta täyttää tiedot valmiiksi tai tiedot saa kysymällä
kirkkoherranvirastosta toimistonhoitajalta.
Hautapaikka (hautatyyppi, lunastusvuosi ja hallinta-aika): Seurakunta täyttää tiedot valmiiksi tai tiedot saa
kysymällä kirkkoherranvirastosta toimistonhoitajalta.
Haudan vainajat ja hautausvuodet: Kun omainen saa taloustoimistosta esitäytetyn lomakkeen, mainitaan
vain ensiksi ja viimeksi haudatut vainajat. Kun omainen täyttää lomakkeen itse, niin silloin on hyvä mainita
useamman vainajan nimi.
Hautaoikeuden haltijaksi nimetään: Vain yksi henkilö voi olla haltija. Perikuntaa ei saa käyttää.
Ensiksi haudatun vainajan lähimmät, samaa sukupolvea olevat sukulaiset sopivat keskenään hautaoikeuden
haltijasta. Haltijaksi voidaan nimetä muukin kuin lähin omainen, tässä tapauksessa kyseiset lähiomaiset
antavat suostumuksensa. Kaikki haltijaa koskevat tiedot on täytettävä, sosiaaliturvatunnus on tärkeä.
Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus: Kirjoitetaan tekstaten suostumuksen antajat,
tarvittaessa voidaan jatkaa lomakkeen kääntöpuolelle.
Sukulaisuussuhde sekä lisätiedot: Täytetään
Paikka ja päiväys: Täytetään
Hautaoikeuden haltijan allekirjoitus ja nimen selvennys: Täytetään
Lomake palautetaan osoitteeseen:
Laihian seurakunnan kirkkoherranvirasto, Laihiantie 29, 66400 Laihia
Lisätietoja

