Hautaoikeuden haltijan nimeäminen
Ranuan seurakunta
Pappilantie 11D1
97700 Ranua
puh. 010 396 0000
ranuan.seurakunta@evl.fi
www.ranuanseurakunta.fi

Haudan tiedot:

Haltija tai seurakunta täyttää: hautausmaa, osasto, rivi ja paikka. Seurakunta täyttää: hautatyyppi, sija, lunastusvuosi, hallinta-ajan alku- ja loppupäivät.

Hautausmaa

Osasto

□
□
□

Kirkonkylä
Simojärvi
Saukkojärvi
Lunastusvuosi

Rivi

Hallinta-ajan alkupv

Hautatyyppi
(arkku / uurna)

Paikka / nro

Sija
(uurnalle

Hallinta-ajan loppupv

Haudan vainajat ja hautausvuodet sekä varaukset: Haltija tai seurakunta täyttää.
Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

*Hautapaikan varaajan nimi

*Hautapaikan tiedot

*Hautapaikan varaajan nimi

*Hautapaikan tiedot

*Hautapaikan varaajan nimi

*Hautapaikan tiedot

Hautaoikeuden haltija (henkilö, ei perikunta), KL 17 luku 3 §:
Haltijan nimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sukulaisuussuhde haudattuun vainajaan

Haltija täyttää.

Syntymäaika
Puhelin
Sähköposti

Mikäli laskutettava on eri kuin haltija, haltija täyttää alla olevat kentät.

Laskutettavan nimi
Postinumero

Laskutusosoite
Sähköposti / puhelin

Postitoimipaikka

Vakuutan ilmoittaneeni muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltijan nimeyksestä.

Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus, KL 17 luku 4 §: Haltija tai suostumuksen antajat täyttävät.
Aika
Paikka
Allekirjoitus tai suostumistapa

□
Jatketaan tarvittaessa kääntöpuolelle.^

Nimen selvennys

□

Muita lähiomaisia ei ole elossa. KL 17 luku 4 §.
Lisätietoja seurakunnalle:

Hautaoikeuden haltija: Haltija täyttää.
Aika

Paikka

Tiedot vastaanotettu:
Aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Seurakunta täyttää.

Paikka

Täyttöohjeet ja lisätietoja kääntöpuolella

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen / lomakkeen täyttöohjeet
Tätä lomaketta käytetään:
1. uuden hautapaikan haltijan nimeämiseen kuolin tapauksen yhteydessä
2. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään tyhjän hautapaikan varaukseen
3. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään hautapaikan varaukseen jollekin tietylle hautaoikeuden
omaavalle henkilölle
Haudan vainajat ja hautausvuodet: haltija tai seurakunta täyttää
Merkitään vainajan nimi ja hautausvuosi.
*Mikäli halutaan varata tyhjä (tai päälle haudattaessa jo haudattu) paikka jollekin nimetylle hautaoikeuden omaavalle henkilölle, merkitään ko. hautaan
haudattavan tiedot varaajariville ja varattavan hautapaikan tiedot (osasto / rivi / paikka).
Arkkuhautapaikkoja voi kuolintapauksen yhteydessä lunastaa enintään kolme ja uurnahautapaikkoja enintään neljä kerrallaan.
Hautaoikeuden haltija (Kirkkolaki 17 luku 3 §): haltija täyttää
Vain yksi henkilö voi olla haltija. Perikunta ei voi olla haltija. Vainajan lähimmät, samaa sukupolvea olevat sukulaiset sopivat keskenään hautaoikeuden
haltijasta. Haltijaksi voidaan nimetä myös muu kuin lähiomainen, tällöin lähiomaiset antavat suostumuksensa. Kaikki haltijaa koskevat on täytettävä, myös
syntymäaika. Ei saa laittaa henkilötunnuksen loppuosaa tietoturvasyistä.
Hautaoikeuden haltija (Kirkkolaki 17 luku 3 §) Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa
koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa 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. 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.
Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus (Kirkkolaki 17 luku 4 §): haltija tai suostumuksen antajan täyttävät
Kirjoitetaan tekstaten suostumuksen antajien nimet, aika ja paikka. Mikäli allekirjoituksia ei ole mahdollista saada tähän dokumenttiin, haltija ilmoittaa
allekirjoituskentässä suostumistavan (suullisesti, kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse jne). Seurakuntaan ei toimiteta suostumuslomakkeita tai muita liitteitä,
vaan tästä lomakkesta seurakunta saa tarvittavat tiedot.
Rastitetaan lomakkeessa tarvittava kohta: vakuutan ilmoittaneeni muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltiajan nimityksestä tai kohta muita lähiomaisia ei
ole elossa.
Lomakkeen palautus:
Ranuan seurakunnan kirkkoherranvirastoon Pappilantie 11D1 viraston aukioloaikoina tai aukioloaikojen ulkopuolella viraston sisäänkäynnin yhteydessä
olevaan postilaatikkoon, tai postitse Ranuan seurakunta, Pappilantie 11D1, 97700 Ranua tai sähköpostitse allekirjoituksin varustettana:
ranuan.seurakunta@evl.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostin aiheeksi "Hautaustoimi".
Sähköisesti lähetettävissä dokumenteissa ei saa tietosuojan vuoksi olla henkilötunnuksen loppuosaa, vaan merkitään vain syntymäaika. Seurakunta käsittelee
tämän lomakeen tietoja EU-tietosuojalain mukaisesti.

Hautaustoimen maksut (Kirkkolaki 17 luku 9 §): Haudan hallinnasta peritään kirkkovaltuuston vahvistaman, voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.
Hautaamisjärjestys (Kirkkolaki 17 luku 4 §): 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 otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot.
Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin
siihen on erityinen syy.
Lisätietoja: talouspäällikkö Kati Hannula, puh. 050 304 1161, kati.hannula@evl.fi.

Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus, KL 17 luku 4 §: Haltija tai suostumuksen antajat täyttävät, jatketaan tarvittaessa tähän.^
Aika

Paikka

Seurakunta täyttää:

Allekirjoitus tai suostumistapa

Tiedot merkitty hautakirjanpitoon

□

Laskutuspäivä

_______ / _______ 20_______

Hautakirja lähetetty

_______ / _______ 20_______

Nimen selvennys

Laskunro

_____________________

Laskusumma

________________ euroa

(Hautapaikkojen osalta laskutussumma)

