Hautapaikan luovutus
Ranuan seurakunta
Pappilantie 11D1
97700 Ranua
puh. 010 396 0000
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www.ranuanseurakunta.fi
Luovutan seuraavan hautapaikan / seuraavat hautapaikat Ranuan seurakunnalle (Kirkkolaki 17 luku 2 §).
Haudan tiedot:
Hautausmaa
Kirkonkylä
Simojärvi
Saukkojärvi

Haltija tai seurakunta täyttää: hautausmaa, osasto, rivi ja paikka. Seurakunta täyttää: hautatyyppi.

□
□
□

Osasto

Rivi

Paikka / paikat

Hautatyyppi (arkku / uurna)

Haudatun vainajan / haudattujen vainajien tiedot tai varaajan tiedot: Haltija tai seurakunta täyttää.
Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Vainajan nimi

Hautausvuosi

Hautapaikkaan varauksen tehneen nimi <

Hautapaikka <

☐

Osasto / rivi:

Tyhjän hautapaikan / tyhjien hautapaikkojen luovutus

Paikka / paikat:

Hautapaikan luovuttajan puhelinnumero/sähköposti

☐
☐
☐

Olen HAUDAN HALTIJA. Vakuutan olevani kirkkolain 17 luvun 3 §:ssä mainittu hautaoikeuden haltija ja edustavani hautaan tai hautoihin oikeutettuja.
Olen * MUU HAUTAPAIKAN LUOVUTTAJA.
Haudan luovuttamiseen ovat suostuneet kaikki, joilla Kirkkolain 17 luvun 4 § mukaan on oikeus tulla haudatuksi em. hautaan tai tai em. hautoihin. Lomakkeessa on

allekirjoitus tai suostumistapa, nimenselvennys, paikka ja päiväys jokaiselta hautaan tai hautoihin ensiksi haudatun henkilön tai haudattujen henkilöiden lähimmältä elossa
olevalta sukupolven edustajalta.

Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus, KL 17 luku 4 §: Haltija, muu luovuttaja tai suostumuksen antajat täyttävät, jatketaan tarvittaessa kääntöpuolelle. ^
Paikka
Allekirjoitus tai suostumistapa
Nimen selvennys
Aika

Lisätietoja:

☐ Muita lähiomaisia ei ole elossa (Kirkkolaki 17 luku 4 §).
☐ Ymmärrän, että luovutuksen johdosta olemassa olevat oikeudet ja velvollisuudet kyseiseen hautaan päättyvät. Mikäli hautaoikeutta ei luovutuksen yhteydessä
siirretä seurakunnalta uudelle hautaoikeuden haltijalle, tulee omaisten poistaa muistomerkki haudalta 6 kk kuluessa luovutuspäivästä, muutoin muistomerkki siirtyy
vastikkeetta seurakunnan hallintaan.

Hautaoikeuden haltija tai muu luovuttaja:
Aika

Paikka

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Tiedot vastaanotettu: Seurakunta täyttää.
Aika

Paikka

Luovutus hyväksytty: Seurakunta täyttää.
Aika

Paikka

Täyttöohje ja lisätietoja kääntöpuolella

Hautapaikan luovutus / lomakkeen täyttöohje
Tätä lomaketta käytetään, kun
1. luovutetaan haudan hallinta seurakunnalle
2. halutaan siirtää haudan hallinta toiselle henkilölle, tällöin edellinen haudan haltija täyttää tämän lomakkeen, jolloin hallinta siirtyy seurakunnalle ja uusi
haltija täyttää lomakkeen; Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus
3. mikäli jollekin henkilölle on tehty varaus hautapaikasta, mutta hän haluaa luopua oikeudestaan tulla haudatuksi ko. hautaan, voi hän tällä
lomakkeella luopua oikeudesta.
Tämän lomakkeen täyttää edellinen hautaoikeuden haltija tai muu luovuttaja.
* Muu hautapaikan luovuttaja on kyseessä esim. silloin, kun edellinen haudanhaltija on kuollut. Mikäli henkilö, jolla on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan, on
varannut hautapaikan itselleen, mutta hän haluaa luopua oikeudestaan hautapaikkaan, on kyseessä muu luovuttaja, ellei hän ole itse ko. haudan haltija.
Luovutettavan hautapaikan / luovutettavien hautapaikkojen tiedot:
Mikäli tarkat hautapaikan tiedot (osasto / rivi / hautapaikka) eivät ole haltijan tiedossa, tiedot saa seurakunnalta. Merkitään kunkin omassa hallinnassa olevan
hautapaikan tiedot omille riveilleen, joiden hallinta halutaan luovuttaa.
Hautaoikeus (Kirkkolaki 17 luku 2 §): Hautaoikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan
omaisille. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle.
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.
^Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus: Haltija, muu luovuttaja tai suostumuksen antajat täyttävät.
Kirjoitetaan tekstaten suostumuksen antajien nimet (nimen selvennys sarakkeeseen), aika ja paikka. Mikäli allekirjoituksia ei ole mahdollista saada tähän
dokumenttiin, muu haltija tai luovuttaja ilmoittaa allekirjoituskentässä suostumistavan (suullisesti, kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse jne). Seurakuntaan ei
toimiteta suostumuslomakkeita tai muita liitteitä, vaan tästä lomakkesta seurakunta saa tarvittavat tiedot.
Mikäli haudanhaltija luopuu hautaoikeudesta ko. hautapaikkoihin, ei hänen välttämättä tarvitse kysyä suostumusta muilta, mutta hänen tulee ilmoittaa asiasta niille,
joilla olisi ollut oikeus tulla haudatuksi ko. hautoihin. Tällöin he voivat halutessaan ottaa jonkun haudan hallintaansa luovutuksen jälkeen, täyttämällä lomakkeen;
Hautaoikeuden siirto uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus.
Mikäli lomakkeella luovutaan vain oikeudesta / varauksesta (3) tulla haudatuksi tiettyyn hautaan, ei tarvita muiden suostumusta, mutta luopujan tulee ilmoittaa
asiasta niille, joilla on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan.
Muistomerkin poisto (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §):
Hautaoikeuden lakattua luovutettaessa hallinta seurakunnalle tällä lomakkeella, tulee hautausmaan ylläpitäjän tarjota tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos
muistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, muistomerkki siirtyy
seurakunnalle vastikkeetta. Seurakunta suosittelee omaisille muistomerkin poistoa. Mikäli luopumisen jälkeen hallinta siirretään samalla uudelle haltijalle, ei
muistomerkkiä tarvitse poistaa.
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".
Hallinta-aika (Kirkkolaki 17 luku 2 §): Hautasijat, joiden hallinta-aika on jo päättynyt, haudan hallinta siirtyy / on siirtynyt ilman irtisanomista seurakunnalle. Mikäli
haudan hallintaa hallintaa halutaan jatkaa, tulee määritellä hautaoikeuden haltija ja maksaa haudan hallinnasta kirkkovaltuuston vahvistaman kulloinkin voimassa
olevan hinnaston mukainen maksu. Hallinta-aikaa voi hinnaston mukaisin maksuin jatkaa myös sellaisille haudoille, joiden hallinta-aika ei ole vielä päättynyt ja tällöin
hallinnan siirrosta ei peritä maksua, ellei hallinta-aikaa haluta jatkaa pidemmälle kuin sitä on jäljellä.
Ranuan seurakunnassa haudan hallinta-aika on pääsäätöisesti 25 vuotta. Haudan hallinta-aika alkaa hautausta seuraavan kalenterivuoden alusta. Useamman
vierekkäisen saman suvun hallinnassa olevilla eri hautasijoilla voi olla eri haudan haltijat.
Hautaoikeuden haltija (Kirkkolaki 17 luku 3 §): 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.
Seurakunta käsittelee tämän lomakeen tietoja EU-tietosuojalain mukaisesti.
Lisätietoja: talouspäällikkö Kati Hannula, puh. 050 304 1161, kati.hannula@evl.fi.
Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus (KL 17 luku 4 §): Haltija, muu luovuttaja tai suostumuksen antajat täyttävät, jatketaan tarvittaessa tähän.^
Paikka
Aika
Allekirjoitus tai suostumistapa
Nimen selvennys

Seurakunta täyttää:
Tiedot merkitty hautakirjanpitoon

□

